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Editorial

Caros Leitores (as)

E Educomunicação é um campo vasto de teorias e práticas que 
colocam o educando como centro do processo de educação-
-comunicação. A diversidade de experiências que integram 
estes processos numa perspectiva de emancipação do sujeito 
enquanto cidadão, capaz que comunicar-se bem, interagir e 
transformar o ambiente em que vive, criar e expressar-se das 
mais variadas formas, representa uma grande potencialidade 
para os ambientes educativos. 
Estes ecossistemas ricos de relação e de protagonismo são a 
base do Sistema Preventivo de Dom Bosco e ao mesmo tem-
po, o ideal de uma pedagogia aberta ao novo e capaz de dia-
logar com as necessidades e desafios que a sociedade contem-
porânea apresenta. 
Que estas experiências apresentadas sejam inspiração para ao 
surgimento de outras e para a sistematização de outras tantas 
que já estão em andamento nos diversos ambientes educati-
vos.
Uma boa leitura!
Ir. Marcia Koffermann
comunicacao@salesianasbpa.com.br

Educomunicando, Junho de 
2015, Ano 2, nº 5.
Revista produzida pela ECOS-
BRASIL- Equipe de Comunica-
ção Social do Brasil das Filhas 
de Maria Auxiliadora
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Inspetoria Nossa Senhora da Penha- BRJ
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1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Campos dos Goytacazes- RJ

PROJETO ESTRELA DO AMANHÃ

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
CENSA – Centro Educacional 
Nossa Senhora Auxiliadora

4) Nome do responsável 
pela experiência:

Elizabeth Landim Go-
mes Siqueira

5) Grupo participante:
Crianças e jovens de co-
munidades populares

8)	 Justificativa	
    A atividade oratoria-
na, para Dom Bosco, 
ultrapassava qualquer 
limitação em suas re-

lações educativas com 
os jovens. Ele os assu-
mia em sua vida e em 
suas reais necessidades: 

trabalho, desenvolvi-
mento da profissionali-
dade, a necessidade de 
encontrar-se, 

7) Tempo de duração da Experiência:
19 anos

07 a 17 anos

6) Faixa etária:

Experiência 
Educomunicativa 1
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de expansão da vida, 
de uma expressão 
comunicativa trans-
bordante de otimis-
mo que contribua 
na construção de 
relações e de pesso-
as integradas. Essa 
metodologia era for-
temente marcada 
pela descoberta de 
relações educativas 
de proximidade, de 
amizade, de afeto e 
de compromissos 
com o bem dos jo-
vens. 
No Projeto Estrela 
do Amanhã está pre-
sente este mesmo 

zelo, e segue a preven-
tividade “bosquiana” 
através do esporte, fer-
ramenta educomunica-
tiva atrativa ao jovem. 
Sendo o esporte uma 
linguagem que confra-
terniza, pacifica e une 
povos, tem como obje-
tivo primordial, sociali-
zar e evidenciar valores 
cristãos e humanitários 
na formação dos alu-
nos do projeto. As Ati-
vidades desenvolvidas 
são Ballet, Dança Mo-
derna, Vôlei Masculi-
no e Feminino, Futsal 
Masculino, Ginástica 
Olímpica e Acrobática 

Masculina e Feminina e 
Artes Circenses.
O Projeto hoje atende a 
350 alunos diariamen-
te, na faixa etária de 7 a 
17 anos de idade. 
O projeto “Estrela do 
Amanhã” trabalha com 
crianças e jovens de co-
munidades populares, 
integrando escola-co-
munidade. Desta forma, 
trabalha com a sensibi-
lidade de nossos alunos 
e professores, que atu-
am no projeto, desper-
tando em nossa comu-
nidade uma consciência 
solidária permanente. 
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9) Objetivos:

Objetivo	Espícífico:

• Formar a pessoa como agente comunicador e construtor do bem, como 
elemento catalisador de ética, do exercício consciente da cidadania, da 
afirmação dos valores cristãos e éticos e do estreitamento dos laços 
familiares. 

Objetivo Geral:

• Promover a socialização, integração e o resgate de valores éticos, atra-
vés do desenvolvimento de habilidades esportivas, culturais, com vis-
tas à promoção da autoestima e do processo de inserção no mercado 
de trabalho, despertando para o imenso potencial comunicacional que 
trazem em si.

• Fortalecer as atitudes de confiança, autoestima, disciplina e equilíbrio 
emocional, valores inerentes ao esporte e indispensáveis à vida do ser 
humano, que almeja crescimento profissional e realização pessoal.

10) Descrição da Experiência

O desenvolvi-
mento da autonomia 
do sujeito implica 
a apropriação pela 
consciência da ne-
cessidade que está 
inscrita na história e 
pelo descobrimento 
e uso da própria for-
ça no contexto em 
que as necessidades 
e possibilidades se 
inscrevem (Faleiros, 
1988).

Neste contexto, O 
Projeto Estrela do 
Amanhã, desenvolve 
suas ações no âmbito 
esportivo, cultural e 
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social para crianças/
adolescentes, fami-
liares e jovens caren-
tes do Município de 
Campos dos Goyta-
cazes, tornando-se 
uma ferramenta na 
melhoria da quali-
dade de vida de seus 
participantes e suas 
relações sociais.

O Projeto tem 
como público alvo: 
crianças, adolescen-
tes e jovens em situa-
ção de vulnerabilida-
de social, residentes 
em comunidades ca-
rentes do Município 
de Campos dos Goy-
tacazes e no seu en-
torno, regularmente 
matriculados na rede 

publica de ensino.
O Espaço Físico uti-

lizado é o Complexo 
Esportivo do CENSA 
que compreende o Gi-
násio de Esportes, Qua-
dras Cobertas, Salas 
de Ballet e Jazz e Salas 
específicas para o de-
senvolvimento de ati-
vidades, além de Salas 
de Aula e Auditórios da 
Instituição.

Destacam-se as ati-
vidades complementa-
res, através de reuniões 
e palestras educativas 
relacionadas à saúde, 
desenvolvimento de ha-
bilidades e competên-
cias para a inserção no 
mercado de trabalho. 
Observa-se que este 

projeto desenvolve os 
seus participantes na 
sua integralidade, res-
gatando valores essen-
ciais para o ser humano 
e suas relações cotidia-
nas. Vai além do desen-
volvimento físico, ele 
desenvolve os aspectos 
bio-psico e sociais dos 
integrantes.

Os Critérios para In-
clusão no Projeto são os 
seguintes: estar matri-
culado e frequentando a 
rede pública de ensino, 
família de baixa ren-
da e/ou em situação de 
vulnerabilidade social e 
família participante de 
algum Programa So-
cial.



12) Depoimentos:

O Projeto significa 
muito pra mim, por-
que eu passei minha 
infância toda aqui e 
aprendi muitas coisas 
que eu não pensava em 
aprender. A ginástica 
além de ensinar coisas 
fantásticas, ensina va-
lores como: o respeito e 
o trabalho em equipe.
O Projeto nos permi-
te fazer muitas ami-
zades, os meus pais 
acham que eu devo 
seguir em frente, pois 
o esporte pode ser um 
grande futuro para 
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11) Avaliação da Experiência 

Ao longo dos 19 anos 
o Projeto Estrela do 
Amanhã já propor-
cionou bolsas de es-
tudo integral a apro-
ximadamente 400 
alunos no CENSA e 
a 10 alunos no ISE-
CENSA, o que repre-
senta uma conquista 
significativa junto a 

nossa comunidade.
O Projeto Estrela do 
Amanhã se destaca por 
sua participação em di-
versos eventos, entre os 
quais destacamos:
- Seletiva para a Gym-
naestrada Mundial de 
Lisboa;
- Copa Arnold Schwar-
zenegger (2ª Arnold 

Classic Brasil 2014);
- Torneio de Friburgo;
- Jogos Panamericanos; 
- JMJ – Jornada Mun-
dial da Juventude no 
CENSA - abertura para 
recepcionar o Ícone e a 
Cruz;
Dentre tantos outros!

Educomunic@ndo

nós, jovens. Agradeço a 
todos por acreditarem em 
mim.
Celso Ferreira Junior
Aluno da 1ª turma do 
Projeto  hoje voluntá-
rio.
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Tenho admiração por esse Projeto, que dá incentivo à crianças e adolescentes 
para praticarem de atividade física, pois o esporte de modo geral, é de muita im-
portância para formação de um adulto saudável, tanto fisicamente como psico-
logicamente, além de ajudar a afastar os jovens do mundo das drogas. Agradeço 
ao projeto por dar a minha filha a oportunidade de participar gratuitamente, 
agradeço também aos diretores, professores e funcionários que se dedicam em 
suas funções para manter esse projeto e descobrir talentos. Gostaria ainda de 
destacar a seriedade e responsabilidade de todos nesse Projeto. 
Salvador Jorge Gomes de Azevedo- Pai de aluno atendido no Projeto

“Agradeço a iniciativa, 
na criação do Projeto 
Estrela do Amanhã, 
na Escola Nossa Se-
nhora Auxiliadora em 
Campos dos Goytaca-
zes, que atende a uma 
grande quantidade de 
crianças e jovens pro-

porcionando-lhes a opor-
tunidade de vivenciar 
atividades físicas, onde 
além de todo o beneficio 
que o esporte propicia há 
também o convívio so-
cial. Eu vivencio a arte 
circense desde que nasci, 
e trabalhar com esta arte 

no Projeto foi um divisor 
de águas na minha vida, 
tanto pessoal, quanto pro-
fissional, pois enquanto 
profissional tenho a chan-
ce de crescer, de transmi-
tir meus conhecimentos, 
de elaborar números para 
apresentações, sempre des-
cobrindo novos talentos e 
aperfeiçoando tantos ou-
tros...”
Carlos Mônaco Farfan
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InspetoriaMadre Mazzarello- BBH 

1) Nome da Experiência:

2) Nome da Cidade:
Uberlândia – MG

ITVeja - Um projeto de construção de 
revista eletrônica 

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Instituto Teresa Valsé 

4) Nome do responsável pela experiência:
Responsáveis – Língua Portuguesa EFII e Gráfica ITV:
Annilma Beatriz Mororó; Michelle Landim;
Svetlana Braz; Tatiane Alves Maciel Barbosa;
Thays Ferreira Peixoto Lopes;

5) Grupo participante:
Ensino Fundamental II – 8º ano

6) Faixa etária:
De 12 e 13 anos

7) Tempo de duração da Experiência:
A revista eletrônica  ITVeja do 8º ano do Instituto Teresa 
Valsé tem 9 anos de criação e publicação (2007 a 2015), des-
de a implantação da proposta pedagógica com material didá-
tico da Rede Salesiana de Escolas.

Experiência 
Educomunicativa 2
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8)	Justificativa
Os gêneros jornalísti-
cos fazem parte do nos-
so cotidiano, por isso 
são objetos de estudo 
do Livro de Língua 
Portuguesa da Rede 
Salesiana de Escola do 
8º ano. O material di-
dático dessa área nessa 
referida série contem-
pla o eixo INFOR-
MAR e os gêneros dis-
cursivos abordados são 
então, na maioria, do 
universo jornalístico. 
Desse estudo, surgiu, 
em 2007, com a im-
plantação da proposta 
pedagógica com mate-
rial didático da RSE, 
o grande projeto de 
criação de uma revista, 
contemplando tais gê-
neros discursivos. 
Com essa proposta, os 

estudantes do 8º ano de 
2007 elegeram o nome 
da revista como: ITVeja, 
fazendo uma homena-
gem às siglas do nome da 
escola (Instituto Teresa 
Valsé), juntamente com 
o trocadilho ao nome de 
uma grande revista de 
circulação nacional. 
Deve-se destacar tam-
bém que, por dificulda-
des com excesso de gas-
tos para edição e tiragem 
de exemplares em gráfica 
externa e também com a 
preocupação ambiental, 
na época da 1ª edição, a 
orientadora educacional 
do EFII da instituição, 
Cristiane Alves Maciel, 
sugeriu às educadoras 
pioneiras do projeto, Jú-
lia Magalhães e Tatiane 
Maciel, a construir a re-

vista de forma eletrôni-
ca, em CDs e ainda pu-
blicá-la no site da escola. 
Assim, apenas algumas 
cópias seriam feitas para 
o lançamento da revista 
e divulgação. As demais 
cópias de cada aluno do 
8º ano seriam eletrônicas. 
Tal sugestão foi aceita e 
admirada por toda a equi-
pe pedagógica da escola, 
inclusive entre os estu-
dantes que se encantaram 
e entusiasmaram a reali-
zar um projeto também 
sustentável. Na ocasião, 
essa ideia foi partilhada 
em encontro de educa-
dores da Rede Salesiana 
de Escolas em Cachoei-
ra do Campo 
MG, motivan-
do assim mui-
tos educadores 
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9) Objetivos:

Objetivo	Espícífico:

• Proporcionar o contato dos alunos com diferentes gêneros discursivos 
que permeiam a esfera jornalística, levando-os a estudar, explorar, co-
nhecer e sistematizar as características de cada gênero estudado, cul-
minando na produção de uma revista digital organizada a partir de 
textos produzidos pelos próprios alunos.

Objetivo Geral:

• Proporcionar o contato do aluno com gêneros da esfera jornalística;
• Conhecer as características de cada um desses gêneros textuais;
• Pesquisar temas do dia a dia e acompanhar eventuais acontecimentos 

no meio escolar a fim de torná-los assuntos abordados na revista;
• Trabalhar, em grupos cooperativos, para organizar todas as informa-

ções obtidas pelos membros do grupo e, a partir de então, produzir o 
texto conforme o gênero textual escolhido pelo grupo.

10) Descrição da Experiência

salesianos a realizar 
também o projeto do 
8º ano nesta formata-
ção digital. 
Nesta perspectiva, a 
Revista ITVeja é cons-
truída anualmente por 
esta série a partir de 
situações vivenciadas, 
pesquisadas e de inte-
resse dos alunos. As 
produções textuais são 
discutidas, criadas, es-
critas e reescritas pelos 
alunos. Há uma inten-
sa busca de informa-
ções da temática que se 

pretende abordar. Além 
disso, os grupos coopera-
tivos engajados no proje-
to trabalham com intuito 
de escrever um bom tex-
to para a publicação na 
revista.
Deve-se salientar que 
as matérias jornalísticas 
são escritas e concluídas 
em sala de aula, as cor-
reções e adequações são 
feitas pelas educadoras 
de Língua Portuguesa e, 
então, os textos são enca-
minhados para a publici-
tária e editora da escola, 

Thays Ferreira Peixoto 
Lopes, uma grande cola-
boradora desse projeto e 
responsável pela editora-
ção completa da Revista 
desde a criação em 2007. 
Após o lançamento da re-
vista ao público (comuni-
dade educativa) a mesma 
versão da Revista ITVe-
ja é disponibilizada vir-
tualmente no endereço: 
www.teresavalse.com.br 
e cada estudante colabo-
rador recebe também seu 
CD com essa versão ele-
trônica. 



1ª etapa:
Seleção de Temas e Gêneros por Grupos Cooperativos.

2ª etapa:
Consenso e criação do grupo cooperativo com pesquisas de todos 
para início da escrita do texto para revista ITVeja 9ª edição 2015.

3ª etapa:
Escrita do texto no grupo cooperativo.

4ª etapa:
Revisão / Releitura / Entrega do texto para a professora.

5ª etapa:
Devolutiva da professora para o grupo e ajustes no texto.

6ª etapa:
Digitação do texto por um integrante do grupo, formatação e en-

vio para email da revista:(itveja@yahoo.com.br).
7ª etapa:

Formatação geral e Editoração pela Publicitária e Gráfica da esco-
la.

8ª etapa:
Revisão da Equipe de Língua Portuguesa do EFII e da revisora 

geral da escola.
9ª etapa:

Gravação dos CDs pela Gráfica e Criação das Capas dos CDs pelos 
alunos.

10ª etapa:
Cerimonial de Lançamento da Revista pelos alunos do 8º ano. 
Coquetel para as famílias com exposição de alguns exemplares 

impressos da ITVeja.
11ª etapa:

Publicação no site da escola www.teresavalse.com.br
da Revista ITVeja pela professora de informática e responsável 

pelo site no formato youblisher.com
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ROTEIRO PARA 

CONSTRUÇÃO DA 

ITVeja:
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Sem dúvida, trabalhar 

com textos de diferen-
tes naturezas e do eixo 
informar é uma maneira 
eficaz de levar o educan-
do a apreender não só o 
conceito de gênero, mas 
compreender que há uma 
diversidade de configu-
rações textuais, fruto das 
relações humanas com 
especificidades e funcio-
nalidades próprias na so-
ciedade. 

Outro aspecto re-
levante que podemos 
destacar em relação à 
aplicação do PROJE-
TO ITVeja - 9 edições: 
a construção de revista 
eletrônica no 8º ano é o 
trabalho com textos que 

11) Avaliação da Experiência 
não se limitam apenas ao 
âmbito escolar, mas com 
gêneros de grande circula-
ção social e com conteúdos 
da atualidade. Oportunizar 
ao aluno apropriar-se dos 
aspectos linguísticos e dis-
cursivos de textos variados 
e usá-los adequadamente 
no momento da produção 
é uma forma de melhorar  
competências e habilidades 
do indivíduo. 

Vale salientar também 
que o lançamento de uma 
revista com matérias pro-
duzidas pelos alunos após 
muitas leituras e pesquisas 
é uma possibilidade de tra-
balho em que a instituição 
de ensino abre novos espa-
ços para o aluno socializar 

suas produções e seu saber 
por meio da mídia eletrôni-
ca, tornando-se assim usu-
ário da língua escrita em 
situações reais de comuni-
cação. 

Diante disso, podemos 
dizer que a proposta em 
questão é significativa e 
requer grande empenho 
dos professores e alunos. 
Este projeto demanda um 
planejamento criterioso, 
objetivos bem definidos, 
motivação, realização de 
cada etapa de atividades 
com dedicação e seriedade, 
abertura à interdisciplina-
ridade dentre outros quesi-
tos em prol de um trabalho 
de excelência na institui-
ção de ensino.  

12) Perspectivas de futuro:
Almeja-se com este 

projeto inserir o aluno 
no meio informativo a 
fim de torná-lo um autor 
mediador capaz de levar 
a informação à comuni-
dade escolar.

Também se busca a 
proficiência dos educan-

dos em leitura e escri-
ta, bem como em co-
municação e expressão 
na sociedade, além da 
ampliação do índice 
de alunos nos níveis 
“Avançado” e “Profi-
ciente” em leitura e es-
crita a cada ano letivo. 
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13) Depoimentos:

“Como orientadora educacional dos redatores e leitora da ITVeja desde a 1ª 
edição em 2007, sinto-me orgulhosa com o protagonismo juvenil dos estudantes 
do 8º ano do Instituto Teresa Valsé em pesquisar, redigir e socializar temáticas 
polêmicas e atuais por meio de gêneros jornalísticos diversos em um veículo de 
comunicação que instiga a reflexão e a crítica...”

“ Quanto orgulho sentimos ao lançar cada edição da 
Revista ITVeja!
É um trabalho riquíssimo, interdisciplinar, significati-
vo e marcante na vida dos nossos alunos do 8º ano.
Sempre que o ano letivo se inicia, as turmas de 8º ano 
chegam entusiasmadas com este tradicional projeto in-
formativo realizado no Instituto Teresa Valsé, em Uber-
lândia MG, o qual é proposto e sugerido pelo material 
didático da RSE de Língua Portuguesa.
Além disso, acreditamos que trabalhar na perspectiva de 
gêneros discursivos em prol da produção de uma revista 
digital é um caminho seguro e eficaz para a proficiên-
cia em leitura e escrita dos educandos numa proposta de 
formação integral.

Annilma Mororó, Michelle Landim, Svetlana Braz, 
Tatiane Maciel e Wilma Spina 
Equipe de Língua Portuguesa do EFII do Instituto 
Teresa Valsé 

“Participar do projeto da Revisa ITVeja  foi uma honra para mim e, com certe-
za, para todos os alunos, pois foi um trabalho muito interessante que me ajudou 
bastante na criação de textos e incentivou a minha criatividade.
É um lindo e rico projeto do 8º ano do Teresa Valsé.”

Renata Alves Garcia
Aluna do 9º ano 2015 do Instituto Teresa Valsé, participou da ITVeja 2014.
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Experiência 
Educomunicativa 3

Inspetoria Imaculada Auxiliadora - BCG

1) Nome da Experiência:

Projeto: É tempo de humanizar
Identidade e dignidade: Venha viver a liberdade.

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Campo Grande – MS

4) Nome do responsável pela experiência:
Eliana Quevedo e Josiane Flores de Oliveira Golin.

7) Tempo de duração da Experiência:
De março a novembro de cada ano

5) Grupo participante:
Educação Infantil ao Ensino Médio.

6) Faixa etária:
De 03 a 17 anos

8)	Justificativa

Anualmente a Cam-
panha da fraterni-
dade apresenta um 
tema para ser refle-
tido e aprofundado 
pela Igreja e pela 
sociedade em geral. 
São temas que apon-
tam propostas de vi-

vência da solidariedade e 
fraternidade, com as di-
ferentes situações de ex-
clusão e sofrimento pelas 
quais passa o ser huma-
no. 
O Colégio Nossa Se-
nhora Auxiliadora bus-
ca promover estas refle-

xões internamente com 
os educandos e estas 
servem como apoio para 
inúmeras práticas comu-
nicativas que são desen-
volvidas de forma inter-
d i sc ip l inar, 
conforme as 
diferentes fai-
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xas etárias, sob a orien-
tação dos professores e 
coordenação.
Num mundo em que 
os valores são cada vez 
mais efêmeros e líqui-
dos, é importante que 
o adolescente e o jovem 

tenham elementos para 
dialogar e manter uma 
postura ética e cidadã em 
favor da vida. 
Neste contexto, a pre-
sente experiência visa 
despertar nos alunos os 
princípios que devem 

nortear a todos em busca 
da superação de precon-
ceitos e da discriminação, 
promovendo assim, os 
princípios éticos de liber-
dade e dignidade, equida-
de e solidariedade.

9) Objetivos:

Objetivo	Espícífico:

• Identificar as práticas de tráfico humano em suas variadas formas e de-
nunciá-las como violação da dignidade e da liberdade humanas, através 
das práticas educomunicativas;

Objetivo Geral:

• Formar consciência de valores éticos e morais;
• Trabalhar os valores éticos, morais, sociais e cristãos, conscientizando 

os alunos e suas famílias da importância desses valores em suas vidas;
•  Ajudar as crianças, adolescentes e jovens a compreenderem 

o mundo e reconhecer a importância de sua atuação na pre-
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servação da vida humana;

• Desenvolver uma profunda reflexão sobre o valor da vida e sobre 
ações concretas de defesa à dignidade humana;

10) Descrição da Experiência

Cada ano, a Comuni-
dade Educativa mo-
tivada por um tema 
emergente se reúne 
para estudar e ela-
borar um projeto de 
aprendizado. Base-
ando-se no tema da 
Campanha de Fra-
ternidade e orienta-
ções do Instituto das 
FMA, o Projeto está 
dividido em três par-
tes ou experiências 
que são desenvolvi-
das da Educação In-
fantil até o Ensino 

Médio.
   O Professor Conselhei-
ro tem papel primordial 
nas experiências, pois é 
ele quem divide a classe 
em pequenos grupos pas-
sando a direcionar os tra-
balhos.
  Os alunos são orienta-
dos a: observar, buscar 
informações, participar, 
ser interlocutor, acom-
panhar as notícias pela 
mídia, divulgar e discutir 
pessoalmente e em gru-
po, realizar pesquisas em 
diversas fontes, assistir 

filmes, confeccionar poe-
sias, paródias, cartazes e 
painéis, produzir textos, 
criar e apresentar ex-
pressões culturais, como 
declamações de poemas 
em que os alunos exerci-
tam a entonação da voz e 
a postura ao falar diante 
do público, a princípio 
colegas de classe.
O encerramento é reali-
zado através de uma cul-
minância e exposição de 
todas as experiências.
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A avaliação é realiza-
da pelo professor Conse-
lheiro, considerando se 
os objetivos  e indicado-
res foram atingidos.

11) Avaliação da 
Experiência 

12) Perspectivas de futuro:

O projeto tem em vis-
ta a busca constante de 
uma educação pautada 
na conscientização de 
protagonismo que o pú-
blico alvo representa na 

sociedade.
Na perspectiva sale-

siana, “Razão, Religião e 
Afetividade”, a experiência 
desenvolvida oportuniza a 
reflexão e construção do 

ser humano, afim de que o 
mesmo atue na sociedade 
como “Bom cristão e ho-
nesto cidadão”.

13) Depoimentos:

 Todos os trabalhos apresentados tiveram como ponto de partida e de chegada 
a ideia de que é preciso despertar na Humanidade a capacidade de se importar 
e agir sobre as injustiças do mundo e buscar uma vida mais digna para todos, 
para além das injustiças, da cobiça e da miséria. Isto só é possível partindo da 
consciência de que um mundo melhor será realidade com a participação e o en-
volvimento real de cada um de nós.
Uma das maiores críticas a nossa geração, que foi constantemente citada pelos 
alunos, é de que o individualismo, o egoísmo e a falta de compaixão estão nos 
fazendo perder a semelhança com Deus. Como se na correria do dia a dia per-
dêssemos a capacidade de enxergar o outro, de conviver e de amar realmente. 
Por isso, a partir dessa nova consciência devemos saber que agora ainda é tempo 
de humanizar, de crescer, de amar, de transcender. Como dizia Charles Chaplin: 
Não sois máquinas, homens é que sois!!!
Obrigada a todos pela linda Culminância Interdisciplinar que tivemos.
Eliana Quevedo – Coordenadora Pedagógica
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Mesmo no nosso mundo em que 
as redes sociais são o meio privile-
giado de comunicação entre a juven-
tude e, também, entre os adultos, a 
linguagem oral e escrita são as res-
ponsáveis pela expressão do pensa-
mento humano e resposta à necessi-
dade dos homens de se comunicarem 
entre si e de transmitirem as suas 
ideias, conhecimentos acumulados, 
experiência de vida de uma geração 
para outra.

É papel do Educomunicador 

promover experiências marcantes, no 
aprendizado da língua, por meio de es-
paços de ampliação das capacidades de 
comunicação e expressão com traba-
lhos que envolvam a linguagem oral e 
escrita e gradativamente envolvam as 
quatro competências linguísticas bási-
cas: falar, escutar, ler e escrever.

O objetivo deste artigo é, diante das 
novas ferramentas de comunicação, 
evidenciar a importância da Oralidade, 
da Escrita e da Leitura.

Repensando as habilidades de oralidade 
–escrita–leitura na contemporaneidade

Ir. Maria de Lourdes Becker- FMA

Introdução

01.  Oralidade
Por “oralidade” entende-se a 

transmissão oral dos conhecimen-
tos armazenados na memória hu-
mana, o que já acontece há milha-
res de anos. Antes do surgimento 
da escrita, todos os conhecimentos 
eram transmitidos oralmente. A 
memória auditiva e a memória vi-
sual eram os únicos recursos de que 
dispunham as culturas orais para o 
armazenamento e a transmissão do 
conhecimento às futuras gerações. 

Uma das definições de orali-
dade é a que caracteriza o homem 
como ser falante: homo loquens. Na 
verdade é uma definição acertada, 

porque, de fato, a propriedade de falar 
distingue nitidamente o homem dos 
animais e de qualquer outro ser deste 
mundo, tornando-o um ser totalmente 
singular1. Portanto, a oralidade confere 
um traço marcante e especial à nature-
za existencial do homem e o diferencia 
dos demais seres, o coloca em estado 
de relação com os demais homens, seja 
harmoniosamente ou em situação de 
confronto.

Em muitas culturas, o homem de-
senvolveu o sistema de comunicação 
para garantir a sobrevivência da sua 
espécie, também, para sistematizar seus 
conhecimentos e transmiti-los para ou-

1.  CHASQUI, Nº 58, Revista Latinoamericana de Comunicación. Quito, 1997 
(Artículo Editorial), in ALVARRACÍN, Germán Parra. Bases epistemológicas de la 
educomunicación. Definiciones y perspectivas de su desorollo. Ediciones ABYA-
-YALA, Quito: 2000, pág. 145.
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tras gerações. Nessas culturas ágra-
fas, a identidade do grupo estava sob 
a guarda de contadores de histórias, 
cantores e outros tipos de pregado-
res, que, na prática, eram autentica-
mente os portadores da memória da 
comunidade. 

Ainda hoje, uma parte da popu-
lação mundial é formada por comu-
nicadores orais, que não conseguem 
ou se recusam a aprender através de 
meio letrado. Além desses, existem 
os “aprendizes basicamente orais” e 
muitos “aprendizes orais secundários”, 
tecnicamente alfabetizados, mas que 
preferem se comunicar por meios 
orais, com o aumento da aprendiza-
gem visual e o domínio das imagens 
na comunicação.

Conforme, o filósofo francês, 
Pierre Lévy, a sociedade vivia, antes 
do surgimento da escrita, a oralida-
de primária em que a função básica 
da palavra era a gestão da memória 
social e não apenas a livre expressão 
das pessoas ou a comunicação prá-
tica do dia a dia. O fundamento da 
cultura residia nas lembranças dos 
indivíduos, a Inteligência era identi-
ficada com memória, principalmen-
te, com a auditiva. Para Lévy (1993), 
o termo oralidade surge com o uso 
da escrita e está relacionada a um 
“estatuto da palavra que é complemen-
tar ao da escrita”

Pierre Lévy, afirma que a ora-
lidade primária ainda persiste nas 
sociedades modernas porque as “re-
presentações e maneiras de ser ain-
da são transmitidas independente-
mente dos circuitos de escrita e dos 
meios de comunicação eletrônicos”. 

Apesar de que “As tecnologias da inteli-
gência” tenham sido lançadas, e, apesar 
de que o desenvolvimento das tecnolo-
gias tenha sido muito veloz de lá pra 
cá, sua afirmação pode ser considerada 
pertinente.

A transmissão da cultura oral é 
fundamentada na “memória humana”, 
recurso para o armazenamento e a 
transmissão do conhecimento, porém, 
muitas vezes, a memória não corres-
ponde a um equipamento de armaze-
namento e recuperação exata das in-
formações, criando ruídos na recepção 
e na transmissão das mensagens e di-
ficuldades para diferenciar as mensa-
gens originais recebidas e as relações 
associadas ou agregadas pelo receptor. 
Segundo Pierre Lévy, as distorções dos 
fatos são ainda mais fortes quando in-
terpretados segundo esquemas prees-
tabelecidos. Nesse caso, as informações 
originais são transformadas ou força-
das a se enquadrar no esquema já exis-
tente.

A oralidade é um fato social. E o fato 
social pode ser definido como o que é 
geral no âmbito de uma sociedade ten-
do uma existência própria, indepen-
dente das suas manifestações individu-
ais, ou ainda, como os “acontecimentos 
da vida em sociedade, práticas e condutas 
capazes de refletir os seus costumes, valores, 
tradições, sentimentos e cultura, cuja elabo-
ração é lenta e espontânea na vida social”2.

Perceber a oralidade como um fato 
social, torna evidente que ela existe 
independentemente da vontade que se 
tenha de usá-la ou não, de forma indi-
vidual, pois existe no meio em que se 
integra e se manifesta: a sociedade. É 
preciso ter presente que, nos diferen-

2.  MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações; comunicação, cultura 
e hegemonia. Prefácio à 5ª Ed. Espanhola. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 
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tes meios ou circunstâncias da vida, 
há uma obrigação de os homens se 
comunicarem entre si, e ignorar essa 
certeza é jogar-se à marginalidade 
do grupo social em que se estão in-
seridos. 

O fato da oralidade estar inseri-
da no conceito de fato social outor-
ga-lhe um papel, chamado de função 
social, pois, permite a comunicação 
entre os indivíduos de uma socieda-
de, confere ao homem o desenvolvi-
mento intelectual, cultural, social e 
político.

O falar, o conversar, o expres-
sar-se traduz uma ação inerente ao 
homem, ser dotado de capacidade 
intelectual, mecânica e física para 
participar de acirradas discussões 
ou de relacionamentos espontâneos, 
íntimos de forma natural é uma ne-
cessidade. E esta habilidade pode ser 
cultivada no contexto familiar e no 
contexto educativo.

Uma das primeiras situações de 
uso da fala da pessoa é com sua famí-
lia ou responsáveis. No início, a des-
coberta do entendimento, por meio 
da fala, se dá pelo reconhecimento 
das coisas e das pessoas através dos 
nomes. Depois vem a necessidade 
biológica a ser atendida, que pode 
ser: um pedido de água, comida, uma 
queixa de dor, etc. A fala vai se desen-
volvendo naturalmente, conforme a 
maturidade, até chegar o momento 
em que a criança fala frases inteiras e 
consegue dialogar com a sua família 
e outras pessoas do convívio.

A oralidade passa para um nível 
mais complexo no contexto escolar, 
quando a criança se depara com um 
mundo cheio de novas possiblidades: 
a escola. Ela tem que interagir com 
os novos colegas e com o professor. 

Está diante de uma nova situação de 
uso da linguagem verbal. Neste am-
biente, os educandos começam a dar os 
primeiros passos rumo ao seu desen-
volvimento intelectual, após a família, 
entrando em contato com outras pes-
soas, fazendo novas amizades, abrindo-
-se para colegas fora do grupo social 
onde mora ou com que se relaciona pri-
mariamente.

O ambiente educativo é interativo, 
pois, apresenta-se de forma dinâmica. 
Todos participam de forma expressiva 
de vários conteúdos apresentados pe-
los educadores que se comunicam de 
várias maneiras com seus educandos 
por meio de gestos, mímicas, escrita e 
oralmente. Mas, é pela oralidade que se 
dá o primeiro bom dia, a boa tarde ou 
a boa noite. É de forma oral que se diz 
“presente” no momento da chamada. 
Nesses termos, é possível afirmar que 
a oralidade ocupa lugar de destaque 
no ambiente educativo, porém, existe 
uma realidade diversa no próprio meio 
educativo: a pouca importância que se 
dá à oralidade! Talvez isso aconteça 
porque se constata que “a fala”  é uma 
atividade muito mais central do que a 
escrita no dia-a-dia da maioria das pes-
soas. Contudo, as instituições escolares 
e educativas lhe dão atenção quase in-
versa à sua centralidade na relação com 
a escrita. 

É preciso demonstrar, de forma 
pragmática, a importância de se traba-
lhar a oralidade no ambiente educati-
vo, para que tanto educadores, quanto 
educandos percebam que, no mundo de 
hoje, cada vez mais competitivo e exi-
gente, expressar-se oralmente também 
seja uma ferramenta decisiva quando 
da inserção nos diferentes contextos 
sociais extraescolares: emprego; 
relacionamento afetivo; convívio 
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02.   Escrita

interpessoal, etc.
O predomínio da escrita em face 

da oralidade é discurso consolidado 
no meio acadêmico e científico sobre 
a linguagem. Mas, ambas têm sua 
importância. As duas trazem suas 
peculiaridades, e ao mesmo tempo, 
de acordo com Cavalcante (2006), 
“constata-se também que a relação 
entre a oralidade e a escrita apre-
senta muito mais semelhança do que 
diferença”, isto é, são reconhecidas 
como tendo pontos em comum. E 
ambas servem mais do que para a 
comunicação.

Assim como faz parte do processo 
de ensino aprendizagem o desenvol-
vimento das habilidades de escrita, 
também é necessário fortalecer as 
habilidades de oratória, como por 
exemplo a articulação mental das 
ideias, a expressão oral destes ideias 

de forma clara, objetiva, compreensiva, 
a articulação entre postura corporal, 
gesticulação e articulação da própria 
fala entre outras. 

Nota-se, por parte dos estudiosos, 
um descaso em relação à oralidade em 
geral. Constata-se que o espaço dedica-
do à língua falada, nos livros didáticos, 
raramente supera o percentual de 2% 
no cômputo geral de páginas. Uma das 
razões para esta constatação é a valori-
zação atribuída à escrita nos diferentes 
segmentos da sociedade. 

Mas, não se pode negar que, muitos 
teóricos e estudiosos da linguagem, as-
seguram que a oralidade é um meio de 
comunicação que tem a mesma impor-
tância da escrita e que cada uma dessas 
modalidades linguísticas tem seu espa-
ço definido. 

Conforme Pierre Babin, na obra 
“A era da comunicação”, na comuni-
cação oral ou comunicação de mo-
dulação, “o meio dominante era a vi-
bração física, uma vibração enraizada 
nos movimentos primitivos do corpo (...) 
na escrita, tem-se o meio inverso, o meio 
oposto à vibração: a palavra (...) a pala-
vra escrita alfabética. A palavra “tortu-
rada”  por sinais gráficos convencionais 
duas vezes abstratos, pois, que à dife-
rença dos ideogramas, eles representam 
sons. Na comunicação de modulação – 
oral -, o sentido dominante é o ouvido, 
aqui, o olho. (...) Este olho lê as palavras 
umas após outras, tentando permanen-
temente isolar e coordenar para fazer 

uma frase que tenha sentido. Por esta lon-
ga operação tornada inconsciente e massi-
va com a imprensa, nasceram a comunica-
ção de ideologia, a comunicação literária 
e científica, subentendidas por esta escrita 
que corta, separa e fixa, impele a raciocinar 
e a abstrair. 3

Aos poucos, o homem foi perceben-
do que as palavras que designavam os 
objetos eram compostas por pequenas 
unidades de som, descobrindo, assim, 
os fonemas que permitiram o surgi-
mento da escrita em que os signos re-
presentam os sons e, quando, combina-
dos, em sequência, podem representar 
ideias.

Da possibilidade dos signos gráficos 

 3. BABIN. Piere: A era da comunicação. São Paulo- SP: Ed. Paulinas, 1989 – 
p.64
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serem representados por unidades de 
sons menores que as palavras, origi-
naram-se os alfabetos, que passaram 
por várias transformações, antes que 
tomassem a forma atual. 

Por vários séculos, a cultura ain-
da foi transmitida de forma oral. 
Durante a Idade Média, somente os 
monges e pessoas letradas tinham 
acesso à linguagem escrita. Com o 
aperfeiçoamento dos tipos móveis 
criados pelos chineses, por Johann 
Guttenberg, possibilitou-se a produ-
ção de livros em grande escala. Era o 
primeiro passo para a democratiza-
ção da escrita e, como consequência, 
do saber. O livro tornou-se portátil. 
Não era mais restrito somente aos 
mosteiros, feudos e nações. 

Muitos estudiosos consideram a 
invenção da imprensa como a ori-
gem da comunicação de massas por 
possibilitar a disseminação de ideias 
e informações a partir de uma única 
fonte. É com a imprensa que a cultu-
ra sai da clausura e vai para as ruas, 
permitindo o aparecimento do públi-
co leitor e ao nascimento do público 
politico, pois, o homem do povo pas-
sou a interessar-se pelas publicações 
públicas e a envolver-se com os as-
suntos públicos.

Um novo suporte midiático havia 
sido instituído e, junto com ele, sur-
giram novas relações sociais de pro-
dução, de comunicação das leis, dos 
saberes, dos tratados e dos intercâm-
bios comerciais. Os conhecimentos 
não são mais conservados, apenas, 
na memória, mas, em outros luga-
res e assim, não era mais necessário 
transmiti-los com a estimulação da 
memória.

O texto impresso permite uma 

apropriação de certa quantidade de sa-
beres impensável nas épocas anteriores 
da linguagem oral. 

O homem, com a institucionaliza-
ção da escrita, passa a olhar o mundo, 
a realidade mundial, a organização da 
memória e da política e a transmitir in-
formações e conhecimentos numa nova 
perspectiva e de modo inusitado.

Alguns estudiosos, não hesitam em 
afirmar que o texto impresso foi, por 
vários séculos, a interface técnica fun-
damental de comunicação e subjetiva-
ção das sociedades até o início do sécu-
lo XX.

A escrita permite tomar posse de 
uma ideia muito distante do seu local 
de origem e em uma quantidade infini-
tamente superior ao recurso do discur-
so e da narrativa, exigindo do emissor 
a universalidade e a objetividade e do 
leitor a atividade interpretativa.

José Cláudio Alves de Oliveira, no 
artigo “O Deslocamento das Informa-
ções Museológicas: Reflexões sobre a 
Mídia Clássica, o Ciber e o Mobile Mu-
seumcom”, afirma que “com a escrita, o 
saber deixa de ser apenas aquilo que me é 
útil no dia-a-dia, o que me nutre 
e me constitui enquanto ser hu-
mano, membro desta comunida-
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de. A memória separa-se do sujeito ou da 
comunidade tomada como um todo. O 
saber está lá, disponível, estocado, con-
sultável, comparável. Este tipo de me-
mória objetiva, morta, impessoal, favo-
rece uma preocupação que, decerto, não 
é totalmente nova, mas que a partir de 
agora irá tomar os especialistas do saber 
com uma acuidade peculiar: a de uma 
verdade independente dos sujeitos que a 
comunicam. A exigência da verdade, no 
sentido moderno e crítico da palavra, se-
ria um efeito da necrose parcial da me-
mória social quando ela se vê capturada 
pela rede de signos, tecida pela escrita.”4 

Com a escrita, o tempo torna-se, 
cada vez mais linear e histórico, e 
Oliveira, assim o descreve: “A ordem 
sequencial dos signos aparece sobre a pá-
gina ou monumento. O espaço-temporal 
é aqui descrito como contínuo. Calendá-
rios, datas, anais, arquivos, ao instau-
rarem referências fixas, permitem o nas-
cimento da história. Após o triunfo da 
impressão, graças a um imenso trabalho 
de comparação e de harmonização das 
tabelas cronológicas, das observações 
astronômicas e das indicações das an-
tigas crônicas, será possível reconstruir, 
retrospectivamente, “o”  tempo da histó-
ria, carregando em uma mesma corrente 
uniforme, ordenando em uma lista mo-
nótona os anos e as idades, as dinastias e 
os sonhos, os reinos e as eras inumeráveis 
que secretavam seu próprio tempo e se 
ignoravam soberanamente desde sempre. 
A história é um efeito da escrita.”5

A escrita é, também, responsável 
pela instauração de um novo esti-

 4. OLIVEIRA José Cláudio Alves de, no artigo “O Deslocamento das Informa-
ções Museológicas: Reflexões sobre a Mídia Clássica, o Ciber e o Mobile Museum-
com  - http://paginas.ufrgs.br/

5. Ibidem 

lo de conhecimento. O conhecimento 
científico, pela possibilidade de compa-
ração entre uma série de números, ma-
pas, pesquisas, tabelas coletadas duran-
te anos de investigação principalmente 
no campo da astronomia e da cosmolo-
gia.

Conforme Oliveira, em seu artigo: 
“Na época do manuscrito era no mínimo 
arriscado transmitir graficamente a estru-
tura de uma flor, a curva de uma costa ou 
qualquer elemento da anatomia humana. 
Mesmo supondo que o autor tivesse sido um 
desenhista excepcional, era pouco provável 
que o próximo copista também o fosse. O 
mais comum era que, após duas ou três ge-
rações de cópias, a imagem obtida não se 
parecesse nem um pouco com a do origi-
nal. A impressão transforma essa situação. 
A arte do desenhista pode ser colocada a 
serviço de um conhecimento rigoroso das 
formas. Os editores das obras de geografia, 
de história natural ou de medicina con-
vocavam os maiores talentos. Por toda a 
Europa disseminavam-se pranchas anatô-
micas ou botânicas de boa qualidade, com 
nomenclaturas unificadas, mapas geográ-
ficos cada vez mais confiáveis e tratados 
de geometria sem erros, acompanhados por 
figuras claras.(...) Passamos da discussão 
verbal, tão característica dos hábitos inte-
lectuais da Idade Média, à demonstração 
visual, mais que nunca em uso, nos dias 
atuais, em artigos científicos e na prática 
cotidiana dos laboratórios, graças a estes 
novos instrumentos de visualização (...)”6

A concepção e prática da escrita vêm 
sofrendo profundas alterações com o 
advento das novas tecnologias da in-
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formação. Aquilo que antes era line-
ar, codificado através de um sistema 
alfabético passa agora para uma sé-
rie de possibilidades que conjugam 
não apenas os tradicionais signos 
linguísticos, mas também novos có-
digos verbais e não verbais que faci-
litam e ao mesmo tempo ampliam o 
sentido da escrita.

É preciso considerar ainda que a 
escrita está intimamente ligada à lei-

tura. O ato da leitura é a compreensão 
dos signos, portanto, ler é compreender 
e compreender é recordar e aprender. 
O conhecimento, armazenado na forma 
escrita, pode ser somente desvendado 
pela via da leitura, por isso, alguns es-
tudiosos da língua afirmam que a leitu-
ra constitui fonte de saber linguístico. 

Saber escrever pressupõe, antes de 
tudo, saber ler e pensar.

O pensamento é expresso por pa-
lavras, registradas na escrita e inter-
pretadas pela leitura. Essas ativida-
des estão intimamente relacionadas, 
portanto, pode-se dizer que quem 
não pensa ou pensa mal, não escreve 
ou escreve mal e quem não lê ou lê 
mal, não escreve ou escreve mal.

 Apesar do excepcional poder 
dos meios eletrônicos de comunica-
ção de massa, o número de publica-
ções impressas não diminui e sempre 
são publicados mais e mais livros, 
revistas e jornais. Isso tudo porque a 
leitura é uma das formas mais ricas 
de informação e é lendo que o ho-
mem chega ao conhecimento de ou-
tros ramos do saber.

Tradicionalmente se concebe a 
leitura como a decodificação dos sig-
nos ordenados. É um ato social de um 
indivíduo diante do escrito de outro 
indivíduo. É a imersão no contexto 
social da linguagem e da aprendiza-
gem, por meio da compreensão do 

discurso de outrem, onde autor e leitor 
são sujeitos e responsáveis por um tra-
balho de construção de significados de, 
com e sobre a linguagem.

 Na obra “Como ver Televisão”, 
Moran aponta a leitura como o “proces-
so de passar da consciência ingênua, frag-
mentada, sincrética para uma visão crítica, 
totalizante, englobadora. Passar de uma 
experiência confusa, ambígua, apoiada no 
afetivo, na imaginação para uma síntese 
coerente, esclarecedora e significativa.”7

Para Moran, ler é perceber e jul-
gar. É saber desvelar o texto e entrar 
no mundo do emissor, tendo presente 
seu tempo, sua mentalidade, sua forma-
ção moral, intelectual e religiosa, indo 
além das aparências e mostrando-se 
aberto ao novo, ao diferente do próprio 
pensar e ser.

A educação para a leitura é um pro-
cesso que ajuda na construção do in-
divíduo, ampliando a sua compreensão 
do mundo, portanto, é preciso que a lei-
tura seja atenta, inteligente, uma leitu-

3. Leitura

6. Ibidem 
7. MORAN, José Manuel. Como ver Televisão: Leitura crítica dos meios de co-

municação. São Paulo- SP, Editora Paulinas: 1991.
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ra em que haja a interação entre lei-
tor e texto lido, um atuando sobre o 
outro. Daí a afirmação: ler é atribuir 
um significado, é construir um signi-
ficado para o texto lido.

O processo de leitura nos tempos 
atuais exige uma formação que não 
se limite “a uma mera decodificação 
ou reconhecimento de palavras, mas 
um aprendizado que permita de-
senvolver competências para a atri-
buição de sentido àquilo que se lê e 
a compreensão crítica da realidade 
para o exercício da cidadania.”8 As-
sim novas habilidades de leitura são 
necessárias para que a pessoa possa 
ser considerada alfabetizada.

Segundo a concepção de “alfabe-
tização digital” cinco competências 
básicas são necessárias na era do 
conhecimento: aprender a manipu-
lar símbolos, aprender a colaborar, 
aprender a usar a informação, apren-
der a resolver problemas e aprender 
a aprender. Pode-se dizer que na era 

8. BELLUZZO Regina Célia Baptista e FERES Glória Georges: Tecnologias e 
a Formação de Leitores: Desafios na Sociedade Contemporânea In:  Educação e 
Tecnologias: Reflexão, Inovação e Práticas; Lisboa, 2011

9.  Ibid

pós-Gutemberg: “O texto deixa de ser 
um todo contíguo (uma unidade formal) 
de estrutura unicamente linear, quase que 
unicamente verbal, e passa a ter uma es-
trutura hierárquica fragmentada, da qual 
fazem parte ícones, imagens estáticas e/
ou animadas e sons. Ou seja, deixa de ser 
‘monomídia’  e passa a ser multimídia. O 
texto também sofre modificações na sua es-
trutura organizacional, que passa de uma 
sequência linear definida pelo seu produ-
tor a uma sequência escolhida pelo leitor. 
O autor pode sugerir caminhos ao leitor, 
mas é este quem decide o que ler e em que 
ordem ler. Isso vai provocar inevitavelmen-
te mudanças nos recursos linguísticos que 
estarão disponíveis para o escritor.”9

Neste sentido, não basta apenas de-
codificar os símbolos, o leitor de hoje 
quer e precisa contextualizar, fazer co-
nexões, estabelecer linhas de raciocínio 
próprias e ser capaz de produzir a par-
tir daquilo que assimila e transformar 
então em novo conhecimento.

Hoje não existe apenas o texto, mas 
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também o hipertexto e a 
hipermídia, expressões 
utilizadas para falar das 
novas formas de escrita 
e representações simbó-
licas utilizadas pelas mí-
dias digitais. Neste tipo 
de leitura, o leitor traba-
lha com diversos planos 
ao mesmo tempo, que não 
serão seguidos por uma 
única linha de raciocínio, 
mas que podem seguir ló-
gicas diferentes  confor-
me o interesse do próprio 
leitor.

A escola precisa as-
sim, estar atenta para os 
diferentes tipos de leito-
res que precisa formar, de modo que 
um não exclui o outro. O educando 
precisa saber ler de forma linear em 
formatos tradicionais como os livros, 
mas também textos em movimento, 
dinâmicos como jornais, revistas, o 
cinema, a televisão, e ainda, e princi-
palmente, os textos virtuais, marca-
dos pela interatividade e multimoda-
lidade. Estes são alguns dos desafios 
que a escola de hoje precisa enfren-
tar. 

A leitura não ensina somente o 
mecanismo da língua escrita, mas, é 
fonte de ideias que ajudam na arte de 
escrever. “Os nossos conhecimentos são 

os germes das nossas produções”, disse o 
naturalista e escritor francês Buffon 
(1707-1788). 

 Davi Arrigucci Jr, professor de 
literatura na USP, afirma que: a leitura 
é capaz de nos dar  algo que acende o 
desejo, mas não pode preenchê-lo. Ao 
acender o desejo, ela desperta a vida do 
espírito, mas não pode substitui-la. A 
leitura é algo que nos leva ao limiar da 
vida do espírito, mas não a constitui. 
Quem deve constituir a vida do espí-
rito é o leitor; ou seja, o leitor deve, de 
algum modo, inventar, descobrir por si 
mesmo.
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O processo educacional tem sem-
pre a intenção de ajudar o indivíduo 
a inserir-se como sujeito participan-
te e ativo na sociedade. Para tanto 
as habilidades de oralidade, leitura e 
escrita são fundamentais e precisam 
ser pensadas e repensadas a partir 
dos novos paradigmas e contextos 
socioculturais que se apresentam.

Numa sociedade que se denomina 
do “conhecimento” é preciso que as 
concepções de ensino-aprendizagem 

sejam ressignificadas e correspondam 
às reais necessidades do mundo em que 
vivemos. 

As ideias aqui apresentadas são um 
pequeno questionamento sobre o que 
se busca em relação a estas habilida-
des básicas e ao mesmo tempo cada vez 
mais cheias de novidades e possibilida-
des. Fica aqui o desafio de aprofundar e 
discutir sobre o tipo de cidadão e para 
que tipo de sociedade a escola está for-
mando. 
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“Aula de leitura”
A leitura é muito mais
do que decifrar palavras.
Quem quiser parar pra ver
pode até se surpreender:
vai ler nas folhas do chão,
se é outono ou se é verão; 
nas ondas soltas do mar,
se é hora de navegar;
e no jeito da pessoa,
se trabalha ou se é à-toa;
na cara do lutador,
quando está sentindo dor;
vai ler na casa de alguém
o gosto que o dono tem;
e no pêlo do cachorro,
se é melhor gritar socorro;
e na cinza da fumaça,
o tamanho da desgraça;
e no tom que sopra o vento,
se corre o barco ou vai lento;

também na cor da fruta,
e no cheiro da comida,
e no ronco do motor,
e nos dentes do cavalo,
e na pele da pessoa,
e no brilho do sorriso,
vai ler nas nuvens do céu,
vai ler na palma da mão,
vai ler até nas estrelas
e no som do coração. 
Uma arte que dá medo 
é a de ler um olhar,
pois os olhos têm segredos
difíceis de decifrar.

Poema extraído do livro: AZEVE-
DO, Ricardo. Dezenove poemas 
desengonçados. São Paulo: Áti-
ca,1999.


