
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

Revista Philologus, Ano 22, N° 64. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2016 9 

A SEMÂNTICA EM EVENTOS DE LETRAMENTO: 

CONCEPÇÕES SOBRE AS APLICAÇÕES 

NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 

Silvio Nunes da Silva Júnior (FAPEAL) 

junnyornunes@hotmail.com 

 

RESUMO 

Muito se vem discutindo nos estudos da linguagem o que norteia o sentido das pa-

lavras, frases e textos, assim, denominou-se a semântica, não como ciência, mas como 

campo de estudo dos significados. Nesse sentido, é de suma importância o trabalho 

com semântica em sala de aula, uma vez que ao conhecer o significado, os alunos irão 

aprimorar práticas diversas no âmbito escolar e fora dele. Com isso, observa-se que os 

estudos dos letramentos vêm ocasionando um cruzamento de práticas de forma a aju-

dar o trabalho em sala de aula através dos aspectos socioculturais que permeiam a 

existência de cada indivíduo. Neste trabalho propõe-se analisar as concepções de uma 

docente sobre a relevância dos eventos de letramento no ensino de semântica em lín-

gua portuguesa, que são as “práticas sociais postas em prática”, atrelando isto com a 

precarização da produção escrita apontada por uma pesquisa de campo, onde foi ob-

servada a ocorrência de diversos fenômenos linguísticos totalmente fora da variação 

padrão adotada pela gramática normativa do português brasileiro. Discutiremos so-

bre os eventos de letramento (KLEIMAN, 2005, 2007; LOPES, 2004; BARTON & 

HAMILTON, 1998; STREET, 1984), o ensino de semântica em língua portuguesa 

(GERALDI, 1984; MARCUSCHI, 2004; PCNEM, 2000; SOUZA, 2013; ANTUNES, 

2012), a escrita na alfabetização (KOCH, 2005; ANDRADE, 2011). Posteriormente 

apresentaremos a análise de dados na pesquisa quanti-qualitativa dividida entre os re-

sultados da pesquisa por meio de produções textuais e a entrevista com a professora 

regente. 

Palavras-chave: Sentido. Aspectos socioculturais. Produção escrita. 

 

1. Considerações iniciais 

O ensino de língua portuguesa na educação básica vem sendo alvo 

de diversos estudos em perspectivas investigativas semelhantes e/ou dife-

rentes. Nesse sentido, as categorias gramaticais que são empregadas nes-

se componente curricular tornam-se de cada vez mais difícil acesso, prin-

cipalmente quando se trata da explanação no processo de alfabetização 

linguística nas séries iniciais. 

A semântica, nessa perspectiva, está atrelada a produção e identi-

ficação de sentidos e, dessa maneira facilitar diversas práticas que envol-

vem o processo de alfabetização linguística no que tange a leitura e a es-

crita em sala de aula. 
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Os eventos de letramento correspondem a acontecimentos que 

têm como ponto de partida a utilização da língua escrita como ferramenta 

norteadora. Com isso, de modo que as práticas sociais podem afetar posi-

tivamente o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa em 

todas as categorias gramaticais. 

Isto posto, este trabalho pretende apresentar os eventos de letra-

mento como alternativas para o trabalho com semântica em sala de aula, 

mostrando, para tanto, as deficiências na prática de escrita nas séries ini-

ciais do ensino fundamental e, no intuito de comprovar a análise feita em 

uma pesquisa anterior, foi realizada uma entrevista com a professora re-

gente da turma colaboradora para a análise de dados. Foi possível consta-

tar que a professora concorda com a relevância dos eventos de letramento 

e com a aplicação do estudo dos sentidos no processo de alfabetização 

linguística. 

 

2. Os eventos de letramento 

O termo letramento deriva do inglês literacy, que tinha como sig-

nificado as habilidades de leitura e escrita. No Brasil, a partir dos anos 

1990, este significado foi expandido através de diversas teorias que sur-

giram na época, nas áreas de educação (SOARES, 1998), considerando 

que letramento corresponde a habilidades de leitura e escrita desenvolvi-

das por meio de práticas sociais e linguísticas (KLEIMAN, 1995), ado-

tando apenas a escrita através das mesmas práticas. Cabe destacar tam-

bém, que o surgimento dessas práticas parte – especificamente – dos as-

pectos socioculturais onde o indivíduo se insere, uma vez que a escola 

deve ser o primeiro âmbito em que os alunos adquirem habilidades efeti-

vas de leitura e escrita. Nesse sentido, diversas pesquisas foram realiza-

das nessa perspectiva de estudo, atrelando o conceito de letramento a ou-

tras áreas como a matemática, a geografia e outras. 

Em meados da década de 1980, Street, em sua teoria acerca dos 

letramentos, destaca que termo possui dois modelos a serem acatados por 

cada agência de letramento – modelo autônomo e modelo ideológico 

(STREET, 1984). O modelo autônomo corresponde ao significado de al-

fabetização propriamente dito como o desenvolvimento de capacidades 

de decifração de códigos linguísticos; já o modelo ideológico caracteriza-

se pelo desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita com base em 

práticas sociais utilizadas em eventos de letramento. 
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Com base em pesquisas posteriores voltadas a este conceito, defi-

nimos os eventos de letramento como 

[...] atividades em que o letramento desempenha um papel. Geralmente existe 

um texto escrito, ou textos, que é central para a atividade e falas em torno do 

texto. Eventos são episódios que emergem das práticas e são definidas por 

elas. (BARTON & HAMILTON, 1998, p. 8) 

De acordo com as considerações de Kleiman, o letramento tem 

[...] origem acadêmica (...) foi aos poucos infiltrando-se no discurso escolar, 

contrariamente ao que a criação do novo termo pretendia: desvincular os estu-

dos da língua escrita dos usos escolares, a fim de marcar o caráter ideológico 

de todo uso da língua escrita (STREET, 1984) e distinguir as múltiplas práti-

cas de letramento da prática de alfabetização, tida como única e geral, mas 

apenas uma das práticas de letramento da nossa sociedade, embora possivel-

mente a mais importante, até mesmo pelo fato de ser realizada pela também 

mais importante agência de letramento, a instituição escolar. (KLEIMAN, 

2007, p. 1-2) 

Isto posto, é pertinente lembrar que um evento, através da etimo-

logia da palavra, é um acontecimento por meio de um processo e, como 

tal, se realiza através de práticas. 

A maneira como se processam esses eventos nem sempre é a mesma, pois 

cada evento tem regras específicas, que devem ser observadas segundo o sei 

contexto de ocorrência, os objetivos aos quais se propõem e, ainda, conforme 

papéis dos agentes sociais que neles estão envolvidos. (LOPES, 2004, p. 57) 

Nesse sentido, o ensino não deve estar preso a camadas postuladas 

há muitas décadas ocasionando num ensino parcial e não tão eficaz. Os 

novos estudos dos letramentos vieram, portanto, acrescentar o que o cará-

ter ideológico necessitava para se tornar fixo e diferenciar os conceitos 

de alfabetização e letramento. 

Por outro lado, os conceitos destas duas palavras não se distanci-

am efetivamente como queriam alguns teóricos da área, isto é, ainda as-

sim existem pontes que cruzam os dois significados. 

O letramento não é alfabetização, mas a inclui! Em outras palavras, le-

tramento e alfabetização estão associados. A existência e manutenção dos dois 

conceitos, quando antes um era suficiente, é importante, como veremos. Se 

consideramos que as instituições sociais usam a língua escrita de forma dife-

rente, em práticas diferentes, diremos que a alfabetização é uma das práticas 

de letramento que faz parte do conjunto de práticas sociais de uso da escrita da 

instituição escolar. (KLEIMAN, 2005, p. 11-12) 

O letramento, então, corresponde a uma hiperonímia onde a alfa-

betização é empregada como hipônimo. Nessa perspectiva, para que se 

desenvolvam habilidades de uso social da leitura e da escrita, as práticas 



Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

12 Revista Philologus, Ano 22, N° 64. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2016. 

de alfabetização são, em suma, importantes. Estes estudos são deveras 

empregados em pesquisas no campo da linguística aplicada com base na 

teoria etnográfica que diz respeito ao estudo de observação de indivíduos 

em práticas sociais (eventos de letramento). 

 

3. Contextualizando o ensino de português 

Quando tratamos do ensino da língua materna, abrimos espaço pa-

ra um amontoado de concepções que permeiam a língua portuguesa co-

mo componente curricular em todos os países que a adotaram como idi-

oma oficial. Considerando que o ensino da língua não está situado em 

uma só perspectiva, mas sim, em três: gramática, produção textual e lite-

ratura. 

O ensino de língua portuguesa possui origens da linguística (apli-

cada), envolvendo áreas como a psicolinguística, a sociolinguística, a 

análise do discurso e outras. No entanto, as influências linguísticas não 

chegaram a revolucionar e mudar o patamar desse ensino mesmo antes 

da linguística moderna tomar a expansão explícita, após o lançamento do 

Curso de Linguística Geral e a explanação da teoria dos signos (signifi-

cante e significado) para Saussure. 

No que tange a democratização inerente na relação escola e socie-

dade, a sociolinguística veio a contribuir significativamente, como desta-

ca Soares, “[...] a democratização da escola e, portanto, do acesso de alu-

nos pertencentes às camadas populares à escolarização [...]” (SOARES, 

2012, p. 171), uma vez que o preconceito linguístico e seus efeitos vêm, 

há anos, ocasionando em precariedades visíveis na educação brasileira. 

Outra linha que se destacou no ensino de língua portuguesa foi à 

linguística textual que, através dos processos de retextualização, causa-

ram um bom impacto na produção escrita e na leitura dos alunos com en-

foque no processo de alfabetização linguística e nos anos finais do ensino 

médio. 

Já as consequências que envolvem a oralidade, além da escrita, 

partindo da escola, estão relacionadas à psicolinguística (fonética, fono-

logia, morfologia etc.), linha que abrange a aquisição da linguagem. É 

necessário acrescentar também, que as mudanças – mesmo que poucas – 

foram ocasionadas por meio das modificações na formação inicial e con-

tinuadas de professores de língua materna, o fato é recorrente da dinami-

zação dos estudos linguísticos no Brasil na década de 1980. 
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Neste trabalho, refletiremos acerca do ensino da semântica em 

língua portuguesa, compreendendo-a como um campo que investiga os 

significados (sentidos) das palavras em toda e qualquer língua. 

 

4. O ensino da semântica 

A semântica como campo de estudo da significação veio a ser 

abordada nas teorias que envolvem o ensino de língua portuguesa através 

da chegada da linguística aplicada a esta linha de pesquisa. Nesse senti-

do, a semântica, no ensino, adentra de modo complementar na análise 

linguística de palavras, orações e textos. 

Geraldi assinala as alternativas de trazer a análise linguística para 

a sala de aula, considerando que "a única coisa que [lhe] parece essencial 

na prática de análise linguística é a substituição do trabalho com meta-

linguagem pelo trabalho produtivo de correção e autocorreção de textos 

produzidos pelos próprios alunos" (GERALDI, 1984, p. 68) 

O autor considera a análise linguística necessária, principalmente, 

no processo de retextualização e/ou reescrita. Dessa maneira, a semântica 

se enquadra por estabelecer sentido aos termos que compõem o texto, 

harmonizando os elementos para a produção de sentidos, assim como 

destaca Marcuschi (2004, p. 264), analisar o texto “é sempre entender [ou 

entendê-lo] no contexto de uma relação com o outro situado numa cultu-

ra e num tempo histórico”. 

A abordagem da semântica na análise linguística se enquadra no 

que rege os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – 

PCNEM (2000) para o ensino de língua portuguesa, onde o professor de-

ve constituir no aluno habilidades reflexivas para analisar tudo o que nor-

teia a sua língua materna, desde a estrutura ao significado. 

Para Souza, 

O que configura um trabalho de análise linguística, como já dissemos, é a 

reflexão recorrente e organizada, voltada para a produção de sentidos e/ou pa-

ra a compreensão mais ampla dos usos e do sistema linguístico, com o fim de 

contribuir para a formação de leitores-escritores de gêneros diversos, aptos a 

participarem de eventos de letramento com autonomia e eficiência. (SOUZA, 

2013, p. 34) 

É nesse sentido que queremos chegar nesse estudo, na eficácia da 

produção de sentidos em eventos de letramento. O ensino, então, perpas-

sa o método tradicional de ensinar língua portuguesa na educação básica, 
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porém, se não der a devida importância ao estudo da significação, os alu-

nos não constituirão capacidades críticas e, para tanto, a autonomia tex-

tual no território das palavras. "[...] para conseguirmos a tão apregoada 

competência em falar, ler, compreender e escrever, é necessário conhe-

cer, ampliar e explorar o território das palavras, tão bem, ou melhor, do 

que o território da gramática". (ANTUNES, 2012, p. 14) 

 

5. A escrita na alfabetização 

A linguagem humana é enunciada e muito estudada em diversas 

linhas que se inquietam em desvendar os diversos mistérios que nela ain-

da existe como a aquisição, o funcionamento e a variação. Nessa pers-

pectiva, os estudos da linguagem chegaram, há alguns anos, a definir as 

modalidades de linguagem, considerando a linguagem oral e a linguagem 

escrita. 

Segundo Koch (apud XAVIER, 2005, p. 142), linguagem é a “ca-

pacidade do ser humano de se expressar através de um conjunto de sig-

nos, de qualquer conjunto de signos” Os signos linguísticos (unção de 

significado e significante), permeiam as modalidades de linguagem, uma 

vez que a linguagem humana não pode ser presa apenas a uma modalida-

de, o que sempre ocorreu foi: a fala acompanha a escrita e vice-versa. 

Na contemporaneidade novas formas de comunicar vieram a au-

mentar a cada vez mais as discussões sobre a linguagem, ocasionando na 

criação das “formas de linguagem contemporâneas” destacando a lingua-

gem visual, gestual e outras. 

A linguagem escrita, foco desta pesquisa, distancia-se das outras 

modalidades por algumas características que a fazem particular. Nos 

principais estudos, se apresentam as diferenças e as relações próximas 

entre oralidade e escrita. Para Koch (2005, p. 78) a tabela abaixo apre-

senta as diferenças entre as modalidades. 

Fala Escrita 

Contextualizada Descontextualizada 

Implícita Explícita 

Redundante Condensada 

Não-planejada Planejada 

Predominância do modus pragmático Predominância do modus sintático‟ 

Fragmentada Não fragmentada 

Incompleta Completa 

Pouco elaborada Elaborada 
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Pouca densidade informacional Densidade informacional 

Predominância de frases curtas, simples Predominância de frases completas com 

Andrade (2011, p. 51-52) levanta alguns traços particulares da es-

crita, como: 

 Interação à distância (tanto no espaço quanto no tempo); 

 Planejamento anterior à execução; 

 Não há possibilidade de resposta imediata; 

 O escritor pode modificar o texto a partir das possíveis reações do leitor 

Portanto, a modalidade escrita faz-nos refletir o quão importante 

frui a significação, ou seja, da maneira em que escrevemos possuímos 

mais tempo para pensar no que e como comunicaremos com os interlocu-

tores em facetas como o planejamento, as restrições de espaço e os pos-

síveis modos de interação. 

No processo de alfabetização os alunos estão na importante fase 

de decodificação e escrita de códigos (letras e números), nesse sentido, a 

principal tarefa do docente seria adotar as ferramentas didáticas de retex-

tualização e leitura deleite, para que, desse modo, as habilidades de leitu-

ra e escrita estejam cada vez mais juntas, capacitando os alunos para uti-

lizar melhor as duas modalidades de linguagem. 

No entanto, um défict enorme é enxergado no processo de alfabe-

tização, tanto na leitura, quanto na escrita, ou seja, algumas práticas no-

vas devem ser acatadas e as estratégias tradicionais serem aperfeiçoadas. 

Com isso, o estudo da significação entra como ponto importante para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos nesse processo, proporcionando 

um melhor rendimento para a aprendizagem coletiva e o trabalho docen-

te. 

 

6. Procedimentos 

O aparato metodológico desse trabalho corresponde a uma pes-

quisa quanti-qualitativa que leva “[...] como base de seu delineamento as 

questões ou problemas específicos” (DALFOVO, LANA & SILVEIRA, 

2008, p. 7), objetivando apresentar a necessidade da realização de even-

tos de letramento envolvendo a semântica em aulas de língua portuguesa. 

Para tanto, faremos um levantamento de ocorrências de hipercorreção 

através de um trabalho direcionado ao âmbito sintático. (Cf. SILVA JÚ-

NIOR, 2015, p. 74-92) 
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Nesse sentido, apresenta-se em forma de tabela a quantidade de 

ocorrências encontradas em 10 produções escritas por alunos do 3º ano 

de uma escola de esfera pública municipal de Maribondo (AL), conside-

rando os seguintes aspectos do fenômeno estudado: a) Hipercorreção por 

influências orais na escrita; b) Hipercorreção por excesso e falta de letras. 

Na segunda seção, tratando da pesquisa qualitativa, apresentamos 

as concepções da professora regente da turma escolhida para a coleta de 

dados no intuito de refletir sobre a aplicação de atividades didáticas vol-

tadas a produção de sentidos em sala de aula. 

 

7. A pesquisa quantitativa 

Seguindo ensinamentos de Richardson (1989), este 

método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, 

tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto 

no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples até as mais complexas. (DAL-

FOVO, LANA & SILVEIRA, 2008, p. 7) 

Partindo desse princípio, exploramos aqui os dados coletados 

através de uma pesquisa focada no âmbito sintático, onde apresentamos 

as ocorrências do fenômeno da hipercorreção na escrita de alunos no 

processo de alfabetização linguística. 

Contabilizamos os dados coletados em ambos os fenômenos de 

hipercorreção ocorridos e expomos na tabela abaixo: 

Informantes Número de ocorrências 

Informante 1 6 

Informante 2 5 

Informante 3 8 

Informante 4 9 

Informante 5 3 

Informante 6 10 

Informante 7 10 

Informante 8 8 

Informante 9 9 

Informante 10 9 

Nessa pesquisa, foi possível constatar que 

[...] os alunos com mais idade realizam menos hipercorreção do que os alunos 

mais novos, isto em ambos os sexos. Já no que tange à variável sexo, os alu-

nos do sexo masculino apresentaram menos hipercorreção, quando compara-

dos aos do sexo feminino. (SILVA JÚNIOR, 2015, p. 75) 
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Tomando como base estes resultados, realizamos um novo mo-

mento de pesquisa no intuito de identificar as possíveis causas para a rea-

lização das ocorrências explícitas nas produções escritas desses alunos, 

considerando também que o trabalho das variáveis é de extrema impor-

tância, porém, o que determina a aprendizagem é, em suma, o trabalho 

em sala de aula, enfatizando também a relação professor/aluno. 

 

8. A pesquisa qualitativa 

A pesquisa qualitativa “não é traduzida em números, na qual pre-

tende verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo 

várias interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador”. 

(DALFOVO, LANA & SILVEIRA, 2008, p. 6) 

Nessa perspectiva, exploramos nesse momento um questionário 

respondido pela professora regente da turma colaboradora da pesquisa 

assinalada anteriormente. Consideramos a importância do ensino da se-

mântica nas séries iniciais e, assim, os questionamentos giraram em torno 

da influência do estudo dos sentidos no processo de alfabetização lin-

guística. 

1- O processo de alfabetização linguística é de extrema importân-

cia e ao mesmo tempo exige muito do professor. Você, em sua 

função, considera positivos os resultados obtidos na prática do-

cente em sala de aula como professora dos anos iniciais? 

Professora:  

Mesmo com tantas dificuldades que insistem em haver na pro-

fissão, me sinto realizada ao ver os alunos desenvolvendo as ha-

bilidades de leitura e escrita. Sinto-me privilegiada de acompa-

nhar de perto esse processo de tamanha relevância para a vida 

deles no trajeto escolar e social. 

 

2- Visto que o processo de alfabetização linguística está voltado 

estritamente à prática de leitura e escrita. Em sua opinião, o tra-

balho com o sentido das palavras torna-se relevante para aplicar 

na construção de habilidades nesse processo? 

Professora: 

Sim. Concordo que se os alunos conhecerem o significado das 

palavras, muito tende a melhorar. Porém, mesmo estando aptos 
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a utilizarem as diversas facetas para aprender a ler e escrever, os 

alunos possuem dificuldades preocupantes ao deparar-se com o 

dicionário e outros modos de conhecer os significados. 

 

3- O trabalho com os significados em sala de aula é de extrema 

importância e, com isso, não só os dicionários escolares são efi-

cazes para estudar o léxico no processo de alfabetização linguís-

tica, mas, também, novas formas de linguagem como a lingua-

gem visual, gestual e etc., são alternativas para explanar essa 

área de conhecimento. Você está situada no método tradicional 

de abordagem dos significados ou procura inovar a prática do-

cente com as formas de linguagem contemporâneas? 

Professora: Diante do déficit presente no ensino público, desde a 

baixa carga horária das disciplinas e o mal investimento em 

formação de professores, procuro enquadrar minha prática do-

cente de acordo com as alternativas do livro didático e algumas 

formas didáticas vistas corriqueiramente na internet. Assim, não 

considero a minha forma de ensino como tradicional. Quando 

abordo os sentidos em sala de aula, mesmo que raramente, pro-

curo apresentar imagens e sons junto com as palavras. 

 

4- Considerando a diversa amplitude que as práticas sociais toma-

ram no contexto escolar. Você concorda que os professores de-

vem acatar as facetas presentes no contexto extraclasse, abran-

gendo a realidade do aluno para a sala de aula? 

Professora: 

Sim. Sem dúvidas os avanços sociais contribuem muito para a 

educação. Mas, nem sempre os professores conseguem entender 

e aplicar práticas sociais em sala de aula, pois a formação conti-

nuada dos professores não se encontra numa fase positiva, po-

dendo ver que a abrangência de novas estratégias didáticas che-

ga à escola de modo autodidata dos professores. 

 

5- Você acredita que o estudo da semântica (dos sentidos) nas sé-

ries iniciais aceleram o processo de alfabetização? Como esse 
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estudo pode contribuir? Você vem fazendo essa abordagem na 

prática docente? 

Professora: 

Acredito que o estudo do sentido contribui bastante para a alfa-

betização dos alunos. Os sentidos, além de apresentar aos alunos 

os significados das palavras, levam aos alunos características 

próprias das palavras, fazendo-os compreender melhor cada 

uma. Em minha prática como professora, não abordo como de-

veria o estudo dos significados, pois não tenho tempo necessário 

para esse estudo com meus alunos, mas sempre que posso pro-

curo trabalhá-lo com meus alunos. 

Levando em conta o que assinalou a professora, percebe-se que a 

relevância do estudo da semântica em sala de aula é explícita e muito 

bem qualificada pelos profissionais da docência. Entretanto, nem sempre 

pode ser abrangida, devido os diversos motivos que afastam o conteúdo 

do aluno na cobrança extensa do trabalho do professor. 

 

9. Considerações finais 

No decorrer da realização deste trabalho diversos pontos chama-

ram atenção e serão vislumbrados nas seguintes considerações finais. 

O ensino de língua portuguesa carece e é digno de variados olha-

res quando se trata da divisão estratégica do ensino de gramática em suas 

categorias (fonética, fonologia, morfologia, semântica, pragmática etc.). 

Nesse sentido, cabe destacar que a tarefa docente e discente nesse com-

ponente curricular deve ser ainda mais cautelosa para que algumas lacu-

nas deixem de ser preenchidas no processo de ensino aprendizagem. 

A escrita no processo de alfabetização é uma prática de extrema 

importância para a emancipação do aluno em sala de aula. Assim, todas 

as técnicas aplicadas nesse processo servem de grande contribuição para 

o desenvolvimento das capacidades cognitivas e físicas para ler e escre-

ver. 

Os eventos de letramento, já considerados pela relevância em sala 

de aula permitem com que o docente se relacione interativamente com os 

alunos, ocasionando na prática de algumas concepções de educação (VI-

GOTSKY; PIAGET). Diante da análise de dados percebemos que os pro-

fessores estão cientes das formas contemporâneas de linguagem e forma-
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ção e procuram enquadrar estas na prática docente. 
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