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RESUMO 
 

Stella Regina Campelo Dias Senna. Cartas para o mundo: uma forma de 

sensibilizar o olhar para a escrita. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2015. 

 

O projeto “Cartas para o Mundo” visa difundir a ideia de que o gênero carta provoca a 

sensibilidade ao escrever, uma vez que as emoções são ressaltadas quando 

redigimos para alguém querido. A máxima de que é mais fácil expor nossos 

sentimentos na escrita do que na fala foi efetivada: alunos da terceira série do Ensino 

Médio, do Colégio Estadual Francisco Assumpção, em Nova Iguaçu, dispensaram 

nesse momento a tecnologia transgressora de suas vidas, assistiram às aulas de 

preparação para a culminância e partiram para a autoria de fato. Os alunos 

escreveram cartas para pessoas queridas e se mostraram sujeitos atuantes dentro de 

um espaço inspirador, preenchido por uma máquina de escrever, por cartas escritas 

por mim a uma grande amiga e vice-versa, envelopes, selos, balas para adoçar ainda 

mais esse trabalho e a promessa de esses documentos tão valiosos serem enviados 

pelos Correios. Cerca de noventa cartas foram enviadas e, aos poucos, as notícias 

sobre o recebimento destas foram divulgadas nas redes sociais, com muitos elogios 

ao projeto, como “Melhor projeto! Obrigada pela oportunidade!”. Mesmo sem 

correções de seus textos, o objetivo foi atingido: a classe discente finalmente se sentiu 

gente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Cartas, sensibilidade, autoria, sujeito, oportunidade, gente. 

 
 
 
 

A língua é o meio privilegiado de interação entre os homens. 

 
      Luiz Percival Leme Britto 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 Escrever uma carta é reconhecer que o outro existe. É um ato cidadão, original, 

que implica uniformizar o ensino da língua, uma vez que ler e escrever são os 

principais objetivos dentro da escola, que ainda não conseguiu cumprir efetivamente 

essas tarefas. No currículo, há uma extrema valorização do academicismo que prevê 

o certo e o errado e o bom uso da língua. 

 A carta permite que a língua evolua. É um gênero textual que entra em sintonia 

com o seu escritor, desejoso de se libertar das regras que o regem no dia a dia para 

expandir suas emoções para o seu destinatário. Dessa forma, nota-se o quanto a 

língua tem uma função dentro de um contexto social e o quanto ela identifica esse 

indivíduo cidadão, gente de fato, que utiliza seu instrumento de comunicação de 

acordo com a sua realidade; é nesse momento que se combate a postura autoritária 

do ensino dessa língua portuguesa tão plural, já que expor sentimentos entra em 

consonância com a informalidade, com a língua à vontade, relaxada, desvinculada em 

parte das regras. Isso não invalida a importância da gramática, até porque toda língua 

possui o seu conjunto de regras; apenas se ameniza a postura impositiva com que ela 

é “ensinada”. A gramática é um apoio para aquele que deseja escrever e é um 

indicativo para haver respeito à língua.  

 Durante seis anos da minha vida, minha comunicação com uma grande amiga, 

que foi morar em São Paulo em 1993, quando tinha 15 anos, foi por cartas. Vi nessa 

tarefa um vínculo afetivo mantido, verdadeiramente mútuo, e linhas escritas de duas 

histórias adolescentes muito próximas. Houve, aqui, a preservação da memória, por 

meio de uma espécie de arquivo, em que mais de trinta cartas estão guardadas, as 

quais poderiam até compor uma obra literária.1 Tais documentos tornaram-se um 

patrimônio de uma amizade que durou mais seis anos por cartas e até hoje por rede 

social, mas neste veículo de comunicação ocorreram o afastamento e a escassez dos 

contos nossos de cada dia. O que restou foram postagens de fotos a serem 

visualizadas e nada mais. 

 A partir dessa experiência tão inspiradora, quis proporcionar aos meus alunos 

do Colégio Estadual Francisco Assumpção, situado no bairro Ponto Chic, no município 

de Nova Iguaçu, o contato com as cartas pessoais durante o mês de junho e no mês 

de novembro com a carta do leitor. Muitos nunca tinham escrito nenhuma carta, 
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porque já nasceram na geração das mensagens instantâneas, as quais cultivam a 

ansiedade; ao contrário das cartas, que possuem o charme da letra do escritor, das 

emoções expostas e da paciência, do aguardar a chegada desse registro à casa por 

um carteiro. 

 Como alunos da terceira série do Ensino Médio, precisavam ter um “marco 

histórico” no fim da Educação Básica. Para o projeto “Cartas para o Mundo” acontecer, 

para os alunos escreverem cartas pessoais para entes queridos e amigos, foram 

necessárias ferramentas pedagógicas que os sensibilizassem, que os fizessem 

perceber que eles podem ser sujeitos da construção das memórias de uma escola. 

Afinal, com as cartas, “(...) mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou 

uma presença no mundo, com o mundo e com os outros”2, a ver por escritores de 

nossa literatura que se corresponderam, como Carlos Drummond de Andrade e Mario 

de Andrade, Clarice Lispector e Fernando Sabino, dentre outros. A carta é a maneira 

mais concreta de tornar o abstrato real, é a oportunidade que temos de dizer ao outro 

o que sentimos.  

 Não desmereci a importância das cartas que exigem uma linguagem mais 

formal: ao fim do ano letivo, solicitei a realização das cartas do leitor, pois gostaria de 

ver nos alunos a exposição do senso crítico, da vontade de se manifestar perante 

problemas da cidade em que vivem. Dessa forma, ofereci a eles temas como saúde, 

educação, segurança, trânsito e habitação para que, sobre essas situações, 

reclamassem ou elogiassem. Após isso, construíram cartazes simulando uma das 

páginas da sessão Opinião do Jornal O Globo.  

 Assim, oferecer momentos tão especiais como esses à classe discente é aplicar 

a novidade em uma sala de aula estática pelo sistema que segrega alunos e 

professores. A escritura de cartas no ambiente escolar movimenta uma rotina nada 

analisada há tempos; um projeto como esse faz com que o aluno veja a escola como 

parte de sua vida social e como espaço merecedor de atenção especial: é nele que 

construirá a ética, o respeito ao próximo e a responsabilidade. Ademais, o aluno 

consegue ver na carta pessoal a linguagem usada comumente por ele; na carta do 

leitor uma oportunidade de reclamar e, quem sabe, de ver esse registro publicado em 

um jornal.  
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 Por fim, o projeto “Cartas para o Mundo” tem a pretensão de democratizar o 

ensino, de direcioná-lopara o aluno e não para o sistema que cobra estatísticas 

referentes à aprovação e resultados satisfatórios. A carta sensibiliza o olhar do aluno 

para a escrita, gênero textual esquecido pelo mau uso que se faz da tecnologia 

atualmente, tanto pela classe discente como pela docente, não preparadas para usá-

la quando necessário. Falta apostar em metodologias para o ensino se fazer presente 

e tornar o aluno pesquisador e o professor, orientador - essa seria uma das formas 

eficazes para cativar o aluno para o espaço escolar, tratado com displicência e  

descrença. Nesse caso, o presente trabalho é uma dessas apostas, a fim de provar 

para o aluno que a escola é um dos melhores lugares que existe e para a qual ele 

pode deixar um legado cultural e suas experiências para as novas gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 As cartas trocadas entre Fernando Sabino e Clarice Lispector, por 23 anos, 

transformaram-se no livro Cartas Perto do Coração.  

2 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. 20. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

• Mostrar aos alunos que o gênero carta é atual e facilita a comunicação no 

cotidiano. 

• Identificar o gênero carta como um dos instrumentos avaliadores da 

competência leitora e escrita. 

• Expor aos alunos a importância dos elementos que compõem a carta pessoal, 

como data, saudação inicial, o corpo, a saudação final e a assinatura. 

• Mostrar como se preenche devidamente um envelope. 

• Reconhecer o gênero carta como uma preservação da memória. 

• Marcar a existência da linguagem formal nesse gênero textual, já que existem 

cartas que podem ser publicadas em jornal, como a carta do leitor. 

• Registrar a postura crítica por meio da carta do leitor, a fim de o aluno ser um 

sujeito atuante no cotidiano. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Sensibilizar o olhar do aluno para a escrita, fazendo-o crer que dentro da escola 

isso é possível. 

• Mostrar ao aluno que a atividade relacionada à escritura de cartas pode sair da 

escola para o cotidiano. 

• Compreender o gênero carta como um dos documentos de sua história de vida. 

• Valorizar a oralidade prevista numa carta pessoal como um eficiente 

instrumento de comunicação. 

• Evitar o preconceito linguístico, já que a carta pessoal é de cunho informal.  
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• Escrever uma carta para um ente querido ou para um amigo, a fim de registrar 

sentimentos como amor, carinho e amizade. 

• Estabelecer a diferença, do ponto de vista linguístico, entre as cartas que 

preservam a memória e aquelas que expõem o senso crítico do aluno. 

• Apontar a intencionalidade linguística presente nas cartas pessoais e nas cartas 

do leitor. 

• Reconhecer a importância das cartas nas músicas e em obras literárias. 

• Escrever uma carta do leitor sobre um tema do cotidiano, a fim de reclamar ou 

elogiar algo ocorrido ou que ainda ocorre em sua cidade (nesse caso, Nova 

Iguaçu). 
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3. JUSTIFICATIVA 
 
 Os alunos da terceira série do Ensino Médio precisam de estímulo por parte 

dos professores, uma vez que passam por um ano decisivo no que tange ao 

vestibular. É a hora em que eles devem escolher uma área do conhecimento para sua 

vida; prestar atenção em todas as aulas; receber como uma lição todas as dicas e 

conselhos pelos pais e pela escola; encarar como um desafio aquilo que definirá a 

sobrevivência deles neste mundo – a profissão. Foi pensando nisso que resolvi 

mostrar a eles que o ambiente escolar não é somente esse lugar de cobranças, de 

regras, mas principalmente de um convívio social, de um diálogo saudável em que os 

alunos possam se sentir seguros. 

 Assim desenvolvi o projeto “Cartas para o Mundo”. Minha pretensão era 

amenizar a presença avassaladora das tecnologias pós-modernas na vida deles e 

fazê-los embarcar no universo dos pais e avós com as cartas pessoais, em um 

primeiro momento. Dessa forma, seria possível eles recorrerem a um acervo cultural 

provável por meio das cartas, pois estas, se guardadas devidamente, formam um 

legado para gerações futuras. Tais documentos preservam as memórias, registram 

sentimentos nobres ou negativos, marcam por anos revelações que podem mudar o 

destino de uma vida.  

 Além disso, o gênero textual carta é uma ótima ferramenta para o ensino da 

língua como função social, por serem reflexos de grupos sociais. Há tipos diferentes 

de cartas, com sua devida intencionalidade; elas marcam a diversidade cultural e 

linguística (por elas conseguimos estudar a variação linguística), não se limitam ao 

caráter pessoal (podem ser documentos oficiais) e confirmam a oportunidade dada ao 

escritor de expor ideias, dentro de um contexto específico, com sua linguagem, o que 

prova a existência da variação linguística situacional. Dessa maneira, 

 
(....) vale tomar os gêneros textuais como 

referência para o estudo da língua, e, 
consequentemente, para o desenvolvimento de 
competências em fala, em escuta, em leitura e 
em escrita dos fatos verbais com que interagimos 
socialmente.3  

 

 
 

3 ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009 (Estratégias de Ensino; 10). p. 57. 
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 Por isso, não me ative em corrigir as cartas escritas por eles. A correção seria 

algo invasivo e queria proporcionar um momento lúdico, em que eles ficassem livres 

para explorar os sentimentos a serem escritos. Ofereci às turmas um momento 

individual, para cada um finalmente refletir e pensar no outro, no seu destinatário. Dois 

tempos foram suficientes para eles aproveitarem essa ferramenta e registrarem a 

originalidade por meio de uma linguagem própria. Muitos ali apresentaram problemas 

na escrita, mas nada que comprometesse completamente a compreensão textual e, 

ainda, ganharam autonomia ao verem que eu não interferiria na escrita deles. Com 

certeza, foram cuidadosos nesse ato, dentro de uma informalidade prevista na carta 

pessoal, dentro da intimidade entre eles e seus destinatários, os quais são parentes 

distantes, que há muito não são vistos, e grandes amigos e amores. 

 Também foi meu objetivo tornar a sala de aula mais leve, desprovida por alguns 

momentos das cobranças referentes ao vestibular. A carta, por possibilitar ao escritor 

a liberdade de expressão, estimula a busca pela interpretação de mundo pelo aluno e 

a curiosidade, a qual é filiada ao conhecimento. Foi minha tentativa dar a eles esses 

momentos prazerosos para que o rendimento em futuras avaliações fosse maior e 

comprovasse a capacidade deles como “sujeitos da linguagem”.4  Logo, 

 
O bom desempenho dos alunos nesses gêneros 
também é relevante para, pouco a pouco, criar e 
reforçar seu interesse por regular ou monitorar, 
eles mesmos, suas atividades e seus 

componentes com a linguagem. 5  
 
 Uma outra questão importante a ser tratada sobre a aplicação das cartas numa 

sala de aula é o fato de alunos de inclusão conseguirem ser iguais aos outros num 

projeto como esse. Por ser um gênero textual de fácil acesso e que permite uma 

liberdade maior de expressão e na linguagem, o ensino inclusivo fica com mais 

funcionalidade e próximo do aluno que realmente precisa de uma orientação. O jovem 

participa efetivamente desse momento e a ele pode ser concedido um mérito, o que 

eleva sua autoestima e o torna semelhante aos outros colegas de classe. O uso das 

cartas para alunos de qualquer faixa etária confirma que  

 

 

4 Idem, p. 61. 
5 Ibidem, p. 70. 
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A reestruturação das escolas aumentou também 
a consciência e o respeito à diversidade, e 
produziu mudanças no papel da escola, que 
passou a responder melhor às necessidades de 
seus diferentes estudantes, provendo recursos 

variados centrados na própria escola. 6 

 
 
 Acredito que proporcionar um projeto como esse na sala de aula torna o ensino 

da Língua Portuguesa mais democrático e menos autoritário. A liberdade tratada com 

responsabilidade é conquistada dia após dia, porque escrever uma carta, por ser um 

ato cidadão, torna-se uma ação responsável. Ter a oportunidade de redigir uma carta 

para o outro é cuidar do seu destinatário e isso todos os alunos, sem exceção, são 

capazes de fazer. Basta que a equipe docente promova a integração e faça dessa 

aula diferente por semanas um momento prazeroso em que o aluno, seja ele de 

inclusão ou não, se sinta gente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 MENDES, Eniceia Gonçalves. “A radicalização do debate sobre inclusão escolar no 
Brasil.” In: Revista Brasileira de Educação. V. 11, no. 33. Set/Dez 2006. 
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4. METODOLOGIA 
 
 O projeto “Cartas para o Mundo” foi realizado em dois meses letivos, junho e 

novembro. No primeiro mês, cumpriram-se três etapas com as três turmas de terceira 

série do Ensino Médio, as quais tinham dois tempos de aula na segunda-feira e outros 

dois na sexta-feira. Já no último mês, foram duas etapas, cumpridas nos dias 27 e 30 

de novembro. 

 Na primeira etapa, sensibilizei os alunos com a exibição do filme “Central do 

Brasil”, protagonizado pelos atores Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira. O 

enredo gira em torno da escritura de cartas pela personagem Dora para aqueles que 

não sabiam ler nem escrever, na estação ferroviária da Central do Brasil. Todavia, 

uma história em especial cruza a sua vida e uma carta passa a ser o fio condutor da 

eterna busca de Josué, o menino sem mãe no Rio de Janeiro, pelo pai, morador do 

Nordeste. A carta, portanto, une o destino de Dora ao de Josué, ainda que suas vidas 

sejam completamente diferentes. A mulher, inicialmente sem escrúpulos e 

trambiqueira, por cobrar R$ 1 por cada carta escrita e não enviá-la, ganha ares até 

mesmo maternos quando participa da saga do pequeno para achar o pai. 

 Algumas cenas e falas serviram de inspiração para os alunos na realização das 

cartas aos entes queridos ou amigos, conforme Anexos 1 e 2. 

 Na segunda etapa, fizemos audição da música “Ai que saudade d’ocê”, de Zeca 

Baleiro, e a leitura do poema “Carta”, de Carlos Drummond de Andrade, e de uma 

carta fictícia para o Papai Noel. Com base nesses textos, os alunos praticaram 

exercícios de interpretação de texto e do conteúdo do momento, além da análise de 

variação linguística (Anexos 3, 4 e 5). 

 A terceira etapa foi a culminância do projeto, com a escritura de cartas pelos 

alunos, o que ocorreu nos dias 19 e 22 de junho. No primeiro dia, eles escreveram 

para entes queridos ou amigos, envoltos em um cenário que os estimulou nessa 

tarefa: uma máquina de escrever, uma caixa de balas, um porta-lápis, cartazes com 

cartas escritas para o Cazuza7 e cartas trocadas entre mim e minha amiga de São 

 
7 No dia 19 de junho, levei para os alunos da escola pública um projeto que realizei na escola particular 

com alunos da primeira série do Ensino Médio: estes assistiram ao musical do Cazuza, num teatro em 

Copacabana e, a partir disso, pedi a eles que escrevessem uma carta para o Cazuza, seguindo 

algumas recomendações, como “O que falaria para esse cantor se hoje ele estivesse vivo?” e “Como 

produziu uma poética tão encantadora?” A partir daí, foi montado um mural com esse trabalho muito 

inspirador. 
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Paulo, Eliane Magno, durante a década de 1990. Dessa forma, eles puderam tatear 

esses objetos, esses documentos, a fim de notar a importância da carta na vida de 

uma pessoa. Já no segundo dia, cada aluno teve a tarefa de escrever uma carta para 

si mesmo, com a promessa de minha postagem nos Correios desses documentos 

daqui a cinco anos, ou seja, em 22 de junho de 2020. Tal exercício foi  inspirado em 

uma matéria do programa “Fantástico”, da Rede Globo.8 Não executei nesses 

documentos a correção, como uma forma de preservação da privacidade deles ao 

redigirem para os seus destinatários. O mesmo valeu para a execução das cartas 

pessoais no dia 27 de novembro: para fechar o ano letivo, os alunos tiveram de 

escrever para outros de sua série. Os anexos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 mostram cenas do 

que ocorreu nesses dias. 

 Após esse momento que prometeu lágrimas e sorrisos, demonstrações de 

saudades e afeto pelo outro, foquei em aulas de redação para o ENEM e fui ganhando 

tempo para que eles resgatassem a postura crítica e objetiva e a elaboração de 

argumentos. Agora, eles precisariam dispensar a emoção para trabalhar a razão e 

discutir assuntos do cotidiano. Com isso, tive a ideia de eles realizarem, nos últimos 

dias de novembro, e para também marcar o fim do ano letivo, a carta do leitor, em que 

eles reclamassem ou elogiassem temas oferecidos por mim sobre a realidade deles 

em Nova Iguaçu (Segurança, Habitação, Trânsito, Saúde e Educação). Dividi-os em 

cinco grupos e cada um ficou com um tema. Cada um teve de escrever um rascunho 

de uma carta do leitor em 10 linhas, com o tema do grupo, e em seguida me 

entregaram, de forma que eu corrigi e digitei cada uma delas. A finalização foi a 

montagem de um cartaz com as cartas que revelaram o senso crítico dos alunos. As 

imagens desse trabalho realizado em novembro encontram-se nos anexos 12, 13 e 

14. 

 Desse modo, o projeto “Cartas para o Mundo” tornou-se relevante na vida 

desses estudantes, carentes de trabalhos significativos no ambiente escolar. Foi 

produzido um grande legado cultural para o Colégio Estadual Francisco Assumpção 

e para a realidade deles. 

 

 
 
 
 
8 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/ex-estudantes-abrem-cartas-que-escreveram-25-anos-atras.html  

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/ex-estudantes-abrem-cartas-que-escreveram-25-anos-atras.html
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 
 
 O projeto “Cartas para o Mundo” visou tirar o aluno da condição de cumpridor 

de tarefas para a escola e para o professor. A pretensão foi principalmente 

reconsiderar o papel do interlocutor em sua vida: afinal, é valoroso ter em sua 

realidade apenas o corpo docente como seu espectador? 

 Assim, por meio de um ensino democrático, em poucos dias (já que o Currículo 

Mínimo na escola estadual deve ser devidamente cumprido), escapando do previsto 

no programa da terceira série, os alunos participaram desse projeto que dignificou o 

texto real e saiu da terminologia redação. Na escritura de cartas, não houve mais a 

máxima “Nasce o aluno-função. Eis a redação” (GERALDI, 2011, p. 139), mas sim o 

autor de um texto propriamente dito, com a originalidade de uma linguagem negada 

pelo sistema escolar. A intenção maior foi provar que o status, reafirmado a todo 

momento, quando se aliam saberes a redações, torna-se indiferente assim que ocorre 

o registro da carta pessoal, porque 

Não é à toa que seja na carta o lugar onde 
o locutor usa um discurso mais frouxo e 
descomprometido. Afinal, seu 
interlocutor, normalmente, não exige 
mais que compreensibilidade, não julga, 

não valora a linguagem.9  

 
 Não cabe na escritura de cartas qualquer tipo de pré-julgamento. O destinatário 

enobrece o documento que receberá de alguém querido e dificilmente avaliará se a 

variedade padrão foi usada no texto. O importante é a intenção do locutor ao escrever 

esse gênero textual tão carregado de emoções, sejam elas boas ou ruins; de 

revelações10; de ensinamentos11. 

Além disso, o fato de não ter havido correção nas cartas dos alunos foi para se 

manter vivo o caráter descontraído que a linguagem pode ter. Escapa-se da imposição 

escolar de se redigir redações e dá-se lugar a uma nova visão do que é realmente 

trabalhar a palavra no texto – e nesse caso a essência do indivíduo não pode ser 

descartada em prol de um conjunto de regras. Numa avaliação de redação, dentro da 

sala de aula,  

 

9 GERALDI, João Wanderley (org.). “Sobre a produção de textos na escola”. In: O texto na sala de aula. 

São Paulo: Ática, 2011. P. 134. 
10 A carta foi o fio condutor de revelações importantes na minissérie “Ligações Perigosas”, exibida na 
Rede Globo em janeiro de 2015. 
11 O ensino de filosofia dado a uma menina norueguesa é por cartas na obra O Mundo de Sofia.  
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(...) a linguagem deixa de cumprir 
qualquer função real, construindo-se uma 
situação artificial, na qual o estudante, à 
revelia de sua vontade, é obrigado a 
escrever sobre um assunto em que não 
tinha pensado antes (...)12 

 

A palavra “linguagem” é fundamental na vida de um aluno. Este se torna sujeito 

a partir do momento em que lhe é concedido o direito de exercer sua linguagem 

conforme sua vivência. Todavia, na escola, esse sujeito passa a ser um engenheiro 

das palavras, e a redação deve estar dentro dos padrões previstos pelo sistema 

escolar, invalidando outras possibilidades no que diz respeito à variedade linguística.  

O projeto realizado com esses alunos do Colégio Estadual Francisco 

Assumpção tem um cunho político, em que a organização e as metas quanto à 

realização dessas cartas podem ser um dos meios de ensino da língua. De forma mais 

democrática, com liberdade e responsabilidade, é possível verificar o quanto as cartas 

são um rico material de estudo para a variação linguística. Ademais, é importante frisar 

que esse gênero textual é capaz de mudar o mundo com seu perfil cidadão: tanto na 

carta pessoal quanto na dos leitores observa-se o fazer o Bem ao Outro, visto que na 

primeira o destinatário é importante para o locutor, faz diferença na vida deste; na 

segunda, há espaço para vozes que desejam colocar em prática seus direitos. Esse 

é o “pensar certo”, tão proclamado por Paulo Freire, uma vez que essa forma de 

reflexão implica “disponibilidade ao risco, é dialógico e não polêmico. Há um aceitação 

do novo e é um ato comunicante.” (FREIRE, 2011, p. 22) 

Trabalhar com as cartas, principalmente nessa faixa etária, é navegar na 

contramão de um processo todo voltado para o vestibular. É sugerir a reflexão em 

meio a uma série de cobranças; é acalmá-los; significa novos olhares sobre a escola 

e sobre aqueles que a preenchem: os alunos. Desse jeito, a flexibilidade passa a ser 

a alma do negócio, para que o professor possa reconhecer a bagagem cultural da 

classe discente e ter a oportunidade de conhecer histórias inimagináveis desses 

jovens. Por isso, toda a equipe docente deve 

 

 

 

12  GERALDI, João Wanderley (org.). “Sobre a produção de textos na escola”. In: O texto na 

sala de aula. São Paulo: Ática, 2011. P. 134. 
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Assumir-se como ser social e histórico, 
como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de 
sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 
de amar. Assumir-se como sujeito porque 

capaz de reconhecer-se como objeto.13  
  

Ser professor é valorizar aquele que depende de você na Educação Básica, de 

forma a observá-lo e diagnosticar suas principais emoções e problemas. O gênero 

carta possibilita tal ação, porque tem um caráter subjetivo que traz à tona uma série 

de revelações talvez nunca antes detectadas. Assim como a carta que você escreve 

ao outro é valorizar o destinatário que a receberá, promover o novo à classe discente 

é mostrar comprometimento e ética com a sala de aula, merecedora de atenção 

especial, na qual pode se renovar a todo momento a validade de projetos que visem 

ao ser humano enquanto essência que possui. Faz-se necessário, em meio a tantas 

estatísticas da boa escolaridade, um ensino que torne os alunos verdadeiros 

estudantes. Um ensino que os torne gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011. p. 25-26. 
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6. RESULTADOS 

 

 “Cartas para o Mundo”, quando começou a ser descrito por mim, teve uma boa 

recepção por parte dos alunos, porque eles se viram voltando no tempo: iriam ter 

contato com objetos da época de seus pais, teriam a oportunidade de fazer o que 

gerações passadas fizeram e se desprenderiam da tecnologia avassaladora em suas 

vidas. A partir do filme “Central do Brasil”, primeira etapa desse processo, eles 

conseguiram absorver a mensagem passada: a carta é um importante documento que 

muda o destino de muitas vidas, como mudou a do menino Josué e da personagem 

Dora. Com esse aprendizado, muitos que não exploravam há tempos suas emoções 

mostraram-nas nos dois dias de exibição do filme. 

 Na segunda etapa, muitos atingiram as minhas expectativas, porque dei uma 

atividade incomum à realidade deles, cujo histórico era do ensino predominante da 

gramática enquanto regra. Apliquei para os alunos a interpretação da música e do 

poema e questões sobre a gramática nestes discursos, em que se analisam alguns 

aspectos gramaticais e o porquê de eles estarem em um texto. Nesse caso, pontuei 

aqueles que executavam toda a tarefa e tive resultados satisfatórios. 

 A culminância, composta pela escritura de cartas para entes queridos, amigos, 

para si mesmos, para os colegas da mesma série e as cartas do leitor fez com que 

eles refletissem sobre o papel deles no mundo e o quanto são sujeitos de 

transformação, o quanto podem fazer bem ao outro, além de considerarem hoje a 

importância de um planejamento para a escrita, já que lhes foi concedido o tempo 

necessário para esse exercício. Ao longo do tempo, mandaram-me mensagens de 

agradecimento, por rede social, pelo projeto que os dignificou como verdadeiros 

estudantes (Anexos 15 e 16). 

 Por fim, destaco a melhora significativa na minha relação com eles. Hoje tenho 

um respeito ímpar por parte das três turmas que, a princípio, resistiam à postura rígida 

que assumo durante as aulas. Recebo deles a gratidão e o reconhecimento, dois 

sentimentos indispensáveis na vida do professor. Eu os presenteio com a criatividade 

dos projetos e eles com o agradecimento e com a humildade de confessar o quanto 

sempre precisaram de mim. 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 
 
 O presente trabalhou visou comprovar o quanto os projetos funcionam dentro 

de uma sala de aula, porque os alunos se tornam verdadeiramente autores de 

trabalhos bastante originais. Diferentemente das eternas cópias do quadro de saberes 

prontos, eles se sentem donos dos trabalhos realizados e levam para toda a vida as 

lembranças mais importantes de um ambiente escolar. Mais do que isso, superam 

dificuldades por estarem indo ao encontro de meios mais acessíveis de estudo e de 

acordo com a realidade deles. 

 Ainda que a carta exija planejamento e muito cuidado, as dificuldades com as 

palavras foram amenizadas pelas etapas anteriores à culminância, ao contrário das 

cartas trocadas entre Fernando Sabino e Clarice Lispector, em que o escritor revela 

“Não que me seja difícil escrever para você, pelo contrário. Teríamos muito o que 

conversar. Mas conversar – o difícil é escrever.” (SABINO, 2001, p. 95) Por essa 

passagem é possível constatar que a tarefa árdua de escrita, principalmente para 

alunos do século XXI, solicita a orientação do professor. 

 A carta cria expectativas em quem a recebe constantemente ou em quem vai 

recebê-la pela primeira vez. Conota mistério por meio de palavras escritas com tanta 

emoção, palavras estas que na maioria das vezes querem o bem do outro. Isso pode 

ser confirmado na obra O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, em que a menina do 

título recebe precocemente aulas de filosofia por alguém que ela não conhece. A 

personagem percebe que, mesmo que o autor das cartas nunca a tenha visto, é 

valorizada como ser humano, uma vez que as perguntas feitas são sobre o estudo do 

homem, dentro da exposição feita pelo professor escritor, sobre os principais filósofos 

que ousaram na busca por explicações acerca de nossa existência. Assim, Sofia 

passa a ser no mundo e encontra respostas inimagináveis sobre sua existência. 

 Os alunos também foram ao mundo por algumas aulas: deixaram de cumprir 

as tarefas rotineiras de vestibulares e passaram a revelar sentimentos adormecidos 

pela vida dura que levam no município onde moram. Da condição de seres invisíveis, 

no anonimato, ganharam a imagem de pessoas totalmente capazes da sensibilidade 

na escrita. Bastou proporcionar a eles esses momentos ímpares e acreditar que eles 

fariam dessas aulas um sucesso. 

 Dessa forma, penso em estender esse projeto para algo ainda maior. O 

trabalho não pode ficar apenas reduzido a uma simples comprovação acadêmica, pois 
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existem muitos estudantes desejosos de tatear cartas e escrevê-las; afinal, as cartas 

são a memória dos guardados, são documentos, são as bonitezas tão faladas por 

Paulo Freire. O gênero textual em questão representa a libertação da alma, que  é tão 

condicionada ao cumprimento de deveres, os quais são tratados de forma 

desequilibrada pelo sistema escola. Fazem-se urgentes aulas lúdicas, com uma 

linguagem descontraída, o que o gênero carta, assim como outros gêneros, possibilita 

em suas realizações. 

 A ideia, no futuro, é fazer efetivamente o projeto “Cartas para o Mundo” para 

um mundo além do Brasil. Como tenho contato com duas professores de português 

para estrangeiros, uma na Suécia e outra na Turquia, a pretensão é que os alunos da 

escola pública troquem correspondências com alunos desses países, que possuem 

quase que a mesma faixa etária que os daqui. Num primeiro momento, seriam 

estudados os perfis desses alunos europeus e far-se-iam vídeos conferências para 

facilitar todo o processo e, assim, as cartas viajariam para a Europa. 

 Dessa forma, o termo “educação” torna-se ilimitado e o conhecimento, 

difundido por vias inusitadas, fazendo da sala de aula um grande laboratório de 

originalidade e de perspectiva social. Isso só é possível quando toda a equipe docente 

e pedagógica se une em prol de defender a utilidade da escola pública; as 

oportunidades podem perdurar a partir do momento em que desmitificarmos o peso 

da sala de aula e tornarmos esse local a segunda casa de nossos alunos.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

 
 
Falas e cenas do filme “Central do Brasil” que inspiraram os alunos a escreverem 
cartas. Momento em que Dora ainda é inescrupulosa e trambiqueira, o que é 
descoberto pelo menino Josué. 
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Anexo 2 
 

 
Momento final do filme: Dora muda sua postura pela história de vida de Josué, 
decidida por uma carta que viaja o Brasil com a personagem e o menino. Foi uma 
cena bastante inspiradora também para os alunos. 
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Anexo 3 
 
Textos para as cinco primeiras questões das atividades de interpretação. 
 
 
Texto 1 
 

Ai que saudade d’ocê (Zeca Baleiro) 

 

Não se admire se um dia 

Um beija-flor invadir 

A porta da tua casa 

Te der um beijo e partir 

Fui eu que mandei o beijo 

Que é pra matar meu desejo 

Faz tempo que eu não te vejo 

Ai que saudade d'ocê 

 

Se um dia você se lembrar 

Escreva uma carta pra mim 

Bote logo no correio 

Com frases dizendo assim 

Faz tempo que eu não te vejo 

Quero matar meu desejo 

Te mando um monte de beijo 

Ai que saudade sem fim 

 

E se quiser recordar 

Aquele nosso namoro 

Quando eu ia viajar 

Você caía no choro 

Eu chorando pela estrada 
Mas o que eu posso fazer 
Trabalhar é minha sina 

Texto 2 
 
Carta (Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

Há muito tempo, sim, não te escrevo. 

Ficaram velhas todas as notícias. 

Eu mesmo envelheci: olha em relevo 

estes sinais em mim, não das carícias 

(tão leves) que fazias no meu rosto: 

são golpes, são espinhos, são 

lembranças 

da vida a teu menino, que a sol-posto 

perde a sabedoria das crianças. 

 

A falta que me fazes não é tanto 

à hora de dormir, quando dizias 

"Deus te abençoe", e a noite abria em 

sonho. 

 

É quando, ao despertar, revejo a um 

canto 

a noite acumulada de meus dias, 

e sinto que estou vivo, e que não 

sonho. 

 

 

 
Eu gosto mesmo é d’ocê 

 
 
 
(Disponíveis em https://www.letras.mus.br) 
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As cinco primeiras questões da atividade de interpretação 

 

1. Levante hipóteses: quem é o interlocutor em cada um dos textos poéticos? 

Quais são os recursos gramaticais que o identificam? 

No texto 1, o interlocutor é a mulher amada, identificada pelo uso da segunda 

pessoa. Já no texto 2, o interlocutor, provavelmente, é a mãe, também vista 

pela segunda pessoa e pela frase normalmente falada por ela “Deus te 

abençoe”. 

 

2. Ainda que a palavra “beijo”, no primeiro texto, seja grafada diferentemente de 

“desejo” e “vejo”, na 1ª. estrofe, ela rima com essas formas verbais. Explique 

esse fato. 

O estudo da fonética possibilita a percepção das semelhanças sonoras entre 

essas palavras, o que acaba determinando a formação das rimas. 

 

3. Qual é a importância da carta na música de Zeca Baleiro? E no poema de 

Drummond? 

A carta, na música de Zeca Baleiro, é a confirmação do amor sentido pelo eu 

lírico em relação à mulher amada; no poema de Drummond é o registro das 

lembranças e da saudade. 

 

4. No verso “Te der um beijo e partir” ocorre personificação ou sinestesia? 

Explique. 

Considerando que o verso refere-se predominantemente a um dos sentidos 

humanos, o tato, ocorre sinestesia. 

 

5. Transcreva de um dos textos um exemplo de: 

 

a. Hipérbole 

“Quero matar meu desejo” (texto 1) 

 

b. Metáfora 

“estes sinais em mim 

(...) 

são golpes, são espinhos, são lembranças” (texto 2) 

 

c. Gradação  

“são golpes, são espinhos, são lembranças” (texto 2) 

 
 
 
 



29 
 

 

 
 
 
Anexo 5  
 
Carta para o Papai Noel e as atividades sobre este texto. 
 

 
(Disponível em http://releituras.com/ne_berrodrigues_pnoel.asp) 

 

1. A carta acima, elaborada por Bernardo Rodrigues, é uma ficção e apresenta um 

escritor adepto do português não padrão. 

Esse fato impede a compreensão dessa carta? Justifique. 

 

Não, porque ainda que ocorram os chamados “erros”, é possível compreender a 

pretensão do escritor nessa carta. 
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2. Considerando que os períodos são separados por ponto, transcreva um que contém 

“erros” que ferem a norma padrão e reescreva-o, fazendo as correções necessárias. 

 

“Se não for muinto deficio pro senhor eu queria quatro presentes deferentes.” 

Se não for muito difícil para o senhor, eu queria quatro presentes diferentes. 

 

3. Levante hipóteses: qual é o grau de escolaridade do menino que escreveu a carta? 

Cite um elemento gramatical que exemplifica isso. 

 

Provavelmente, a escolaridade do menino é baixa: os erros de grafia confirmam que 

ele apresenta precariedade nesse aspecto. 

 

4. “O outro presente eu queria sarar a minha gagera”. 

O período acima apresenta problemas de coesão. Reescreva-o de forma a realizar 

uma sentença bem elaborada. 

 

O outro presente que desejo é a cura da minha gagueira. 

 

5. Os pedidos do menino estão, predominantemente, no plano do real ou do 

imaginário? Justifique sua resposta. 

 

No plano do real, uma vez que ele analisa as problemáticas do cotidiano e deseja 

acabar com elas. Ele, inclusive, se importa com os outros, o que mostra a vontade de 

exercer a solidariedade. 
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Anexo 6 

 

 
Um dos cenários do dia 19 de junho 
 
 
Anexo 7 
 

 
Cartas para Cazuza realizadas no Colégio Faria Brito.  
Serviram para compor o cenário do dia 19. 
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Anexo 8 
 

  
Cartas trocadas entre mim e minha amiga Eliane Magno, na década de 1990. Os 
alunos tiveram acesso a elas. Nesse caso, são alunos da turma 3004. 
 
. 
Anexo 9 
 

  
As “Anas” na tessitura das cartas e sua turma 3005. 
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Anexo 10 
 

 
 
 Carta para si mesmo de um aluno da 
turma 3006.
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Anexo 11 
 

 
Turma 3004 na escritura de cartas para  
alunos da própria terceira série do Ensino Médio. 
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Anexo 12 
 

 
Trabalho em grupo – execução da Carta do Leitor – turma 3004. 
 
Anexo 13 
 

 
Composição do cartaz para as cartas do leitor. 
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Anexo 14 
 

 
Cartaz pronto com as devidas cartas dos leitores. 
 
 
 
 
Anexo 15 
 

 
Aluno da turma 3005, após a hora da saída,  
ainda escrevendo a carta para alguém querido.  
Cada um tem seu tempo. 
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Anexo 16 
 

 
Mensagens de agradecimento pelo projeto. 

 


