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RESUMO: A elaboração deste artigo e as reflexões teóricas de que é fruto são 
decorrentes  do  trabalho  final  de  curso  do  Programa  de  Desenvolvimento 
Educacional (PDE). O objetivo do trabalho é aplicar a história de Chapeuzinho 
Vermelho para atividades de leitura, escrita e discussão utilizando hipertextos 
eletrônicos e recursos disponíveis na Internet em aulas de língua portuguesa. 
Empregaremos várias versões de história  dessa personagem, em textos de 
diferentes autores, considerando a intertextualidade e relacionando as histórias 
ao contexto em que se inserem os alunos. Consideramos que a escola não 
pode  ficar  indiferente  às  inovações,  pois  elas  sempre  acompanham  o  ser 
humano. Desde os tempos mais remotos, o homem utiliza a tecnologia para 
garantir a sua sobrevivência, como forma de lazer e também para construir seu 
conhecimento. Além disso, observa-se, por um lado, que os meios eletrônicos 
fazem parte do cotidiano da maioria dos nossos alunos e, por outro, que há 
uma  escassez  de  materiais  didáticos  que  integrem  o  suporte  digital  e  os 
recursos  da  rede  mundial  de  computadores,  em  geral,  estes  se  limitam  a 
fornecer direções da Web para realização de buscas ou a digitalizar exercícios 
que  não  foram  pensados  especificamente  para  o  suporte  eletrônico.  O 
embasamento teórico que orienta este trabalho provém das discussões sobre o 
uso de novas tecnologias aplicadas à educação e da concepção de discursiva 
de leitura. Conclui-se que as atividades propostas aos alunos da 8ª série do 
Ensino  Fundamental  do  Colégio  Estadual  Antônio  de  Castro  Alves, 
possibilitaram  o  desenvolvimento  da  leitura  crítica  e  dialógica  de  forma  a 
contribuir para sua formação e para sua inclusão digital  Essa aprendizagem 
efetiva  teve  como  resultado  a  confecção  de  versões  contemporâneas  da 
história  dessa  personagem  em  diferentes  gêneros  discursivos,  contribuindo 
para a criatividade e capacidade de argumentação dos alunos. 

PALAVRAS – CHAVES: novas tecnologias, ensino, literatura infantil. 

ABSTRACT: This article elaboration and the theorical reflections are result from 
the final work course of Educational Development Program (PDE). The aim of 
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this work is to implement the story of Little Red Riding Hood in activities of 
reading,  writing  and  discussion,  using  electronic  hypertexts  and  resources 
available on the Internet. We will use several versions of the story, in texts by 
different  authors,  considering  the  intertextual  and  relating  the  stories  to  the 
context  in  wich  are  the  students.  We  consider  that  the  schol  can  not  stay 
indifferent to the innovations, as they always go with the human being. Since 
the most remote time, the man uses the technology to ensure his survival, as a 
form of recreation and also to build his knowledge. Beside that, it is observed, 
firstly, that the electronic media are part of daily life of most of our students and, 
secondly,  that  there is  a shortage of  teaching materials  that  integrate digital 
media and the resources of the global network of computers, in general, they 
are  limited  to  providing  directions  to  perform  Web  searches  or  scan  the 
exercises  were  not  designed  specifically  for  the  electronic  media.  The 
theoretical basis that guides this work comes from discussions on the use of 
new  technologies  applied  to  education  and  the  development  of  speech 
reading.It is concluded that the proposed activities to 8th grade of Elementary 
Education in State College Antonio de Castro Alves, Elementary and Secondary 
Education,  has  enabled  the  development  of  critical  reading  and dialogue  in 
order to contribute to their education and for their inclusion This digital learning 
Effective resulted in the construction of contemporary versions of the story of 
this character  in different genres discourse,  contributing to the creativity and 
ability of the students' arguments. 

KEYWORDS: new technologies, education, children's literature.

INTRODUÇÃO:
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São  inúmeras  dificuldades  que  a  escola  pública  enfrenta  para  a 

implantação das  novas  tecnologias  no seu  contexto  educacional,  estas vão 

desde  carência  de  espaços  adequados  para  o  trabalho  com  os  suportes 

virtuais, à superlotação das classes, às precárias instalações das escolas e ao 

despreparo dos professores para utilizar recursos didáticos dos mais antigos 

aos mais modernos – analógicos e digitais.

Com relação à leitura e à escrita, na instituição escolar, muitas vezes, 

dá-se  ênfase  ao  consumo  rápido  dos  textos,  não  dando  oportunidade  dos 

alunos discutirem sobre a diversidade de interpretação que o texto possibilita e 

a  escrita  resume-se  apenas  a  cópia  daquilo  que  foi  lido,  sem  nenhum 

comprometimento em analisar o texto, realizar uma argumentação consistente 

e expor seu ponto de vista. 

Percebemos  a  urgência,  por  um  lado,  de  uma  reformulação, 

principalmente, no que diz respeito ao uso das novas tecnologias nas práticas 

pedagógicas do educador  e,  por  outro,  de se pensar  numa metodologia de 

ensino que objetive concomitantemente a aplicação de atividades de leitura, 

escrita  e discussão.  Neste  trabalho,  tendo como pano de fundo a literatura 

infantil, damos ênfase às várias versões de histórias de Chapeuzinho Vermelho 

em textos de diferentes autores, considerando a intertextualidade e o contexto 

em que estão os alunos estão inseridos. 

A  escolha  destas  várias  versões  da  história  de  um  mesmo 

personagem  em  textos  de  diferentes  autores  se  dá  pelas  inúmeras 

possibilidades de reflexão sobre os textos selecionados, permitindo que o aluno 

compreenda  e  se  posicione  frente  a  diferentes  realidades  sociais,  sabendo 

olhar  para  elas  a  partir  de  diferentes  pontos  de  vista,  confrontando-as  e 

analisando-as, a fim de construir seus próprios argumentos. Além disso, instiga 

a  criatividade,  a  curiosidade  e  a  capacidade  de  observação  dos  alunos, 

possibilitando haver um ensino-aprendizagem realmente eficaz e dinâmico em 

sala de aula. 

O  embasamento  teórico  que  orienta  este  trabalho  provém  das 

discussões sobre  o  uso de  novas  tecnologias  aplicadas  à educação  e dos 

modelos de leitura. Para entender como se processa o discurso é preciso olhar 

para o sujeito como não sendo o dono dos sentidos, mas considerando que 

ocupa  determinados  lugares  sociais  e  que  todo  processo  de  discurso  tem 

origem numa relação ideológica.
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A INTERTEXTUALIDADE E A MUDANÇA DE PARADIGMA NAS RELAÇÕES 

ENTRE AUTORES/TEXTOS/LEITORES:

Com a revolução tecnológica e a influência dos meios de eletrônicos 

está  havendo  uma  mudança  de  paradigmas  nas  relações  entre 

autores/textos/leitores.  Nesse contexto,  a  noção de leitor  passa a de leitor-

navegador (MARINHO, 2001) que trilha caminhos diferentes na atualização dos 

hipertextos.  Esse  hiperleitor  (KOCK,  2002),  diante  de  muitos  links na  web, 

percorre  diferentes  caminhos no “mar” de informações da Internet.

Almeida  (2005)  relata  que  a  atuação  da  tecnologia  na  educação 

ainda se encontra abaixo do esperado. Não há ainda a presença da ferramenta 

tecnológica em sala de aula efetivamente. O professor não se familiarizou com 

as novas tecnologias, falta integração do computador ao processo pedagógico. 

Nesse  contexto,  poucas  escolas  conseguiram  implementar  atividades 

adequadas ao uso da tecnologia moderna visando a uma mudança  não só 

operacional, mas também pedagógica.

A utilização  de  hipertextos  eletrônicos  e  recursos  disponíveis  na 

Internet nas aulas atuam como forma de motivação para o aluno. O uso dos 

hipertextos  se  justifica,  pois  favorece  a  intertextualidade  em todos  os  seus 

níveis. Conforme Rosa (2006, p.122), 

o hipertexto favorece ao não-encerramento. Os links, capazes de colocá-
lo  num  constante  estado  me  metarmorfose,  abrem  infinitas 
possibilidades  de  encadeamento.  Assim,  esses  nexos  eletrônicos 
permitem  aos  usuários  recorrer  distintos  trajetos  de  leitura  em  um 
conjunto dado de lexias.

O fenômeno da intertextualidade tem relação com o "conhecimento 

de mundo", compartilhando entre o enunciador e o co-enunciador, interferindo 

e adaptando-se ao texto lido. A intertextualidade pode ser entendida como um 

“diálogo” entre os textos, tomando a palavra do outro e reelaborando-a no seu 

próprio  discurso:

as relações de intertextualidade de um texto com outros textos, ou seja, 
os sentidos estabelecidos ou atribuídos aos textos são função direta da 
relação que eles possuem com outros textos, já que é o conjunto de 
relações entre os textos que mostra como o texto deve ser lido. Estas 
relações  constituem a  história  de  leitura  dos textos (ORLANDI apud 
ZAPPONE, 2001, p.7). 
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Também Silva (2002) afirma que a intertextualidade é um fenômeno 

constitutivo da produção do sentido e a sua materialidade acontece entre textos 

de  diferentes  linguagens.  Esta  superposição  de  um texto  sobre  outro  pode 

provocar uma certa atualização ou modernização do primeiro texto, como, por 

exemplo,   nas versões contemporâneas da história original  de Chapeuzinho 

vermelho.  

A PRÁTICA PEDAGÓGICA COM A LITERATURA INFANTIL E OS GÊNEROS 

DIGITAIS 

Como ressalta Castela (2007), a escola não pode ficar indiferente às 

inovações, pois elas sempre acompanham o ser humano. Desde os tempos 

mais remotos, o homem utiliza a tecnologia para garantir a sua sobrevivência, 

como forma de lazer e também para construir seu conhecimento. Além disso, 

observa-se, por um lado, que os meios eletrônicos fazem parte do cotidiano da 

maioria dos nossos alunos e, por outro, que há uma escassez de materiais 

didáticos  que  integrem o  suporte  digital  e  os  recursos  da  rede  mundial  de 

computadores. Em geral,  estes se limitam a fornecer direções da Web para 

realização  de  buscas  ou  a  digitalizar  exercícios  que  não  foram  pensados 

especificamente para o suporte eletrônico.

O  ser  humano  sempre  teve  necessidade  de  usar  seu  potencial 

criativo  em benefício  próprio  e  com esta habilidade cria  alternativas  para a 

superação de suas dificuldades. A própria evolução social do homem confunde-

se com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. 

Atualmente a utilização da informática como recurso pedagógico nos 

ambientes  escolares  pode  possibilitar  aos  alunos  e  professores  meios  que 

enriqueçam  as  estratégias  didáticas,  de  modo  que  o  espaço  escolar 

acompanhe  o  avanço  tecnológico,  pois  no  processo  ensino-aprendizagem 

estas alternativas servirão de subsídios para que o aluno aprenda. E para que 

isto se efetive, os educadores têm que se valer  de uma teoria que forneça 

subsídios capazes de servir de suporte ao desenvolvimento das aulas.

Como alerta Comis - Pope (2002, apud SILVA, 2005), a facilidade 

trazida  pelos  computadores  deve  ser  relativizada  assim  como  o  lugar  da 

literatura e as práticas de leitura literária neste contexto.  Mais do que o simples 

uso do suporte, é preciso repensar o paradigma da educação de modo que, 
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conforme sugere Freire  (1983),  se passe da concepção bancária  para  uma 

visão dialógica em que se dá voz ao aluno e este assume um papel ativo na 

construção do conhecimento. 

A literatura terá seu espaço garantido e assumirá papéis diferentes a 

partir da interação com os modernos meios de comunicação, já que a função 

social da obra literária e a capacidade de ficcionalização, assinalada por Iser 

(apud SILVA, 2005), sempre serão fatores que contribuirão para a permanência 

deste objeto artístico,  capaz de transformar o leitor  a cada nova leitura.  No 

entanto, autores e leitores devem repensar seus papéis em face do hipertexto 

eletrônico  textual,  pois  a  tela  vem  remodelando  as  atividades  de  leitura  e 

produção. 

Segundo  Candido  (1993)  apud  Silva  (2005),  o  papel  principal  da 

literatura é justamente de inserir o leitor dentro do universo criado pelo escritor, 

sem, no entanto,  deixar  de analisar  quais  foram os recursos utilizados pelo 

escritor para criar a impressão de verdade, de realidade. 

Paiva (2005) sugere que o processo de ler e produzir texto provoca 

a  tomada  de  consciência  na  leitura  de  textos  literários  ou  não  literários, 

tornando o leitor mais crítico e sensibilizado, muito provavelmente modificando 

o perfil desse leitor desde o Ensino Fundamental. Neste contexto marcado pela 

interação e pela dinâmica das novas tecnologias, está ocorrendo a modificação 

do comportamento dos leitores, agora denominados leitores-navegadores e se 

exigindo adaptações das práticas de leitura e escrita às mudanças causadas 

pela revolução tecnológica. Não se pode esquecer que também a mudança 

ocorre no perfil dos autores, pois desenvolvem uma autoria compartilhada por 

meio da participação ativa destes leitores.

Vale lembrar também que a leitura do mundo deve antecipar a leitura 

da palavra (FREIRE, 1987). Este autor nos leva a entender que a leitura de 

mundo, abarcando os conhecimentos prévios e experiências vividas pelo leitor, 

é necessária para que se efetive uma leitura crítica. Neste sentido, percebemos 

a importância do ensino de leitura, já que possibilita que o aluno/leitor se insira 

socialmente  e  se  torne  um  sujeito  capaz  de  agir  com  consciência  e 

pensamento crítico.

Além disso, como o aprendizado não é unilateral, existe a presença 

do  “outro”.  Entendendo  que  aprendizagem  implica  também  processos 

complexos  de  mediação,  de  orientação  e  de  trabalho  cooperativo, 
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consideramos que a leitura literária e a produção de escrita no espaço escolar 

devem ocorrer de forma contextualizada e estarem pautadas na interação entre 

leitor-autor-texto.

Segundo Belloni (1998), a escola deve assumir o compromisso de 

preparar  o  aluno  para  a  leitura  e  a  escrita  em  suas  diferentes  formas.  A 

educação necessita estar voltada para o indivíduo com intuito de prepará-lo 

para a sociedade moderna. Nesse contexto, a presença da informática associa 

o afeto, a leitura e a tecnologia em prol de uma educação mais adequada ao 

contexto atual. A tecnologia na escola visa a preparar alunos para este mundo 

contemporâneo e multimodal e desenvolver um ensino no que o aluno traga 

suas  emoções para  a sala  de aula  para  que seja  o sujeito  de sua própria 

aprendizagem.

De acordo com as Diretrizes Curriculares (2006, p.19), 

os fundamentos teóricos que alicerçam a discussão sobre o ensino de 
Língua  e  Literatura  requerem novos  posicionamentos em relação  às 
práticas de ensino, seja pela discussão crítica destas práticas, seja pelo 
envolvimento direto dos professores na construção de alternativas

As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação 

Básica (2006, p.21), ressaltam a importância de “aprimorar, pelo contato com 

os  textos  literários,  a  capacidade  de  pensamento  crítico  e  a  sensibilidade 

estética,  bem  como  propiciar  pela  Literatura  a  constituição  de  um  espaço 

dialógico que permita a expansão lúdica da oralidade, da leitura e da escrita”. 

Corroboramos a visão de Silva (2005),  de que na prática escolar 

ainda não é desenvolvida uma leitura crítica do mundo, ela é praticada tendo 

em vista o consumo rápido de textos,  não se preocupando com a troca de 

experiências e discussões sobre a diversidade de interpretações. Este autor 

também aponta o desmotivante tratamento dado ao texto literário na escola por 

meio das fichas de interpretação, ressaltando que a leitura literária em que o 

leitor/aluno não sinta prazer, somente irá possibilitar o não gosto e o não uso 

das obras literárias como objeto de aprendizagem. Neste contexto, o aluno não 

vê a leitura como interação entre seus conhecimentos prévios e as informações 

contidas nos textos, mas apenas como localização de informações no texto.

Miall  (1996) e Hall  (2003) sugerem que o afeto e as experiências 

pessoais do leitor são essenciais para uma leitura relevante, não privilegiando 

somente  o  aspecto  cognitivo,  mas  entendendo  que  o  prazer  é  parte 
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fundamental  para o desenvolvimento  de uma leitura  crítica e independente. 

Nessa perspectiva, 

Se ignorarmos as necessidades das crianças e os incentivos que 
são eficazes para colocá-las em ação, nunca seremos capazes 
de entender seu avanço de uma estratégia de desenvolvimento 
para  outro,  porque  todo  avanço  está  conectado  com  uma 
mudança  acentuada  nas  motivações,  tendências  e  incentivos 
(VYGOTSKY,  1996,  p.122  apud  MOREIRA;  SCHUELTER, 
2005).

Muitos  professores  acabam  “ensinando”  aos  alunos  a  “literatura 

tortura”  (EVANGELISTA,  1996),  ou  seja,  através  de  atos  mecânicos, 

controladores  e  punitivos  que  tornam o  ato  de  ler  nada  agradável  e  nada 

frutífero.

Superar  estas  práticas  escolares  passa  “pela  conscientização  da 

verdadeira natureza da leitura e, portanto, por uma reflexão sobre as condições 

necessárias para o seu aprendizado” (FOUCAMBERT apud  CASTELA, 2007, 

p. 02). 

O leitor vai sendo transformado, refinado e vai aperfeiçoando suas 

estratégias,  conforme  as  solicitações  externas  (BARBOSA,  1991).  A leitura 

oportuniza diversão,  informações,  imaginação,  criação e participação,  sendo 

que o cidadão recorre a ela todas às vezes que busca dar sentido ao mundo ou 

a si mesmo.

Corroboramos  a  afirmação  de  Castela  (2007,  p.15)  sobre  a 

necessidade da “utilização dos mais diversos gêneros discursivos na sala de 

aula  a  fim  de  desenvolver  o  letramento  dos  alunos,  visto  que  estes  se 

depararão com esta diversidade nas práticas cotidianas da sociedade”.

E, defendemos, junto com Marchuschi (2002, p.35), a necessidade 

de “levar os alunos a produzirem ou analisarem eventos lingüísticos os mais 

diversos,  tanto  escritos  como  orais,  e  identificarem  as  características  de 

gêneros em cada um”.  

Consideramos que é necessário promover o contato dos alunos com 

o  máximo  de  diversidades  textuais  e  também  diferentes  pontos  de  vista, 

oportunizando um olhar diferenciado e a formação de inúmeras análises sobre 

um mesmo  foco.  Já  no  que  tange  aos  aspectos  discursivos,  é  importante 

analisar o enunciador e o co-enunciador do texto. 
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E também entender que o autor é sujeito do discurso e, como tal, 

ocupa determinado posicionamento enunciativo na relação com sua atividade. 

De acordo com Rosa (2006, p.78), “a prática discursiva distancia-se da mera 

mobilização do “código”, mas está ligada num espaço relacional, dialético em 

que  o  sujeito  ao  enunciar,  o  faz  de  um  lugar  especificamente  delineado 

histórica e ideologicamente”

Assim sendo, o discurso se apresenta como uma construção social, 

podendo somente ser analisado levando em conta o seu  contexto histórico, 

social e as condições de sua produção, já que reflete uma visão de mundo do 

autor e da sociedade em que vive.

Desta  forma,  o  aluno,  enquanto  cidadão  pode  ampliar  os  seus 

conhecimentos,  buscando  em  diferentes  fontes  argumentos  para  seus 

pensamentos, entendendo que um fato ou um acontecimento não se dá por si 

só, da mesma forma, que nenhum escrito é inédito, todos derivam de idéias 

absorvidas de leituras e compreensões anteriores e que estão inseridos num 

contexto social.

A construção de leitores competentes, sensíveis e críticos pressupõe 

experiências  de linguagem as mais  variadas possíveis:  textos verbais,  não-

verbais,  quadrinhas,  bilhetes,  convites,  documentos,  brincadeiras,  poemas, 

desenhos e por que não histórias infantis?

Segundo Bettelheim, 

os  Contos  de  Fadas  abordam  –  tendo  como  base  os  elementos 
fantásticos- os problemas interiores dos seres humanos e apresentam 
soluções válidas para qualquer sociedade, contribuindo para formar a 
personalidade  e  atuando  significativamente  no  desenvolvimento 
emocional infantil (apud BERGMANN & BONFADINI, 2007, p.7) 

Entendemos  que  estes  contribuem  para  o  desenvolvimento  da 

formação  cognitiva,  da  ludicidade  e  também  do  emocional,  mas  não  se 

restringem ao público infantil, pois abordam temas que fascinam e estimulam a 

fantasia também de jovens e adultos. 

A importância da fantasia está em ser um mecanismo criado pelo 

homem para superar as dificuldades da vida, além de proporcionar o prazer em 

“viajar” por lugares diferentes, conhecer personalidades exóticas e analisar o 

dualismo sempre presente entre o bem e o mal (CORSO apud BERGMANN & 

BONFADINI, 2007, p.6). O professor ao provocar a leitura crítica e plural em 
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sala  de  aula  está  desempenhando  o  seu  papel  de  educador  consciente  e 

formador de opinião, instigando em seus alunos a motivação (tão necessária) 

para a leitura e a escrita realmente eficaz.

E um dos meios pedagógicos que pode ser utilizado é a Internet que 

permite  a  ampliação  da  comunicação  humana  a  partir  da  integração  da 

oralidade, da escrita e do visual.  A rede interliga palavras, sons e imagens, 

oportunizando  ao  educando  aprender  a  resolver  situações  conflitantes  que 

vivencia em seu dia-a-dia, adquirir capacidades de observação, imaginação e 

gosto pelo saber.

Neste contexto insere-se o hipertexto eletrônico: 

um conjunto de nós ligados por conexões: os nós podem ser palavras, 
páginas,  imagens,  gráficos ou  partes  de  gráficos,  seqüência  sonora, 
documentos complexos que podem eles mesmos serem hipertextos. Os 
itens de informação não são  ligados linearmente, como  uma  corda com 
nós, mas cada um delas ou a maioria,  estende  suas conexões em 
estrela, de modo que pode ser tão complicada quanto possível. Porque 
cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira (LÉVY, 1999, p. 33)

Um conjunto de textos constitui um hipertexto eletrônico quando os 

hiperlinks agem  como  elementos  que  mostram  os  caminhos  para  o 

leitor/navegador  percorrer.  Os enlaces  são  capazes de colocar  o  hipertexto 

num  constante  estado  de  metamorfose,  abrindo  infinitas  possibilidades  de 

encadeamentos. Assim, a noção de texto virtual exige que as estratégias de 

leitura e escrita sejam revistas, já que como afirma Lévy (2000 apud ROSA, 

2006, p.122), “não é o leitor que vai se deslocar diante do texto, mas é o texto 

que,  como um caleidoscópio,  vai  se  dobrar  e  se  desdobrar  diferentemente 

diante de cada leitor”.

A implementação dos computadores e da Internet na sala de aula 

pode possibilitar aos alunos/leitores o acesso a diversos textos literários que 

contribuam para a formação de cidadãos críticos na sociedade em que estão 

inseridos e para o desenvolvimento do letramento dos estudantes.

A educação na era tecnológica é importante, pois são nos ambientes 

educativos  que  se  desenvolvem  as  competências  e  as  habilidades  que 

possibilitam meios  para que o sujeito  possa exercer  a  sua cidadania.  Para 

Libâneo  (1986,  p.  17)  ”cada  sociedade  precisa  cuidar  da  formação  dos 

indivíduos,  auxiliando  no  desenvolvimento  de  suas  capacidades  físicas  e 

espirituais, prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias 
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instâncias  da  vida  social“.  A educação  vem ao  encontro  do  desafio  de  um 

mundo  que  passa  por  rápidas  transformações,  possibilitando  ao  leitor 

acompanhar  a  inovação  tanto  em  sua  vida  particular  como  em  sua  vida 

profissional.

Sem esquecer que “toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos,  um  que  ensinando,  aprende,  outro  que,  aprendendo,  ensina” 

(FREIRE,  1996,  p.69).  É  necessário  que  haja  uma  relação  mútua  entre  o 

professor  e  o aluno,  estabelecendo  um vínculo  que possibilite  o  estado  de 

confiança, prazer e motivação, de maneira a canalizar o interesse do aluno em 

aprender e a despertar a vocação do professor em ensinar.

Exige-se hoje, frente aos avanços tecnológicos e as transformações 

econômicas e culturais que os educadores tenham uma postura crítica frente à 

realidade.  A  escola  não  pode  ficar  indiferente  às  inovações,  pois  elas 

acompanham  o  ser  humano  sempre,  desde  os  tempos  mais  remotos.  O 

homem a utiliza para garantir a sua sobrevivência, para o seu lazer e também 

para construir seu conhecimento (SILVA, 2005).

O  uso  das  novas  tecnologias  se  faz  necessário  para  que  as 

estratégias  metodológicas  sejam  renovadas  nos  ambientes  escolares  e  se 

atendam os anseios dos educandos. Os meios eletrônicos em si já constituem 

recursos motivacionais e que fazem parte do dia-a-dia de boa parte dos alunos, 

que mesmo que não os possua em casa, utilizam-nos em Lan Houses, na casa 

de amigos e também na própria escola.

Para cumprir  sua função social a escola deve ser “uma instituição da 

sociedade  e  parte  de  um  processo  mais  amplo  no  seio  dessa  mesma 

sociedade  que  tem  como  configuração  própria,  interesses  e  políticas  a 

exercitar” (SEED, 1992, p, 11).

Hoje, deve-se definir qual é a missão da escola, para que ela serve. Na 

verdade,  ela  serve  para  a  liberdade.  Encontrar  os  conteúdos  adequados, 

construir  currículos  que  estejam  a  serviço  das  pessoas  que  almejam  um 

conhecimento para a transformação sua realidade. Porém, o que se percebe 

na escola é que esse saber não está sendo construído, o aluno no momento de 

colocar  esse  conhecimento  para  resolver  seus  conflitos,  esbarra  na 

incompetência de não saber utilizá-lo.

 Para que as escolas brasileiras possam cumprir  o seu papel  social, 

necessitam oportunizar  o conhecimento tanto cultural  quanto social,  visando 
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sempre  os  interesses  e  as  necessidades  dos  alunos,  pais,  professores, 

comunidade, enfim, dos envolvidos no processo educativo.

O lócus central da qualidade de ensino é a escola, como também a 

função  social  que  desempenha.  Portanto,  é  tarefa  fundamental  o 

enfrentamento dos problemas educacionais pelos responsáveis pela educação. 

Verificado  que  a  qualidade  de  ensino  passa  pelo  "saber-fazer"  dos  vários 

profissionais, e a importância desse conhecimento com qualidade, depara-se 

com o desafio de analisar o cotidiano desses profissionais.

A escola é um espaço eminentemente da diferença, da diversidade, e 

também de encontros,  embates,  conflitos,  possibilidades...  É um espaço do 

múltiplo.  E  no  espaço  escolar  convivem  com  alunos  que  apresentam 

características diferentes uns dos outros. Essas diferenças devem servir para a 

construção de novos conhecimentos.

A construção  do  conhecimento  ocorre  numa  relação  estreita  entre  o 

desenvolvimento  cognitivo  e  aprendizagem,  ou  seja,  com a  apropriação  do 

conhecimento produzido pela humanidade e as relações que estabelece com o 

meio social. Conforme Vygotsky afirma:

O  aprendizado  é  o  responsável  por  criar  a  zona  de 
desenvolvimento proximal, na medida em que, em interação com 
outras  pessoas,  a  criança é  capaz de colocar  em movimento 
vários processos de desenvolvimento que, sem a ajuda externa, 
seriam impossíveis de ocorrer. Esses processos se internalizam 
e passam a fazer parte das aquisições do seu desenvolvimento 
individual (VYGOTSKY apud REGO, 1995, p. 74).

Para  que  os  alunos  aprendam  é  preciso  que  eles  ampliem  os 

conhecimentos socialmente constituídos, partindo daquilo que já sabem. Paro 

(2004,  p.  10)  sugere  que  “se  queremos  uma  escola  transformadora, 

precisamos transformar a escola que temos aí. E a transformação dessa escola 

passa  necessariamente  por  sua  apropriação  por  parte  das  camadas 

trabalhadoras”.  Nessa perspectiva,  o ideal democrático deve fazer parte das 

ações de todos os envolvidos na aprendizagem do aluno, 

a escola organiza-se democraticamente com vistas a objetivos 
transformadores   [...]  a  escola   só  poderá  desempenhar  um 
papel transformador se estiver junto  com os interessados, se se 
organizar  para  atender  aos  interesses  (embora  nem  sempre 
conscientes)  das  camadas  às  quais  essa  transformação 
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favorece, ou seja, das camadas trabalhadores (PARO,  2004, p. 
12).

Só  acontecerá  a  construção  de  conhecimento  pelos  alunos  nos 

ambientes escolares quando todos os envolvidos na aprendizagem do aluno 

tiverem  autonomia  para  desenvolverem  bons  trabalhos  pedagógicos  e/  ou 

administrativos.   

Faz-se necessário que o professor exerça seu papel de articulador da 

construção  do  conhecimento,  que  tenha  subsídios  teóricos  para  que possa 

construir  suas  práticas  pedagógicas  e  que  consider  as  necessidades  dos 

alunos, assim como todas as suas possibilidades de aprendizagem, criando 

condições e dando-lhes autonomia suficiente, para que aprendam umas com 

as outras, e também com seus próprios erros, sem medos, sem preconceitos 

ou discriminações. 

Para Libâneo (1986, p 17) “cada sociedade precisa cuidar da formação 

dos  indivíduos,  auxiliar  no  desenvolvimento  de  suas  capacidade  físicas  e 

espirituais, prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias 

instancias da vida social”.

Não resta dúvida de que se busca ao educar, o conhecimento preciso, a 

prática pedagógica perfeita e eficaz. Dessa forma, pode-se entender o trabalho 

do  professor  como  um  projeto  de  grande  empreendimento  que  envolve 

diversas etapas e diversos ingredientes onde figuram os sonhos, as fantasias, 

a realidade, os projetos individuais e coletivos.

Por isso, para que ocorra realmente uma prática competente em sala de 

aula deve ser o resultado de discussões,  críticas e contribuições de toda a 

comunidade escolar, apresentando assim resultados positivos de seu trabalho, 

sem  se  impor,  mas  mostrando  a  sua  competência.  Que  os  professores 

comecem a olhar os textos de seus alunos com um novo olhar e avaliá-los de 

maneira diferente, valorizando a realidade e o conhecimento do próprio aluno e 

que nesse processo de produção textual e de leituras críticas é fundamental o 

papel  do  professor  como  mediador  competente,  capaz  de  proporcionar 

condições  essenciais  para  o  educando  posicionar-se  diante  dos  valores 

veiculados pelo texto e se expressar com clareza sua idéia tanto por escrito 

quanto na oralidade.
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Assim, a escola possui uma tarefa fundamental: a de ensinar a ler e 

escrever  e  a  de  possibilitar  que  o  aluno  se  aproprie  do  saber  acumulado 

historicamente. Para tanto, é necessário possibilitar a discussão, dar voz aos 

alunos, valorizar as experiências e conhecimentos que os alunos possuem e 

trabalhar com distintos gêneros discursivos.

RELATO DE EXPERIENCIA A PARTIR DA APLICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROJETO ESCOLA 

O trabalho teve como objetivo detalhar uma das possíveis formas de 

amenizar ou até solucionar os problemas no âmbito da leitura/escrita na aula 

de Língua Portuguesa de duas turmas de 8ª série do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Antônio de Castro Alves.

Os alunos tiveram conhecimento do projeto no início do 1º semestre 

de  2008.   Houve  uma  participação  assídua  na  execução  da  intervenção 

pedagógica. Cada turma é formada por cerca de 35 alunos, na faixa etária de 

12 a 14 anos e possui como  perfil a pouca familiaridade com leituras de textos 

literários em contexto extra-classe  e dificuldades na compreensão de textos e 

na produção escrita. 

Como forma de amenizar estes problemas, trabalhamos, na forma 

de  pesquisa-ação,  a  partir da  história  original  da  “Chapeuzinho  Vermelho”, 

buscando  na  Internet  as  várias  versões  da  história  desta  personagem  em 

textos de diferentes autores,  como,  por  exemplo:  “Fita  verde no cabelo”  de 

Guimarães  Rosa;  “Chapeuzinho  Amarelo”  de  Chico  Buarque  de  Holanda; 

“Chapeuzinho Vermelho e o lobo-guará” de Ângela Barbosa  Monteiro Lobato; 

“Lobo bobo” de João Gilberto e “Bonezinho vermelho e a internet no século XX” 

de Ivone Gomes de Assis. 

Para  a  implementação  da  intervenção  no  colégio  houve  a 

preocupação  de  aplicar  estratégias  inovadoras.  Antes  da  aplicação  da 

intervenção em sala de aula, fizemos um diagnóstico da turma para verificar as 

dificuldades dos alunos, para que pudéssemos desenvolver as metodologias 

mais eficazes para amenizar ou superar as dificuldades dos alunos. E nesse 

processo pedagógico, sempre estivemos presente dando orientações, sanando 

dúvidas, incentivando nas realizações das atividades.

14



Ao perceber que o aluno se sente mais motivado a estudar quando 

se  prevê  atividades  lúdicas  para  a  sala  de  aula,  resolvi  lançar  mão  dos 

recursos do computador e da Internet na elaboração de atividades em que eles 

pudessem realizá-las utilizando esses recursos.  Pois, trazer o "mundo" para 

dentro da escola significa fazer uso pedagógico das mídias, pois elas fazem 

parte  da  vida  de  todos  nós  diariamente.   Para  tanto,  é  necessário  que  o 

professor  crie  novos  espaços  de  aprendizagem  e  utilize  em  suas  práticas 

pedagógicas  esses  textos  e  imagens  que a  Internet  faz  circular  entre  nós. 

Como fora da escola as fontes de informação são, na maioria das vezes, muito 

mais atrativas e interativas (Internet, Televisão, Rádio, Revistas, etc.), a escola 

precisa,  mais  do  que  nunca,  tornar-se  mais  atraente  e  moderna, 

acompanhando os avanços tecnológicos e integrando as mídias no ensino. 

Por isso, nosso interesse em desenvolver o projeto envolvendo as 

novas  tecnologias.  Porém,  antes  da  efetivação  do  uso  da  Internet  no 

“Laboratório  de  Informática”  fizemos  um  diagnóstico  dos  conhecimentos 

prévios dos alunos sobre informática e  uso de periféricos, ou seja, se sabem 

utilizar um scanner; salvar os documentos e as figuras, criar pastas, navegar na 

Internet. E constatei que para a grande maioria dos alunos esse universo era 

familiar.

Na  sala  de  informática,  os  alunos resolveram  os  exercícios 

propostos  e  coletaram  versões  contemporâneas  da  história  original  de 

Chapeuzinho  vermelho.  Conversamos  a  respeito destas  versões.  Em  suas 

pastas  salvavam o resultado  da  pesquisa  realizada  tanto  os  textos  verbais 

quanto  as  imagens.  Também  elaboraram  e  digitaram  as  versões 

contemporâneas  que  cada  grupo  teve  que  confeccionar.  Desta  forma,  foi 

proporcionada a oportunidade de conhecer e aprender a utilizar o computador 

e  a  rede  mundial  de  informações  com  fins  educacionais.  Utilizaram  um 

buscador o  Google e os  recursos da sala de informática: computadores com 

Internet, Word, Excel e impressora.

Para o trabalho na sala informatizada, os alunos foram divididos 

em  grupos,  para  o  desenvolvimento  das  atividades.  Houve  grande 

envolvimento dos estudantes na proposta, bem como empenho na produção 

textual e ilustração das versões.  No final do trabalho, observei que os alunos 

se  envolveram  com  o  projeto  e,  consequentemente,  registraram  grandes 

avanços  em  sua  aprendizagem.  Nem  mesmo  o  reduzido  número  de 
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computadores disponíveis na escola e problemas de conexão desanimou os 

alunos, sempre auxiliados pelos alunos-monitores.

Esta  estratégia  teve  um  resultado  eficaz  porque  o  suporte 

tecnológico encantou a todos, motivando-nos para a realização das atividades 

propostas. A escola assim, tornou-se um local  de verdadeira aprendizagem, 

onde  a  construção  do  conhecimento  acompanha  o  desenvolvimento  da 

sociedade em que está inserida.

Desta forma, os alunos tiveram contato com as obras das versões 

contemporâneas  da  história  original  de  Chapeuzinho  Vermelho,  que  foram 

selecionadas  para  o  desenvolvimento  das  atividades.  Primeiramente  foi 

realizada uma leitura interpretativa do texto “O medo nas histórias infantis” de 

Leila Bergaman e Eliete Zotti Bonfandini.  Indagamos, por exemplo: por que o 

medo  contribui  para  a  evolução  humana?  Como  nos  contos  de  fadas  se 

representam  simbolicamente  conflitos  e  se  encontram  soluções  para  eles? 

Depois pesquisamos junto com os alunos informações sobre como surgiram as 

histórias infantis e sobre a representatividade simbólica da história original de 

Chapeuzinho vermelho.  Os alunos fizeram também uma linha do tempo com 

os escritores Perrault, Irmãos Grimm e Andersen para que pudessem  observar 

as  diferenças entre cada escritor e como tiveram início as histórias infantis, 

sendo  que  todos  os  alunos  ficaram  surpresos  em  saber  que  as  primeiras 

histórias eram escritas  para  adultos e que até “aterrorizavam-nos”.

Como ação interdisciplinar  foi  convidada uma psicóloga para que 

fosse feita uma análise psicológica sobre o medo e o desejo para o imaginário 

infantil,  como elementos fundamentais para a evolução dos seres humanos. 

Depois  da  coleta  de  dados,  realizamos  uma  “mesa  redonda”  para  as 

exposições de idéias e a operacionalização das informações. As conclusões 

foram registradas por todos os alunos e expostas no mural da escola para a 

comunidade escolar.

Outra  atividade  foi  a  confrontação  dessa  história  em  músicas, 

imagens e textos acessados em sites da Internet de forma a fazer com que os 

alunos  refletissem  sobe  os  valores  veiculados e  contribuir  para  que 

desenvolvessem seu letramento através da leitura e discussão destas versões. 

Com isso,  os  alunos  através  da  diversidade  de  leituras  literárias  tiveram a 

possibilidade desenvolver o gosto pela leitura, aproveitando o universo atrativo 

da tela do computador. Assim, aproveitando os recursos que o suporte virtual 
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pode oferecer, foram oportunizadas as leituras das versões contemporâneas da 

história original de Chapeuzinho Vermelho.

Utilizamos a música “Lobo Bobo”  de Carlos  Lyra/Ronaldo Bôscoli 

cujo cantor é João Gilberto. A letra foi  pesquisada na Internet e depois, em 

grupo, os alunos pesquisaram músicas contemporâneas que têm relação com 

a  letra,  como,  por  exemplo,  “Cachorrinho”  de  Kelly  Key.  As  letras  foram 

socializadas com os colegas de classe.

Com a obra “Chapeuzinho Amarelo” de Chico Buarque de Holanda, 

a proposta metodológica foi fazer uma comparação com a versão tradicional de 

Chapeuzinho  Vermelho  de  Charles  Perrault.  Levantamos  como 

questionamentos:  como  a  questão  do  medo  é  retratada  na  versão  mais 

recente? O que mudou na Chapeuzinho Amarela quando ela perdeu o medo do 

lobo?  O que foi necessário para Chapeuzinho Amarelo superar suas dúvidas e 

receios? A partir desse texto os alunos criaram uma  história em quadrinhos 

utilizando a simbologia das cores para caracterizar os personagens.

Outra atividade foi realizada a partir da obra “Fita Verde no Cabelo” 

de Guimarães Rosa. A reflexão teve ênfase na transformação da personagem e 

o porquê disto  ter  ocorrido.  A partir  desse texto os alunos produziram uma 

notícia, que foi relatada para os alunos da sala e exposta no mural.

Outro livro trabalhado foi “Bonezinho Vermelho e a Internet no século 

XX”  de  Ivone  Gomes  de  Assis.  A partir  da  leitura  dessa  obra,  os  alunos 

realizaram a comparação com a  história  original  de  Chapeuzinho Vermelho 

observando:  vestuário,  sentimentos  e  contexto  histórico.  Pesquisaram  na 

Internet imagens que representassem esta comparação entre as duas histórias 

e montaram cartazes que foram socializados com a comunidade escolar, sendo 

expostos no mural.

Como  forma  de  produção  escrita,  utilizamos  os  personagens  da 

história  original  de  Chapeuzinho  vermelho  em  outros  gêneros  discursivos 

como, por exemplo, histórias em quadrinho notícias e cartas. Aproveitando o 

conhecimento de mundo dos alunos e o conhecimento adquirido no processo 

de  aprendizagem,  foi  solicitado  aos  alunos  que  escrevessem  uma  versão 

contemporânea da história original do Chapeuzinho Vermelho, e as histórias 

foram retratadas com os elementos do cotidiano na vida moderna. 

Nas histórias observou-se que houve criatividade, a capacidade de 

observação, a compreensão das diferentes realidades sociais e a análise de 
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diferentes  pontos  de  vista,  confrontando-os.  Após  a  coleta  das  produções 

textuais dos alunos, elaboramos um livro com as versões contemporâneas da 

história  criadas pelos estudantes.  Esse material  foi  doado para a biblioteca 

escolar  para  que fosse socializado com os  outros  alunos  tanto  do  Ensino 

Fundamental quanto do Ensino Médio. 

E quanto aos conteúdos lingüísticos, as versões contemporâneas da 

história  original  não  foram  trabalhadas  como  pretexto  para  o  ensino  de 

gramática,  mas  foram  abordados  de  maneira  contextualizada  nos  textos  e 

empregando atividades lúdicas.

Para  que  houvesse  a  ação  interdisciplinar,  foram  realizadas 

parcerias com as professoras de Ciências e de Artes. O trabalho desenvolvido 

pela docente de Ciências foi sobre meio ambiente, alimentação sadia, animais 

em extinção e sexualidade.  O tema sexualidade foi abordado a partir da: cor 

vermelha simbolizando paixões e menstruação,  da figura do lobo como um 

sedutor, da beleza/ ingenuidade como forma de exploração da sensualidade, 

do  amor  a  si  próprio  e  do  respeito  com o  corpo.  Também se  discutiu  o  o 

funcionamento  do  corpo,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  formas  de 

prevenção dessas doenças e da gravidez.  

O tema do meio  ambiente  foi  desenvolvido  a  partir  da  leitura  da 

história  Chapeuzinho Vermelho e o lobo-guará de Ângela Barbosa Monteiro 

Lobato. Nesta versão a menina, a fauna e flora são brasileiras. O caminho é o 

cerrado e o lobo brasileiro é o Lobo-Guará, espécie ameaçada de extinção.  A 

atuação do lobo-guará,  como personagem do livro,  reflete em grande parte 

suas atividades e seus problemas na vida real. 

Pelas análises realizadas e a importância da valorização da natureza 

e a extinção dos animais, os alunos redigiram uma carta ao IBAMA indagando 

quais as ações que eles vêm desenvolvendo para a proteção do lobo guará. 

Houve  também  uma  reflexão  oral,  que  teve  como  embasamento  o 

questionamento de como fazer para que exista uma relação de harmonia entre 

o  homem  e  o  meio  ambiente.  Após  pesquisarem  na  Internet,  os  alunos 

produziram por escrito a suas conclusões, que foram expostas no mural  do 

colégio. Outra atividade realizada pelos alunos foi um paralelo entre a atuação 

do lobo da história original de Chapeuzinho Vermelho e o lobo-guará. Quais as 

diferenças existentes entre os dois lobos.
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Quanto  à  disciplina  de  Artes,  a  professora  fez  uma releitura  das 

obras  de  Gustave  Doré,  cuja  paixão  era  inclinada  para  as  obras  literárias, 

como, por exemplo,  os contos de fadas. Sensibilizando os alunos de que a 

pintura materializa as personagens para que possamos admirar a sensibilidade 

do  artista.  Os  trabalhos  dos  alunos  foram  expostos  na  “Sala  de  Arte” 

organizada pela docente

Estas  parcerias  interdisciplinares  foram  muito  gratificantes  e 

enriquecedoras para o processo de ensino-aprendizagem, pois possibilitaram 

que pudéssemos caminhar juntas, falar a mesma linguagem e trabalhar a partir 

da realidade dos educandos/as.   Estas atividades visam a desenvolver uma 

leitura  crítica  e  dialógica  contribuindo  para  a  formação  dos  alunos.  Vale 

ressaltar que durante todo o processo foi oportunizado o  diálogo em sala de 

aula, aberto espaço para a reflexão, troca de experiências, aproveitando a todo 

o  momento  as  experiências  dos  próprios  alunos  para  que fosse construído 

coletivamente o conhecimento.

Dessa forma, o resultado da intervenção observada foi que o ato de 

ler e produzir texto provocou uma tomada de consciência nos alunos e desta 

forma,  tornando-os  leitores  mais  críticos  e sensibilizados,  provavelmente  foi 

modificando  o  perfil  desses  alunos.  Através  das  leituras  das  versões 

contemporâneas da história original de Chapeuzinho Vermelho, possibilitamos 

a indagação e a percepção do gênero contos de fadas, que não modificou sua 

estrutura básica: o eterno conflito entre o bem e o mal. Diante desta realidade, 

os alunos observaram que podem resolver situações problemáticas através da 

criatividade,  fazendo um intercâmbio entre  a fantasia  e a realidade em que 

vivem. 

No  processo  ensino-aprendizagem  as  alternativas  pedagógicas 

adequadas  são  elementos  indispensáveis  para  oportunizar  aos  alunos  a 

construção de seu conhecimento. E para que isso se efetive, nós, educadores 

temos que nos valer de uma teoria que forneça subsídios capazes de servir de 

suporte  no  desenvolvimento  das  aulas  e  que  garanta  uma  aprendizagem 

efetiva.

Para isso, é necessário que haja mais comprometimento por parte 

do  profissional  da educação no que se refere  à prática  de  criar  formas de 

ensinar  os  alunos  a  perceber  suas  qualidades  e  competências. Nessa 

perspectiva,  cabe ao docente aguçar  a  percepção,  incentivar  a curiosidade, 
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ativar o conhecimento prévio, aproveitar a aprendizagem informal que o aluno 

traz  para  a  escola  e,  ao  mesmo  tempo,  oferecer  outras  perspectivas  de 

conhecimento.  Pois,  assim  estará  auxiliando  o  educando  a  construir  seu 

conhecimento e poder exercer sua cidadania.

Pois, através da implementação da intervenção em sala de aula os 

alunos puderam acompanhar /participar da invasão tecnológica que acontece 

em seu  cotidiano  e  desenvolver  seu  letramento,  de  forma  a  inserir-se  nas 

práticas de leitura e escrita da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os  resultados  obtidos  foram que  os  alunos  tiveram espaço  para 

desenvolverem o gosto pela leitura e pela escrita. A leitura e a escrita fazem 

parte da vida de todas as pessoas e não podem deixar de ser oportunizadas, 

pois só através de uma leitura e de uma escrita crítica e dialógica que contribuir 

para a sua formação cidadão, a sua inclusão digital, observou-se através das 

argumentações, das escrituras o seu letramento integral, com isso terá maiores 

chances de enfrentar o amanhã como um verdadeiro desafio a sua inteligência, 

criatividade e a sua emoção.

 Mas para que seja garantida uma atuação de qualidade é preciso 

que o professor tenha consciência de seu papel e ame aquilo que faz, para que 

assim possa interagir de forma afetiva através de seu trabalho com os alunos. 

Entendendo  que  o  processo  educativo  deve  favorecer  a  aquisição  de 

conhecimentos,  e  que  o  conhecimento  é  social,  pois  promove  relações, 

promove  encontros  e  é  um meio  de  que  o  ser  humano  dispõe  para  ler  e 

compreender o mundo. 

Uma  das  tarefas  básicas  da  Educação  em Língua  Portuguesa  é 

ensinar  a  ler  o  texto,  compreendê-lo,  situá-lo  no  contexto  e  atualizar  seus 

valores, que realmente os alunos possam dizer: “adorei a leitura, quero outro 

livro”.

O poeta Castro Alves, há bem mais de um século, intuiu a fecunda 

relação  entre  a  leitura  e  a  cidadania  ao  proclamar  a  responsabilidade  dos 

líderes do país numa política de difusão da leitura: “Semeai livros! Fazei o povo 

pensar!”- reivindicava.
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Mais recentemente, em meados do século vinte, o escritor paulista 

Monteiro Lobato, impressionado pela biblioteca do Congresso norte-americano, 

registrou que um “país se faz com homens e livros”.

Devem-se  criar  condições  para  que  os  educandos,  na  esteira  de 

escritores e intelectuais brasileiros do porte de Castro Alves e Monteiro Lobato, 

aprendam  a  gostar  de  ler  e  se  tornem  leitores  críticos.  Todo  educador 

preocupado com a melhoria do processo de ensino deve ter como meta: que 

haja aprendizagem significativa, que não haja evasão escolar nem repetência, 

que  a  escola  possa  auxiliar  o  aluno  a  compreender  e  empregar  de  forma 

autônoma os vários gêneros discursivos que circulam na sociedade. 

Com o desenvolvimento do projeto,  cremos que contribuímos que 

isso através de atividades com vários gêneros discursivos, sobretudo com o 

gênero  conto  de  fadas,  com  as  discussões  levantadas,  com  atividades 

intertextuais e interdisciplinares e com o estímulo à criatividade e à inclusão 

digital dos alunos.
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