Nas tramas da memória – Tecendo
saberes e vivências da nossa história
Edna Leal e Neila Portela

1. Justificativa
O Colégio Estadual Edílson Freire, de Maracás, Bahia, atende alunos de dois
bairros vulneráveis, cuja maioria é de baixa renda e oriunda da zona rural. Observamos
que grande parte dos alunos não conhece a história da cidade; além disso, eles não
expressam sentimento de valorização e pertencimento da cultura e do patrimônio
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material e imaterial. E a nossa cidade tem muito material para ser pesquisado e
registrado. Sabe-se que tudo o que não fica registrado perde-se com o tempo. Assim,
é preciso resgatar e registrar a história de Maracás para que possamos ter um acervo
de material de pesquisa não apenas para os próprios alunos como para a comunidade.
O nosso município se caracteriza pela arquitetura alemã, construída por refugiados
germânicos da Segunda Guerra Mundial; existe também um bairro povoado só por
descendentes de escravos, onde muitas tradições são mantidas, mas as histórias do
desenvolvimento da cidade, do coronelismo, da expulsão dos índios, da política e das
atividades culturais perderam-se no tempo.
O projeto visa registrar por meio do texto do gênero Memórias literárias a história
da nossa cidade, para que os alunos possam se identificar como sujeitos dessa história,
respeitando e valorizando o patrimônio material e imaterial, bem como preservando
a cultura local, além de ensinar conteúdos de leitura e escrita, promover ou fortalecer
laços de pertencimento ao lugar e o contato entre gerações.
Trabalhar com a transcrição e o registro de Memórias literárias possibilitarão a
vinculação dos alunos do 3º- ano do Ensino Médio com o ambiente e a comunidade em
que vivem, com o passado e o presente, o despertar de sentimento de pertencimento
e a reafirmação da identidade local como exercício de cidadania.

2. Fundamentação teórica
O efetivo domínio da língua garante ao sujeito maior capacidade de análise
e compreensão do mundo, e também viabiliza uma atuação mais consciente como
cidadão que exerce seus direitos e deveres. Para isso é preciso que o professor priorize
uma metodologia em que o conhecimento que os alunos já apresentam da língua
sejam valorizados e constituam matéria-prima para o trabalho pedagógico.
Cabe, então, à escola proporcionar aos alunos práticas de letramento como
forma de apropriar-se dos distintos usos e funções de comunicação em diferentes
modalidades, além de permitir-lhes exercitar habilidades, atitudes e conhecimentos
de leitura e escrita envolvidos em diversas práticas sociais. Assim, constata Kleiman
(2002, p. 13): “É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o
conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue
construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de
conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um processo interativo”.
É importante levar em conta que o leitor não está sozinho, o social também
vai determinar a leitura e constituir o significado, pois é no processo de interação
desencadeado pela leitura que o texto se constitui, o leitor atribui sentidos ao texto e
o faz do lugar social que ocupa. Dessa forma, Kleiman (2010, p. 382) ressalta que nas
práticas de letramento
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não se trata de aprender o alfabeto, mas o funcionamento da língua escrita,
levando em conta a situação sócio-histórica e cultural do aluno, sua época, suas
necessidades, as exigências da sociedade, os papéis que se espera possa desem
penhar, os novos instrumentos e tecnologias que se desejam que saiba usar.

Para concretizar tais pressupostos, entende-se que a necessidade de se desen
volver um trabalho com a diversidade de gêneros discursivos que circulam socialmente
possibilita ao aluno a ampliação de sua compreensão da realidade, apontando-lhe
formas concretas de participação social como cidadão.
Segundo Bakhtin (2002, p. 279), “a utilização da língua se concretiza na forma de
enunciados (orais e escritos)”. Os enunciados estão intrinsecamente relacionados às
especificidades de comunicação de cada esfera humana e “cada esfera de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que
denominamos gêneros do discurso” (ibidem).
A diversidade de gêneros é imensa. Ademais, convém destacar a intertextua
lidade e a multimodalidade presentes nos gêneros do discurso. Ao selecionar os textos
para trabalhar no projeto “Nas tramas da memória – Tecendo saberes e vivências
da nossa história”, procurou-se priorizar a narrativa de memória por ser um gênero
rico e dinâmico que relata fatos da memória, documentando experiências humanas
vivenciadas; além disso, pode ser considerado um gênero que propicia às pessoas
expressar a construção de sua identidade, registrando emoções, descobertas e
sucessos que marcaram a trajetória de vida, de uma época, de um lugar.
Assim, afirma Tedesco (2002, p. 114), é na memória que se descobrem as lem
branças. À luz dessas experiências é possível pensar o passado, o presente e o futuro;
é pela memória, então, que se constitui a consciência, o conhecimento e a verdade.
Dessa forma, o registro de memória oferece um espaço de diálogo que permite
repensar a história individual, possibilitando a ressignificação da história coletiva por
uma perspectiva social. Os estudos de Ecléa Bosi (1983, p. 37) sobre a função social
da memória evidenciam que, “na maior parte das vezes, relembrar não é reviver, mas
refazer, reconstruir, repensar, com imagens de hoje, as experiências do passado. A
memória não é sonho, é trabalho”.
Por essa perspectiva, a reescrita de memórias será um recurso relevante para
os alunos reconstruírem a história da cidade em que vivem, pois o registro das
experiências permitirá compreender o modo de ser do indivíduo e do seu contexto.
Portanto, esse “tecer fios” para apropriação da história de cada um, apesar de
ser um fenômeno individual, deverá ser concebido como fenômeno coletivo e social,
no qual exercerá significativa influência no que será lembrado e no modo como
será lembrado.
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3. Pré-projeto de práticas de letramento em sala de aula
3.1. Estratégias para promover a motivação e a adesão dos alunos ao projeto
• Apresentar o projeto para a turma.
• Promover palestras e discussões sobre a valorização da memória histórica
de Maracás.
• Visitar ruas antigas e pontos históricos da cidade.
• Organizar os alunos, divididos em equipes, conforme os seguintes temas:
– história do surgimento e emancipação política de Maracás;
– tipos humanos que povoaram a cidade.
– Cultura: patrimônio material (igreja matriz, fonte do governo, Nossa Senhora
Santana, Estátua do Índio, Parque dos Eucaliptos, Rua Treze de Maio, Clube
do Cuscuz, Colégio Normal Municipal de Maracás e casas coloniais); e
patrimônio imaterial (festas populares, festas religiosas, rezas, Terno de Reis,
fanfarras, gastronomia);
– educação e esporte;
– aspectos geográficos da região;
– economia e política.

3.2. Definição do tratamento a ser dado aos gêneros envolvidos na prática
Por meio de sequências didáticas, iremos trabalhar com atividades em que o
aluno refletirá sobre o uso da linguagem oral e escrita a partir do contato com relato de
memórias, narrativas, convite, entrevista, roda de conversa, pesquisa de documentos,
acervos, leitura dos relatos, fotografias, transcrição de textos e registro.
Atividades previstas
• estudo das características do gênero Memórias literárias nas oficinas do Caderno
do professor Se bem me lembro..., parte integrante da Coleção da Olimpíada de
Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro;
• leitura e análise de textos diversos: de memórias literárias de Carlos Drummond
de Andrade e Manuel Bandeira; livro Maracás: histórias, mitos e magia, do autor
maracaense Clóvis Pereira da Fonseca; textos de Memórias literárias publicados
na revista Na ponta do lápis;
• preparação de perguntas para entrevista;
• elaboração do termo de autorização e uso de imagem;
• produção de convites;
• realização de entrevistas e registros;

4

• escolha das pessoas que serão entrevistadas: os entrevistados serão selecio
nados pelos alunos com base em uma lista que iremos passar para eles. Vamos
elaborar as entrevistas de acordo com o desejo de conhecimento dos alunos
a respeito da história da cidade;
• convite a palestrantes: os palestrantes serão pessoas da terceira idade que se
destacaram na nossa história, cultura, política, educação, religião, gastronomia.
Os temas serão: história da fundação e emancipação política, educação, festas
populares, tradições, religião, economia e tipos humanos, cultura material e
imaterial; patrimônios históricos. Após as palestras, vamos visitar a Praça Rui
Barbosa, que é o centro da cidade, onde se localizam a igreja matriz, a estátua do
índio, as casas de estilo colonial, prefeitura, fórum e câmara; a fonte do palácio
do governo e a nascente do rio Jiquiriçá; a Rua Treze de Maio, onde moram
remanescentes de quilombolas e são preservadas tradições como festas
populares, presépios natalinos feitos de forma rústica, cestarias e crendices; a
Fazenda Cana Brava, com sua casa-grande e o porão onde ficavam os escravos;
o Parque dos Eucaliptos; e o Colégio Normal, primeira escola de Maracás, que
ainda preserva o nome de Escola Normal, antigo curso de magistério;
• realização de pesquisas em documentos históricos e monografias na biblioteca
municipal;
• produção do texto com reescrita das memórias da nossa cidade;
• fotografar pessoas e pontos históricos;
• revisão e avaliação textual: esse momento se dividirá em vários outros, mas o
importante é proporcionar uma avaliação participativa, de modo que o critério
de aprovação dos textos permita um reconhecimento por parte dos alunos do
que precisa melhorar;
• produção do livro com coletâneas de memórias literárias para ser publicado:
pensamos em articular com a prefeitura e empresas privadas apoio financeiro
para publicação. Quando o material estiver pronto, vamos apresentar a proposta
com o custo da impressão conforme o número de exemplares; pensamos em
um exemplar para cada aluno e distribuição para toda a escola, bibliotecas e
instituições (cerca de 2.000 exemplares);
• lançamento do livro no auditório municipal com a participação de toda a
comunidade (previsão de 400 pessoas).

3.4. Investigação sobre as possibilidades de integração do projeto com
outras disciplinas
A produção de textos orais e escritos é compreendida como uma comuni
cação decorrente de diferentes situações interlocutivas, mediadas pela necessidade
pragmática: a quem o texto se dirige? Com qual objetivo? Que forma deverá tomar
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em relação ao objetivo e ao leitor pretendidos? Onde circulará? Em que suporte? A
partir desses questionamentos, o projeto prevê situações de multiletramentos através
de produção de textos orais e escritos, planejamento e realização de pesquisas,
exposições, passeios, conversas com pessoas da comunidade; assim, muitas das
respostas serão definidas pela construção e reescritas dos textos memorialísticos.
A aprendizagem por meio dessas atividades não será limitada apenas à língua
portuguesa, mas se estenderá ao trabalho interdisciplinar com algumas disciplinas
do currículo. Em história, poderemos pesquisar fotografias, o estudo do patrimônio
material e imaterial, a história de vida das pessoas, os relatos como processo de
construção da memória identitária da comunidade, a diversidade da região. Na arte,
iremos comparar as fotografias no decorrer do tempo, a forma como as pessoas se
vestiam em determinada época, as festas populares, rezas, crendices e cantigas. Na
geografia, iremos analisar as mudanças no ambiente com a ação do tempo e do
homem. E, à proporção que o projeto for sendo desenvolvido, poderá ser ampliada
a articulação com outras disciplinas do currículo, de forma que o aluno perceba a
construção do conhecimento numa diversidade de saberes.

3.5. Avaliação dos trabalhos
Entende-se a avaliação em função da aprendizagem: uma prática cotidiana,
contínua, sistemática, no ambiente escolar, que possibilite ao professor identificar
como ocorrem os processos de construção de sentido nos alunos.
Assim, Hoffmann (1994, p. 6) afirma que “não há como se falar em avaliação
qualitativa, enquanto acompanhamento e mediação, que não aconteça no cotidiano
da ação educativa e que não absorva a dinâmica de construção do conhecimento”.
Essa prática implica uma postura de discussão e reflexão sobre as descobertas e a
argumentação dos alunos no desenvolvimento de cada atividade do projeto. Por isso, o
professor deve atuar como mediador, proporcionando aos educandos os desafios da
leitura, da escrita, da escuta, da fala como forma de desenvolver a autoconfiança.
O projeto “Nas tramas da memória – Tecendo saberes e vivências da nossa
história” proporcionará a construção da memória coletiva, um gênero textual que
registra trajetórias de vida. É um texto aberto, uma construção que acompanha as
etapas de vida de alguém ou de uma localidade no decorrer da história; portanto, é
uma forma composicional bastante flexível, o que poderá deixar os alunos, durante o
processo de escuta e registro, diante do novo e do inesperado.
Assim, as estratégias desenvolvidas possibilitarão uma avaliação qualitativa, quan
titativa e processual, a partir das atividades desenvolvidas com os diversos gêneros do
discurso, de forma a compreender a aprendizagem do aluno acerca da apropriação da
língua, tanto pela perspectiva da oralidade e da leitura quanto pela da produção de textos.
Portanto, as atividades desenvolvidas serão oportunidades para o professor perce
ber os multiletramentos presentes na sala de aula e articular o saber do educando ao
saber escolar, relacionando-os às vivências e às memórias da comunidade em que vivem.
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3.6. Cronograma
DATA
1ª- Semana

AÇÃO
Apresentação do projeto para a direção da escola, professores e alunos. Solicitação
de sugestões para o projeto.
Detalhamento do projeto para os alunos do 3º- do Ensino Médio.

2ª- Semana

Divisão das equipes, sorteio dos temas e orientação sobre as atividades.
Escolha das pessoas que serão entrevistadas e organização das datas da entrevista.
Oficina 1: “Naquele tempo...” – Conhecendo o gênero Memórias literárias.

3ª- Semana

Oficina 2: “Vamos combinar?” – Conhecendo a situação de comunicação de textos
de Memórias literárias. (Estudo dos textos do livro Maracás, história, mitos e magia,
do escritor maracaense Clóvis Pereira da Fonseca).
Estudo do gênero, convite e elaboração de convites para palestrantes e pessoas
que serão entrevistadas.
Oficina 11: “Entrevista” – Elaborar as perguntas e planejar a entrevista.

4ª- Semana

Palestra com o escritor maracaense Clóvis Pereira da Fonseca sobre o livro Maracás,
história, mitos e magia.
Oficina 3: “Semelhantes, porém diferentes” – Identificar as principais características
do gênero Memórias literárias.
Oficina 4: “Primeiras linhas” – Produção do primeiro texto de memórias.
Roda de conversa e entrevistas.
Oficina 5: “Tecendo os fios da memória” – Explorar o plano global do texto de
Memórias literárias.
Roda de conversa e entrevistas.
Oficina 6: “Lugares que moram na gente” – Características da descrição e de textos
de Memórias literárias.
Visitar a Praça Rui Barbosa (igreja matriz, prefeitura, fórum, câmara e casas de estilo
colonial), a fonte do palácio do governo e a nascente do rio Jiquiriçá.

5ª- Semana

Visitar a Rua Treze de Maio; a Fazenda Cana Brava, com sua casa-grande e o porão
onde ficavam os escravos; o Parque dos Eucaliptos; e o Colégio Normal.
Oficina 7: “Nem sempre foi assim” – Observar como os autores comparam o tempo
antigo com o atual (análise de fotografias antigas).
Visita à biblioteca municipal para pesquisar documentos históricos e monografias.
Oficina 9: “Marcas do passado” – Identificar palavras e expressões usadas para
remeter ao passado.
Oficina 10: “Ponto a ponto” – O uso de sinais de pontuação em textos de memórias.
Oficina 12: “Da entrevista ao texto de Memórias literárias” – Retextualização.

6ª- Semana

Oficina 13: “Como num filme” – Analisar um texto de memória.
Oficina 14: “Ensaio geral” – Produzir um texto coletivo.
Oficina 15: “Agora é sua vez” – Escrever a primeira versão do texto final.
Oficina 16: “Últimos retoques” – Revisão e aprimoramento do texto produzido
pelas equipes.
Organização do livro – Proposta para publicação.

7ª- Semana

Planejamento e organização da culminância do projeto.
Culminância do projeto com a participação de toda a comunidade escolar.
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