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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como linha temática os usos e os significados das 
práticas de leitura e escrita ocorridas em uma escola do campo, no município de 
Serra Talhada (PE), e se alinha à concepção de letramento sancionada por 
teóricos dos Novos Estudos do Letramento (NEL), os quais compreendem serem 
as práticas de letramento permeadas de crenças, valores, atitudes e ideologias 
individuais e sociais e que são marcadas por tempo e espaço específicos. Para 
desenvolver o presente trabalho, elegemos, como foco de atenção, uma escola 
situada no município de Serra Talhada (PE), Brasil, e como lócus de observação, 
os ambientes de sala de aula de uma turma de 5º ano, bem como os espaços 
externos a essa sala. Nosso arcabouço teórico fundamenta as discussões 
centrais de nossa tese, que giram em torno das práticas de leitura e escrita; da 
educação do campo; e do estudo do cotidiano. Por considerarmos que as 
práticas cotidianas são historicamente “construídas” a partir da união de muitos 
fatores e por entendermos que diferentes ambientes refletem diferentes 
realidades, estabelecemos como objetivo geral da pesquisa conhecer e 
analisar o cotidiano dessa escola no que diz respeito aos eventos e às 
práticas de letramento vivenciados pela comunidade escolar. Assim, 
pretendemos identificar e analisar as ações e os usos que giram em torno da 
escrita e da leitura, tendo como pressuposto o fato de que diferentes sujeitos 
desenvolvem diferentes práticas. Realizamos um estudo qualitativo, com 
princípios etnográficos, para podermos, de fato, analisar o processo de 
construção das práticas de leitura e escrita e suas invenções, de modo a 
evidenciar suas particularidades. Optamos por instrumentos de pesquisa que 
permitissem descrever e entender os microcontextos em que se desenvolveram 
as práticas de letramento focalizadas. Para gerar os dados indispensáveis ao 
prosseguimento da pesquisa, utilizamos como instrumentos: a observação - 
enquanto técnica principal de investigação; entrevistas semiestruturadas - com 
a equipe gestora da instituição, pais de alunos e uma professora da escola, e 
questionários - aplicados aos pais dos alunos e aos alunos da escola. Nossos 
resultados apontam que no cotidiano da escola pesquisada há vários momentos 
nos quais é possível perceber atitudes e discursos transformados, ou melhor, 
“construídos” de acordo com o contexto presente e com as necessidades da 
situação. Esse movimento nos permitiu olhar para as singularidades, já que 
práticas cotidianas revelam maneiras de fazer, construções e readaptações e 
nos dão indícios a respeito dos usos e significados da língua escrita naquele 
contexto. Concluímos que a escrita é (re) significada e (re)adaptada às diferentes 
conjunturas do cotidiano escolar, o qual apresenta,  algumas vezes, práticas que 
se aproximam a aspectos do letramento ideológico e, outras vezes, a aspectos 
do modelo autônomo do letramento. Acreditamos que esta pesquisa possa 
contribuir para consolidar as metas propostas para a educação do campo, a fim 
de que este seja um espaço de produção de cultura e de conhecimento. Um 
lugar onde a heterogeneidade cultural promova a qualidade da educacional, 
participação efetiva da comunidade e ampliação das experiências de letramento 
na busca de um exercício efetivo da cidadania. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de Letramento; Educação do Campo; Cotidiano 
Escolar; Usos e Funções da Escrita. 
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ABSTACT 
 

The present work has as the main theme the uses and meanings of the practices 
of reading and writing in a field school in the district of Serra Talhada (PE), and 
aligns with the literacy conception sanctioned for the New Literacy Studies 
theorists (NEL), that understand literacy practices are permeated of beliefs, 
values, attitudes and individual and social ideologies beyond being signed by time 
and space. To develop this work, we have chosen, as a focus of attention, a 
school in Serra Talhada district (PE), and as a locus of observation, classroom 
environments of a fifth-grade class, as well as the external spaces to this room. 
Our theoretical framework supports the central discussions of our thesis: reading 
and writing practices, the field education and the study of everyday life.  For 
believing that the daily practices are "built" from the union of many factors and for 
understanding that different environments reflect different realities, we 
established as a general objective of the research to know and to analyze the 
everyday life of this school with regard to events and literacy practices 
experienced by the school community. So, we intend to identify and analyze the 
actions and uses that involve writing and reading, starting from the agreement 
that different individuals develop different practices. We conducted a qualitative 
study, with ethnographic principles, so that we can, in fact, analyze the process 
of construction of the reading and writing practices creations, in order to highlight 
their particularities.  We chose research instruments to describe and understand 
the micro contexts where the focused literacy practices were developed. So, we 
intended to identify and analyze the actions and uses that involve writing and 
reading, starting from the agreement that different individuals develop different 
practices. We conducted a qualitative study, with ethnographic principles, so that 
we could, in fact, analyze the process of construction of the reading and writing 
practices creations, in order to highlight their particularities.  We choose research 
instruments to describe and understand the micro contexts where the focused 
literacy practices were developed. To generate the data to the continuation of the 
research, we used as instruments: observation - while main research technique; 
semi-structured interviews with the team manager of the institution, students' 
parents and a school teacher, and a questionnaire applied to parents of pupils 
and students of the school. Our results point out that in the everyday life of the 
focused school there are several moments in which it is possible to understand 
transformed attitudes and discourses, or better, "built" according to the present 
context and with the demands of the situation. This movement allowed us to look 
at the singularities, since daily practices reveal ways to make constructions and 
usages and give us clues about the uses and meanings of the language written 
in that context. We concluded that the writing is (re) signified to and (re) adapted 
to the different situations of everyday life, which presents, sometimes approaches 
to the practical aspects of the ideological literacy and, sometimes, to the aspects 
of the autonomous model of literacy. We believe that this research will help to 
consolidate the goals proposed for the education, making the school a place 
where cultural diversity promotes educational quality, effective participation of the 
community and expansion of literacy experiences in the search for an effective 
exercise of citizenship. 
 
KEY-WORDS: Literacy Practices; Field Education; Everyday School Life; 
Uses and Functions of writing. 
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“O importante e bonito do mundo é isso: que 
as pessoas não estão sempre iguais, ainda 
não foram terminadas, mas que elas vão 
sempre mudando. Afinam e desafinam” 

 
Guimarães Rosa (2005) 

  
Grande sertão: veredas, uma das obras mais importantes da literatura 

brasileira, proferida por Guimarães Rosa, consagrado escritor nascido nesta 

pátria. Artífice de uma linguagem marcada pela influência de “falares” regionais, 

relata a história de vida de um ex-jagunço - Riobaldo - apresentando as lutas 

apreendidas, os amores vetados e as crenças diversas. Naquela época, 

“estudou e aprendeu a ler e a escrever”! Segundo o professor e crítico literário 

Charles Casemiro, para Rosa, "o sertão é o mundo" e, de modo especial, um 

mundo que pode ser registrado, manipulado e transformado.  É um mundo 

mítico, ativo, interativo. Ressalta ainda que “A linguagem de Rosa constitui assim 

um universo novo, ao passo que reinventa a vida sertaneja, as falas sertanejas, 

as angústias, as felicidades, as descobertas, os encontros e os desencontros 

sertanejos e humanos1”.   

Veredas, serras e mandacarus... significados, usos, escrita... longe de 

querer esta obra ser comparada à do grande escritor, pretende-se aqui fazer do 

Sertão o mundo! A arte será a de registrar, manipular e transformar dados em 

vida! O reinventar/“fabricar” o cotidiano estará alicerçado no jogo tático ocorrido 

nos encontros e desencontros, em um contexto sociocultural singular, que 

afinam e desafinam o nosso humano. 

 

 

Nossas veredas... 

 

As veredas, no sentido figurado, são caminhos que alguém segue em sua 

vida. Esta pesquisa também pode ser considerada, como na obra Grandes 

sertões: veredas, uma narrativa de história de vida... de vida acadêmica. Em 

1998, fazia pós-graduação em psicopedagogia na Universidade de Sorocaba 

                                                 
1http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/literatura/grande-sertao-veredas-analise-obra-

guimaraes-rosa. Acessado em 14 de maio de 2014. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/literatura/grande-sertao-veredas-analise-obra-guimaraes-rosa
http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/literatura/grande-sertao-veredas-analise-obra-guimaraes-rosa
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(SP) e tive a sorte de ter como professor da disciplina “Educação e Linguagem” 

um discípulo da saudosa Silvia Bueno Terzi. Como discípulo, ele proferiu 

afirmações a respeito da valorização da língua escrita na nossa sociedade, 

jamais pensadas até então por esta mente recém-saída da graduação em 

pedagogia. Fiquei encantada e ao final do curso escrevi o que seria meu primeiro 

ensaio científico: ”A escrita e o poder”. Apesar de ter levado a nota máxima, ao 

reler aquele texto encontro declarações que hoje, epistemologicamente falando, 

não corroboro mais. Mas, o que aconteceu na minha história de vida que 

ocasionou tamanha mudança? Quais veredas percorri que alteraram meu modo 

de ver o mundo e a sua relação com a escrita?  

Sempre me inquietaram as minorias... sejam elas política, de gênero, 

religiosa, econômica e, até mesmo, as regionais. Desta forma, ao ingressar no 

mestrado em educação na Universidade Federal de Pernambuco (2006), propus 

estudar as práticas de letramento da Associação de Apoio à Criança e ao 

adolescente, uma instituição de Educação não-formal que trabalha com crianças 

de um bairro popular do Recife. Repetiu-se o mesmo movimento daquele 

primeiro trabalho científico: aprovação com distinção, indicação para publicação 

e conceito A. Ao reler este último trabalho, encontro afirmações que, hoje, com 

certeza, aperfeiçoaria. E não para por aí! Se pensarmos nas propostas 

enveredadas para este doutoramento, encontraria, com certeza, inúmeros 

projetos de pesquisa que foram afinando-se e desafinando-se até chegar a esta 

presente tese. Projeto não mais: vida cotidiana! Vidas que dão todo um 

significado para a frase: “naquela época, estudou e aprendeu a ler e escrever 

(...)”. 

Mas, o que explica este movimento de afinar-se e desafinar-se? E porque 

cabem aqui estas colocações, um tanto inusitadas no meio acadêmico? As 

nossas escolhas teórico-metodológicas respondem a estas perguntas. 

 

 

Nossas bases teóricas... 

 

Comparamos a imagem dos mandacarus a nossa base teórica de 

investigação. Os mandacarus são plantas firmes, que resistem às temperaturas 
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do clima, porque são de alta adequabilidade. Eles representam as teorias que 

acreditamos e corroboramos.  

Filiamos este trabalho aos pressupostos epistemológicos dos New 

Literacy Studies (Novos Estudos do Letramento)2, que, sumariamente falando, 

atribuem ao fator social a condição de existir letramentos múltiplos e 

asseveram que as experiências de letramento que vivenciamos no decorrer de 

nossas vidas dão forma as nossas práticas de hoje. De fato, ainda em 2007 tive 

o prazer de participar do Encontro Internacional de Gênero Textual em Tubarão 

(SC), no qual estava presente o estimado teórico Brian Street, propulsor desta 

teoria. Neste evento ele proferiu uma frase que ficou, deste então, martelando 

em minha cabeça. Não me recordo textualmente da fala, mas enunciava assim: 

“Não existe um único letramento e sim letramentos; todos dotados de raízes 

sociais e, portanto, ideológicas”.  Demorou um pouco até entender mais 

profundamente o quis referir com estas palavras. Com Street, entre outras 

coisas, aprendi que “A pesquisa etnográfica, porém, sugere que os letramentos 

locais são demasiado substanciais para serem simplesmente ‘acomodados’ em 

um modelo único, ‘autônomo’” (STREET, 2014, p. 60). Naquela época, isso não 

era tão claro para mim, como é agora! 

De fato, as mais recentes discussões que envolvem as teorias 

interacionistas de linguagem, influenciadas por Bakhtin (1995, 2003) e que se 

inserem numa perspectiva sociocultural, ressaltam que a produção, circulação e 

apropriação da leitura e da escrita envolvem as mais variadas formas e 

dinâmicas discursivas promovidas em nossas interações sociais (BUNZEN, 

2010). É nessa perspectiva que pesquisadores como Barton e Hamilton (1998), 

Kleiman (1995, 2005), Heath (1983), Street (1984,1995, 2003, 2004), Rojo 

(2009), Soares (2002, 2004), Terzi (2003, 2006), Tôrres (2003, 2009) e muitos 

outros se debruçam sobre estudos e pesquisas acerca do fenômeno do 

letramento, alinhados às vertentes teórico-metodológicas que o concebem como 

fenômeno essencialmente social.  

A determinação para desenvolver este estudo parte da abordagem 

teórica-metodológica em que se fundamenta esta pesquisa, guiada pelas 

concepções de pesquisadores que compartilham das conjecturas dos Novos 

                                                 
2 Esta teoria será mais profundamente discutida em sessões posteriores. 
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Estudos do Letramento (NLS)3 e/ou Letramento Social.  Reconhecemos o 

letramento como práticas socioculturais da escrita e da leitura, que recebem 

influência direta do contexto social e cultural onde estão inseridas. Sem dúvida, 

as questões referentes aos ‘letramentos’ ganharam grande relevância nos 

últimos anos, devido a investigações que buscam elucidar os significados 

atribuídos às práticas de leitura e de escrita em determinadas comunidades, 

grupos, instituições e/ou associações4. 

Analisar, portanto, o cotidiano onde se situam estas práticas, isto é, 

analisar as práticas sociais de letramento em diversas esferas de circulação 

(BAKTHIN) pode nos ajudar a compreender como estas podem contribuir para a 

formação de cidadãos éticos, críticos e protagonistas, que respondam às 

demandas requeridas na vida contemporânea grafocêntrica.  

Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9394/1996) afirma, já no Capítulo 1 (Dos princípios e fins da educação), que esta 

deve ser “inspirada nos princípios de liberdade e nos ideias de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para a cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2006, Art. 2º). Da 

mesma forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), desde 1997, 

confirmam que cabe também a esta instituição a preparação dos alunos “para 

utilizar a língua em situações de interação no cotidiano, de modo que suas 

práticas letradas sejam ampliadas, e participar ativamente da sociedade na qual 

estão inseridos, analisando situações e emitindo opiniões, debatendo temas, 

posicionando-se de maneira crítica etc.” (BATISTA, 2010, p. 3). Deste modo, 

ratificam que as pessoas na sua vida cotidiana lidam, sobremaneira, com a 

escrita em suas práticas sociais. Uma destas instâncias de utilização e 

significação da língua escrita é a instituição escolar. 

Ao escolher uma instituição de educação formal para desenvolver esta 

pesquisa, estamos sinalizando para a função que a escola representa na nossa 

sociedade, como evidencia Soares (2003, p. 89): “Tradicionalmente e 

consensualmente, considera-se que o acesso ao mundo da escrita é 

incumbência e responsabilidade da escola e do processo que nela e por ela se 

dá – a escolarização”. Porém, não estamos aqui limitando-nos somente às 

                                                 
3 Neste texto utilizaremos a sigla (NLS). 
4 No capítulo 2 (tópico 2.6) faremos uma breve descrição de algumas destas pesquisas. 
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práticas escolares de ensino de leitura e de escrita, conceituadas por Bunzen 

(2010) como “perspectiva curricular do letramento” e, sim, a todas as práticas 

sociais intermediadas pela escrita ocorridas na própria instituição ou 

decorrentes dela.  

De fato, Bunzen (2010) esclarece que o “letramento escolar” é um 

conjunto de práticas socioculturais que estabelecem uma forte relação com os 

processos formais de aprendizagem de leitura e escrita, com objetivos 

específicos de transmissão de conhecimento e apropriação de discursos. Estas 

práticas formam o que o autor chama de “cultura escolar de escrita”, que são as 

cenas de letramento específicas desta esfera da atividade humana. No nosso 

texto, preferimos manter apenas a palavra letramento(s) sem adjetivá-la 

(escolar), já que trataremos de um conjunto heterogêneo de práticas sociais que 

se dão no tempo/espaço da escola, mas que abrangem práticas de escrita que 

também estão fora dela. 

Evidenciamos, portanto, que é nesse cenário que desejamos, observar e 

analisar, como a comunidade escolar (educadores, gestores, pais) e a 

comunidade em geral elaboram suas práticas cotidianas envolvendo a leitura e 

a escrita, pois todos estes atores “estão diretamente ligados às decisões e 

posturas assumidas pelas escolas quando vivenciam o processo de 

escolarização” (MANFRIM, 2013, p. 8). Neste movimento, admitimos que as 

crenças, a valorização e a relação de afetividade influenciam na consolidação de 

posturas relacionadas ao papel do professor e da própria instituição escolar, ao 

modo de trabalho com o conhecimento, à relação com o material escrito, às 

relações de poder, ao envolvimento dos pais, ao modo de gestão e a muitos 

outros aspectos vivenciados do cotidiano, tornando-se vital para pensar sobre o 

papel da escola e da educação no Brasil. 

Elegemos, então, como foco de atenção uma escola da zona rural no 

Município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. A escolha desta escola 

não foi feita de maneira aleatória, pois, ao entrar em contato mais profundamente 

com dados provenientes do Sistema Avaliação do Estado de Pernambuco 

(SAEPE), interessou-me saber quais escolas, na cidade em que nos tornávamos 

recém-moradores, obtiveram índices elevados em Língua Portuguesa na 4ª 
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série/5º ano do Ensino Fundamental (anexo 1). Estes dados5 motivaram o desejo 

de conhecer mais intimamente as práticas de letramento desenvolvidas nesta 

escola do campo e, consequentemente, conhecer as práticas de leitura e de 

escrita de uma turma específica (5º ano).  Os dados levados em consideração 

são aqueles apresentados pelas escolas na edição SAEPE 2012, mas, para a 

escolha da escola foco de nossas investigações, foram observados também o 

padrão de desempenho nos anos anteriores (2011/2010/2009), a adequação da 

escola aos objetivos previstos pela pesquisa e a disponibilidade da mesma em 

participar do estudo, concedida pela Secretaria de Educação e pela gestora da 

escola.  

Estudos como o de Ribeiro (1999), Oliveira (2001) e Kalman (2004) 

ratificam que o aprendizado de práticas letradas não se restringe à aquisição de 

um conjunto de habilidades neutras e que esse processo é permeado por valores 

construídos socialmente. Estes trabalhos confirmam a importância de analisar 

melhor as diversas formas de conhecer que surgem no cotidiano. Deste modo, 

ratificamos que o cotidiano é historicamente 'fabricado' por uma coligação de 

fatores, que faz com que cada ambiente seja uma realidade e não outra. São 

estas realidades diferenciadas, com seus modos de fazer singulares, que nos 

fazem debruçar sobre as diferentes práticas de letramentos da escola em 

questão. 

Nosso estudo tem como referência os Estudos do Cotidiano e as 

conceituações dos NLS, adentrando também por algumas reflexões sobre a 

Educação do Campo hoje. Desde modo, deixamos claros nossos parâmetros 

teóricos, o que foi fundamental para o delineamento do nosso objeto de 

pesquisa. 

 

 

Explorando o objeto de estudo... 

 

Como descrevi anteriormente, esta pesquisa faz parte de nossas histórias 

de idas e vindas em colóquios no meio acadêmico. Em pesquisa anterior, em 

                                                 
5 Apesar dos dados terem chamados a nossa atenção ratificamos que não os consideramos 

como meio eficaz de avaliação. Estes foram somente o ponto de partida para escolha da escola 
campo de pesquisa. 
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nível de mestrado, procuramos mapear eventos de letramento dos quais os 

alunos de uma instituição de ensino não-formal participavam cotidianamente. 

Percebemos que, no ambiente pesquisado, como em qualquer outro espaço de 

letramento, a escrita está presente de forma significativa, exercendo uma função 

no cumprimento dos objetivos sociais, políticos, éticos e ideológicos da 

instituição.  Foi com base nas evidências dos contextos – da leitura e da escrita 

– que percebemos o modo como a interação entre alunos/alunos e 

alunos/educadores construía sentido para a compreensão dos textos produzidos 

e lidos pelos mesmos. 

A análise dos dados nos indicou que as “estratégias” utilizadas pelos 

educadores para fazer com que os alunos produzissem e lessem textos de 

maneira eficaz estavam mais centradas em fazer com que eles percebessem a 

necessidade de se comunicar e interagir no espaço que lhes pertence. Nesta 

interação, os alunos percebem o elo entre os eventos de letramento nas aulas e 

as demandas das práticas sociais do “mundo letrado” (SANTOS, 2008).   

Outra conclusão advinda do trabalho supracitado é que a prática 

pedagógica realizada pelos educadores da instituição é vivenciada de modo 

intuitivo, pois os mesmos não tinham formação pedagógica em nível superior e 

nem mesmo tinham recebido capacitações na área de língua portuguesa, 

recorrendo, assim, às próprias experiências de leitura e escrita (SANTOS, 2008).  

Com efeito, para o presente estudo inquietou-nos analisar os usos e 

significados da escrita “fabricados” no cotidiano de uma escola do campo, bem 

como de uma docente que atua nesta escola, a fim de compreender quais 

valores, crenças, ideologias e sentimentos conduzem estas práticas.  

Ao delimitar, enquanto objeto de estudo, as práticas de letramento que 

ocorrem cotidianamente na Escola Municipal Enock Inácio de Oliveira, 

levantamos o seguinte questionamento: De que maneira e/ou em que medida 

os usos da língua escrita revelam os significados das práticas de 

letramento fabricadas no cotidiano desta escola6? No prosseguimento da 

nossa pesquisa, desdobramos esta pergunta em tantas outras e nos 

perguntamos ainda: o que acontece com a língua escrita neste contexto 

específico? Como se caracteriza o uso da escrita e como “fabrica” o cotidiano? 

                                                 
6 Ao nos referirmos a escola estamos incluindo, também, as práticas da professora sujeito da 

nossa pesquisa. 
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Por ser uma escola do campo, os eventos buscam evidenciar as peculiaridades 

locais? Quais significados sociais estes eventos adquirem para os atores que os 

vivenciam? Como se comportam perante os eventos de letramento ocorridos na 

esfera escolar? De que forma este escrito se integra às vidas da comunidade 

escolar e da comunidade local?  

David Barton e Hamilton (1994, 1998), enquanto teóricos e estudiosos do 

Letramento Social, presumem que um aspecto importante da educação escolar 

seja, justamente, atribuir a algumas práticas de leitura e escrita o fato de serem 

mais padronizadas, visíveis e dominantes do que outras (BUNZEN, 2010). Este 

tipo de afirmação revela que a escolarização desempenha um papel importante 

no cenário de estudos do letramento, levantando questionamentos não somente 

enquanto habilidades individuais de práticas de leitura e de escrita (mesmo se 

estas afetam a esfera social), mas esclarecendo que as condições inerentes a 

determinadas comunidades (seus aspectos econômicos, políticos, culturais nos 

quais a escola está inserida) marcam detidamente o desenvolvimento do 

educando. 

Para se alcançar, conhecer e analisar o cotidiano dessa escola, no 

que diz respeito aos eventos e práticas de letramento vivenciados pela 

comunidade escolar, é necessário identificar, analisar as ações, os usos que 

giram em torno da escrita e da leitura, tendo como pressupostos que diferentes 

sujeitos fabricam diferentes práticas. Esse movimento nos permitirá olhar para 

as singularidades, já que práticas cotidianas revelam maneiras de fazer, 

fabricações, readaptações e nos dão indícios a respeito dos usos e significados 

da língua escrita naquele contexto.  

Para atingir esse objetivo mais amplo, esta pesquisa terá os seguintes 

objetivos norteadores:  

1) Delinear os eventos que fazem parte do cotidiano escolar e, 

obviamente, o uso da escrita nestes eventos de letramento;  

2) Compreender qual significado tem para a comunidade escolar (pais, 

equipe gestora, professora) as práticas de leitura e de escrita vivenciadas no seu 

cotidiano institucional e como estas se integram à vida destes atores; 

3) Comparar e analisar as práticas de letramento à luz das concepções 

dos Novos Estudos do Letramento (NLS);  
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4) Observar e analisar como são ‘fabricadas’ as práticas de leitura e 

escrita desenvolvidas pela professora do 5º ano; 

5) Compreender as relações que se estabelecem, com e através da língua 

escrita entre a escola e outras instituições locais.  

 

Definido nosso objeto de estudo - práticas de letramento - e os objetivos 

a serem perseguidos, expostos acima, passamos agora a trilhar as ‘serras’ por 

onde andamos com o propósito de responder as nossas perguntas, isto é, 

nossas escolhas metodológicas.    

 

 

Trilhas entre as serras... 

 

Considerando as conjecturas da pesquisa, procuramos realizar uma 

proposta metodológica pertinente ao nosso escopo. Realizamos um estudo 

qualitativo com princípios etnográficos para podermos, de fato, analisar o 

processo de construção das práticas de leitura e escrita e pensar a respeito de 

suas invenções, procurando evidenciar suas particularidades. 

Para desenvolver tais estudos, optamos por instrumentos que permitam 

descrever e entender os microcontextos em que se desenvolvem as práticas de 

letramento. Para gerar os dados indispensáveis ao prosseguimento da pesquisa, 

utilizamos os instrumentos: a) observação - enquanto técnica principal de 

investigação; b) entrevistas semiestruturadas - com a equipe gestora da 

instituição, pais de alunos e uma professora da escola, e; c) questionário - 

aplicado aos pais dos alunos e alunos da escola. Estes instrumentos foram 

selecionados por considerarmos a melhor opção para investigar o problema da 

pesquisa. Precisamos, no entanto, estar atentos, como teoriza Certeau (1994), 

ao afirmar que "O estudo de algumas táticas cotidianas presentes não deve, no 

entanto, esquecer o horizonte de onde vêm e, no outro extremo, nem o horizonte 

para onde poderiam ir" (p. 105). Por isso, colocamos nosso olhar em busca do 

que, como, para que, por quem, para quem, quando, se lia e se escrevia na 

escola, analisando quais textos estavam sendo produzidos, como estes 

circulavam e o quanto era apropriado ou não nas instâncias da escola (BUNZEN, 

2009, 2010). 
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Corroboramos que as práticas de letramento revelam as concepções dos 

atores sociais nela envolvidos, bem como manifestam o valor que se atribui à 

escrita (STRETT, 2003). Deste modo, as suas histórias de letramento ocasionam 

uma forte resistência e/ou subsídio na construção de um conceito de leitura e de 

produção textual enquanto práticas sociais.  

É evidente a necessidade de refletir sobre práticas pedagógicas, mas é, 

com certeza, conveniente também refletir sobre os porquês “desta” prática. De 

fato, os dados das várias edições do INAF parecem apontar para uma 

necessidade de refletir sobre o papel da escola na ampliação do “letramento”.  

Parece-nos que uma investigação que abarque questões sobre o cotidiano, os 

usos sociais da escrita, as práticas de letramentos e, de forma menos 

contundente, os resultados de avaliações oficiais, podem nos oferecer algumas 

pistas que possibilitem delinear práticas e políticas adequadas que construam 

uma educação emancipadora, conforme anuncia Freire (1980, 1993). 

Para subsidiar as elocuções apontadas acima, mobilizamos 

conhecimentos que permeiam a visão da linguagem enquanto interação, nos 

reportando essencialmente à teoria bakhtiniana. Aprofundamos nossos 

conhecimentos em direção aos Novos Estudos do Letramento (NLS) (STREET, 

1984, 2010, 2014; BARTON e HAMILTON, 1994, 1998; HEATH, 1983), 

mobilizando conceitos sobre eventos e práticas de letramento e sobre as 

dimensões ideológica e autônoma. Adentramos nas discussões dos estudos do 

cotidiano e, por se tratar de um estudo situado na Zona Rural, desenvolveremos 

algumas apreciações sobre a Educação do Campo. Estes constructos teóricos 

foram essenciais e se estabeleceram como baluartes para a nossa investigação.  

A relevância desse estudo caracteriza-se por possibilitar discussões e 

reflexões sobre práticas de letramento em um lócus de pesquisa pouco 

investigado, com características bem marcantes, como a região do Sertão, mais 

especificamente o sertão do Pajeú.  O estudo nos permitiu refletir sobre os 

significados do letramento neste contexto e compreender primordialmente que 

existem múltiplos e diferentes letramentos nas comunidades (HEATH, 1982, 

1983; STREET, 1984, 1995; BARTON e HAMILTON, 1998; BARTON e IVANIC, 

1991; HAMILTON, BARTON e IVANIC, 1994; KLEIMAN, 1995; KLEIMAN e 

SIGNORINI, 2000).  
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A justificativa por tal escolha baseia-se no fato de, ao optarmos pelas 

premissas conceituais dos Novos Estudos do Letramento (NSL), voltamos nosso 

olhar para os letramentos locais, “de maneira a dar conta da heterogeneidade 

das práticas não valorizadas e, portanto, pouco investigadas” (ROJO, 2009, 

p.105), incentivando as mais diversas formas de práticas de letramento 

contextualizadas. 

A implicação deste estudo estende-se também em trazer momentos de 

reflexão acadêmica que possam contribuir para ampliar as discussões em torno 

da complexa tarefa da escola, que na sociedade hodierna ostenta o cargo da 

principal agência de letramento. Este aspecto deveria levar a um posicionamento 

na perspectiva interacionista de linguagem e, consequentemente, a refletir sobre 

a natureza social do letramento em um dado tempo e lugar. Acreditamos ser este 

estudo de relevância por analisarmos como o cotidiano se mostra enquanto 

campo investigativo das práticas de ensino de leitura e escrita, a fim de 

verificarmos como profissionais de diversas funções constituem-se como 

agentes e promotores de práticas que apontam para um maior engajamento 

social através da linguagem. Assim, ratificamos a conceituação de letramento e 

entramos em consonância com o que Soares (2002) propõe: o estado ou 

condição dos sujeitos que atuam nas atividades em que a escrita torna-se ponto 

importante das interações; a escrita atrelada ao “impacto social” e alicerçada nas 

estruturas de poder da nossa sociedade hodierna.  

Esta pesquisa está organizada em oito capítulos. Após esta introdução, 

apresentamos o delineamento teórico que dá suporte a mesma, discutindo 

primeiramente sobre a Educação do campo (capítulo 2). Ainda no campo da 

fundamentação teórica, trataremos da abordagem sociointeracionista da 

linguagem, destacando a discussão sobre os Novos Estudos do Letramento 

(NLS) e seus pressupostos (capítulo 3). Posteriormente, faremos algumas 

colocações sobre o Estudo do Cotidiano (capítulo 4), situando este trabalho na 

perspectiva teórica aludida por Certeau (1994). 

Já no quinto capítulo, apresentamos o percurso metodológico que 

percorremos na nossa investigação, explicando os porquês das nossas escolhas 

e delineando os instrumentos que geraram os dados da pesquisa. 

No sexto, sétimo e oitavo capítulo traremos as análises realizadas, 

quando apresentamos as primeiras considerações sobre nosso campo de 
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pesquisa, seu perfil social e engajamento na comunidade local, além de 

trazermos um exame crítico das práticas de letramento observadas e analisadas 

em dois espaços da pesquisa: a sala de aula e o espaço extra sala de aula. 

Concluímos a pesquisa trazendo algumas considerações sobre os 

resultados obtidos. Realizamos uma interlocução entre os estudos do 

letramento, do cotidiano e educação do campo, apresentando nossa tese de 

pesquisa, bem como apontaremos novas veredas, serras e mandacarus a serem 

investigados, porque “O importante e bonito do mundo é isso: que as pessoas 

não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam e desafinam” (ROSA, 2005). 
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2 REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO 
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Começando a prosa... 

 

A luta por políticas públicas apropriadas e por uma identidade própria para 

a Educação do Campo e Escolas do Campo é um compromisso que remota ao 

início de século XX. Segundo o Censo demográfico de 2010, uma parcela 

significativa de brasileiros e brasileiras vive na zona rural e, certamente, requer 

melhores condições de vida e direito à cidadania, como o acesso à educação, 

mormente a Educação Básica, muitas vezes negados durante o curso de nossa 

história. Segundo Hingel (2007, p. 2): 

 
 

Uma política pública adequada à Educação do Campo necessita, 
desde logo, a adoção de ações conjuntas de colaboração e 
cooperação entre as três esferas do Poder Público – União, Estados 
(mais o Distrito Federal) e Municípios, com a finalidade de se expandir 
a oferta de Educação Básica que viabilize a permanência das 
populações rurais no campo. 

 
 

Isto não quer dizer que a educação do campo seja proposta para que não 

exista êxodo rural, na verdade, o que o autor quer ratificar, é que se faz 

necessário que esta educação seja producente para que forneça “atrativos 

àqueles que nele desejarem permanecer e vencer no campo” (op.cit.p.2) 

As Conferências Nacionais ‘Por uma Educação do Campo’7, denunciaram 

alguns problemas da educação nesses espaços específicos, como a falta de 

infraestrutura nas escolas para atender a todos; políticas públicas diferenciadas 

e inapropriadas; não atendimento à legislação própria para esta modalidade de 

ensino; docentes sem qualificação específica e o que nos parece ser o fator mais 

ultrajante: a formação de novas gerações influenciadas para não viverem no/do 

campo, contribuindo para que percam sua identidade e suas raízes.  

Nessas conferências, 

 

                                                 
7 Primeira edição realizada em Luziânia (GO), 27 a 31 de julho de 1998 e 2ª edição, na mesma 

cidade no período de 2 a 6 de agosto de 2004. Promovida por vários movimentos sociais, como: 
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil), UnB (Universidade de Brasília), UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura e UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância). 
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[...] se tratou da luta popular pela ampliação do acesso, permanência e 
direito à escola pública de qualidade no campo - as pessoas têm direito 
de estudar no ligar onde vivem (espaço de produção e de cultura), e 
do campo - as pessoas têm direito de estudar o lugar onde vivem (dos 
agricultores, extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, 
pescadores, seringueiros etc.), incorporando distintos processos 
educativos no seu Projeto Político Pedagógico. (BRASIL, 2009, P. 13-
14) 
 
 

Os povos do campo, assim como considerados nas Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002), 

têm suas próprias raízes culturais, um modo diferenciado de conceber a vida, o 

homem e o universo. Esses aspectos precisam ser levados em consideração 

quando se pensa em propostas educacionais para essa parcela da população, 

tão importante quanto as da zona urbana. De fato, o documento acima citado 

afirma que: 

 
 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
(2002 Art. 2º, Parágrafo único). 

 
 

Estamos convictos de que uma política pública na esfera educacional para 

o Campo deva partir da análise de práticas já existentes e projetar-se para novas 

ações educativas que contribuam na formação dos sujeitos do campo enquanto 

cidadãos de direito. 

Muitos estereótipos ainda rodam a Educação do Campo. Esses povos 

são, muitas vezes, concebidos como atrasados, incapazes, rudes. Herança de 

uma concepção que vem se perpetuando na história educacional do nosso país 

e que faz com que ainda pensemos que exista um grande atraso da zona rural 

em relação à zona urbana. Desse embate, surgiram designações como: Escola 

Rural, hoje amplamente contestada, pois esta exemplificava uma visão 

urbanocêntrica; Escola do Campo, enquanto espaços de aprendizagem 

pensados para os sujeitos do campo, que têm sua cultura e que produzem 

saberes. Faz-se, então, necessário, construir uma Política Nacional de 
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Educação do Campo que garanta qualidade para as escolas do e no campo. 

Esses aspectos serão desenvolvidos neste capítulo. 

 

 

2.1. VISÃO ANTOLÓGICA DE EDUCAÇÃO RURAL E DA EDUCAÇÃO DO/NO 

CAMPO 

 

Na legislação brasileira, a educação do campo foi por muitos anos 

nomeada de educação rural. Segundo o relator do Parecer CNE/CEN nº 

23/2007, “no decorrer dos anos, têm sido utilizadas expressões diferenciadas 

quando se trata do enfoque da educação para o desenvolvimento integral das 

zonas rurais: educação para o meio rural, ruralização do ensino, educação rural, 

escola rural, Educação Básica nas escolas do campo” (BRASIL, 2007, p. 2). O 

que nos incomoda nessas nomenclaturas, entretanto, são as concepções 

ideológicas que as permeia, ou seja, o que está por detrás delas. 

Precisamos prestar atenção para assinalar que a localização geográfica 

não é o que define a educação do campo. O decreto nº 7352/2010 da 

Presidência da República, que dispõe sobre a política de educação do campo e 

o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), afirma já 

no seu primeiro artigo, que entende por “populações do campo: os agricultores 

familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os 

assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados 

rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros 

que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no 

meio rural” (BRASIL, 2010). 

E sobre escola do campo: 

 
 
[...] aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada 
em área urbana, desde que atenda predominantemente as populações 
do campo” (Inciso II, Parágrafo 1º do DECRETO nº 7352 de 4 de 
novembro de 2010) 
 
 

A nomenclatura - escolas do campo- atende a essa diversidade do meio 

rural brasileiro e exclui o modelo adotado por muitos anos, da escola rural, que 

traz o ranço da marginalização histórica de um outro paradigma de educação. A 
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concepção de Educação do Campo traz a desvalorização da oposição entre 

urbano/rural e entende estas como duas partes de uma única realidade social. 

Essas problematizações partem da rejeição de projeto educacional enquanto 

educação mínima, educadores sem formação e salários baixíssimos e, 

sobretudo, da incorporação de conceitos urbanos, trazidos pelos livros didáticos 

de tempos atrás, que traz uma concepção de que o urbano é que é local de 

oportunidade, de crescimento, e o rural, visto como atrasado e rudimentar. 

Pensa-se a Educação do Campo compreendida: 

 
 

[...] ao mesmo tempo como conceito em movimento, enquanto unidade 
político-epistemológica, que se estrutura e ganha conteúdo no contexto 
histórico, que se forma e se firma no conjunto das lutas de movimentos 
sociais camponeses; que se manifesta e transforma nas relações 
sociais, reivindicando e abrindo espaço para a efetivação do direito à 
educação, dentro e fora do Estado. (BRASIL, 2009, p. 16) 
 

  

Dá-se a ver que por detrás das designações de Educação Rural e 

Educação do Campo, existem concepções amplamente diferenciadas, pois a 

primeira é a reprodução do urbano no espaço não-urbano e a segunda é 

construída por e para a diversidade da população campesina, e se “apresenta 

como uma garantia de ampliação das possibilidades de homens e mulheres 

camponeses criarem e recriarem as condições de existência no campo” (op.cit. 

2009, p. 16). 

 

 

2.2. MARCOS HISTÓRICOS E POLÍTICAS NACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO  

 

É importante iniciarmos tais discussões afirmando que, a defesa de um 

projeto educativo adequada às características do meio rural é uma luta 

consolidada deste 1930, com os então Pioneiros da Educação Nova, que 

reivindicavam a universalização da escola pública em todos os espaços 

nacionais. 

Uma olhada panorâmica no Censo de 2014 revela que a educação no 

campo ainda hoje, se configura como local de desigualdades históricas marcada 

por altos graus de analfabetismo; baixa escolarização em relação à marcas das 
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zonas urbanas e distorção idade/série mais acentuada do que a média nacional. 

Se compararmos estes dados com edições de anos anteriores, percebemos sim, 

uma pequena mudança qualitativa e quantitativa, mas não significativa. 

Com o êxodo rural crescente a partir do século XX e as consequências 

que este provocará, como crescimento urbano desordenado, falta de mão de 

obra qualificada, maiores índices de violência, começou-se a discutir a criação 

de escolas no campo como forma de tentar apaziguar esse fluxo. De fato, nesta 

época, os programas educativos estavam voltados para qualificar a mão de obra 

campesina para lidar com a modernização que também alcançava a zona rural.  

Durante muitos anos, a educação no meio rural se deu por estes objetivos, 

aliada à concepção de que esses espaços seriam espaços inferiores à zona 

urbana, tida como moderna e industrializada. Um tipo de pensamento, 

urbanocêntrico se perpetua até hoje na educação: porque pensar uma educação 

diferenciada? O que eles precisam é ‘alcançar’ os padrões mínimos da zona 

urbana para deixarem de serem atrasados!  

Apesar do Brasil ser um país eminentemente de origem agrária, a 

educação rural não foi sequer citada nas nossas primeiras constituições (1824 e 

1891). A lei máxima de 1934 foi marcada grandemente pela influência dos 

Educadores do Manifesto dos Pioneiros (1932) e apresenta dois artigos que 

tocam ligeiramente a questão da educação na zona rural.  São estes:  

 
 
Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as 
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a 
proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.  
(...) 
§ 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em 
que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurar-
se-á fixar o homem no campo, cuidar da sua educação rural, e 
assegurar ao trabalhador nacional a preferência na colonização e 
aproveitamento das terras públicas.  

 
 

E ainda: 

 
 
Art 156 - A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por 
cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por 
cento, da renda resultante dos impostos na manutenção e no 
desenvolvimento dos sistemas educativos.  
Parágrafo único - Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União 
reservará no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à educação 
no respectivo orçamento anual. (BRASIL, 1934) 
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Malgrado tais referências, percebemos que esse esforço nacional de 

colocar em pauta a educação no meio rural, vincula-se à ampliação do domínio 

das elites que necessita de novas práticas sociais que reproduzam o poder. 

(BRASIL, 2001, p. 6)  

Já na Constituição de 1946 e 1967 percebemos uma transferência das 

responsabilidades de custeio da então Educação agrícola para as empresas 

privadas, mas alinhadas às políticas particulares e não às nacionais. Para 

Fernandes (2002, p. 95), o silêncio continua evidenciando:  

 
 
[...] a mudança de poder da elite agrária para as emergentes elites 
industriais. Desse modo, mantém-se o modelo de educação rural, mas 
aperfeiçoa o sistema de subjugação, implantando o ensino agrícola, 
mas sob o controle do patronato. 

 
 

Deslocando a nossa atenção agora para as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação, vimos que a Lei nº 4024/61 (BRASIL, 1961) apresenta alguns artigos 

que se referem à educação no meio rural, mais especificamente nos artigos 31; 

32; 47; 57 e 105. Dentre outras coisas, assim como prescreve a Constituição 

Brasileira da época, remetem ao financiamento da educação, aos proprietários 

rurais, apenas afirmando que:  

 
 

Os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades, que 
mantenham na zona rural escolas ou centros de educação capazes de 
favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações e 
atividades profissionais (Art. 105).  
 
 

A lei não estende suas proposições para pensar em uma educação que 

respeite a diversidade, e admite instalações de escolas públicas nas 

propriedades, prevendo para as empresas e donos de terra a responsabilidade 

com o financiamento do ensino primário. 

A LDB de 1971, não faz nenhum grande incremento na Lei de 61, “não se 

observa, mais uma vez, a inclusão da população na condição de protagonista de 

um projeto social global” (BRASIL, 2001, p. 16), porém traz no seu Art. 10 

parágrafo 2º, a possibilidade dos estabelecimentos de ensino da zona rural 

poderem organizar os períodos letivos, com prescrição de férias nas épocas do 

plantio e colheita de safras. O texto de 1971, com essa prescrição, desvela uma 
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maior importância à produção agrícola do que verdadeiramente ao acesso e 

permanência dos alunos na escola. 

Alinhamo-nos a Rocha (2009, p. 4), quando afirma que se pode: 

[...] desvelar que nas Constituições Federais e Leis educacionais 
brasileiras houve, ao longo do tempo, a negação do direito à educação 
aos povos especificamente do campo ou que integram a zona rural, 
negação esta legitimada, institucionalizada e sancionada, exceção 
feita à Constituição Federal de 1988.  

 
 

A atual constituição, ao proclamar a educação como direito de todos e 

dever do estado, possibilitou “às Constituições Estaduais e à Lei de Diretrizes e 

Base da educação Nacional- LDB - o tratamento de educação rural no âmbito do 

direito à igualdade e do respeito às diferenças” (BRASIL 2001, p. 10), alusão 

inovadora, se compararmos com a legislação até então. 

A LDB de 1996 traz uma importante contribuição para a discussão da 

educação do campo: a estipulação de mudanças não apenas no calendário 

escolar, além de asseverar que “os sistemas de ensino promoverão as 

adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 

cada região” (Art. 28), e nos seus incisos focaliza: 

 
 

I- Conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;  
II- Organização escolar própria, incluindo adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas;  
III- Adequação á natureza do trabalho na zona rural. 

 
 

Ao apresentar essas colocações, a LDB atual revigora o reconhecimento 

da diversidade sociocultural do homem que vive no campo, mas não deixa de 

dar a estes o direito de serem tratados com igualdade, levando-se em conta, as 

diferenças, como se pode ler: 

 
 
E, neste ponto, o que está em jogo é definir, em primeiro lugar, aquilo 
no qual se pretende ser incluído, respeitando-se a diversidade e 
acolhendo as diferenças sem transformá-las em desigualdade. 
(BRASIL, 2001, p.18). 
 

 
As maiores conquistas para a Educação do Campo se deram no âmbito 

das já citadas, Conferências Nacionais de Educação do Campo, realizadas em 

1998 e em 2004, em Luiziânia-Goiás.  Com elas, ampliaram-se as discussões 
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advindas dos movimentos sociais e outros setores da sociedade, tornando-se 

referências para o debate da Educação do Campo.  

Já em 2010, na Conferência Nacional de Educação (CONAE), foi 

aprovada também a criação de um fórum permanente para discussão da 

implementação e consolidação das metas da educação do campo nos planos 

nacional, estaduais, municipais e distrital de educação e estabelecido no inciso 

V do artigo 2º do Decreto nº 7352/2010 - (Dispõe sobre a política de educação 

do campo e o Programa Nacional da Reforma Agrária-PRONERA), enquanto 

princípio da educação do campo, o controle social da qualidade da educação 

escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos 

sociais, o que aponta para um processo de construção democrática da Educação 

do campo.  

A última conquista foi a criação da “Comissão Nacional de Educação do 

Campo”, através da portaria nº 674 (1º de gosto de 2013). Esta comissão é de 

caráter consultivo e tem como dever auxiliar o Ministério da Educação em busca 

de políticas apropriadas para o campo, que concebam a educação no sentido 

amplo do processo de formação humana, que constrói referências culturais e 

políticas para a intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, 

visando a uma humanidade mais plena e feliz (FERNANDES, 2005). 

 

 

2.3 “MAIS UM DEDO DE PROSA...” 

 

Tínhamos alertado que somente na década de 80, com o processo de 

redemocratização do país, é que sentimos avanços significativos para a 

educação do campo. Neste período, os movimentos sociais ganharam força e 

passaram a exigir o direito à educação, ao conhecimento, não mais como 

sujeitos passivos, mas sujeito de e da ação (ROCHA, 2009). 

A luta por uma educação de qualidade é reflexo de uma disputa de forças 

e de poder que marca a sociedade capitalista. O campo, a partir daí, torna-se 

local de lutas e de conquistas, assim com enfatiza a relatora Edla de Araújo: 

 
 
Assim focalizada, a compreensão de campo não se identifica com o 
tom de nostalgia de um passado rural de abundância e felicidade que 
perpassa parte da literatura, posição que subestima a evidência dos 
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conflitos que mobilizam as forças econômicas, sociais e políticas em 
torno da posse da terra no país. (BRASIL, 2001, P. 2) 
 

Neste contexto dinâmico, é que surgem muitos movimentos sociais, 

universidades, Organizações Não Governamentais que fomentaram inúmeras 

discussões a respeito desse projeto educativo. Esses movimentos procuraram 

ressaltar a especificidade da Educação do Campo, apontando não somente para 

o direito de estudar no lugar onde vivem seus membros de pertença, mas de 

reconhecer este local como espaço de produção de cultura e de conhecimento. 

Criaram projetos direcionados à heterogeneidade cultural do campo e a seu 

desenvolvimento, respeitando o espaço diverso.  

As Conferências Nacionais Por uma Educação do Campo8, em suas duas 

edições (1998 e 2004), defendem a ampliação do acesso, da permanência e 

enfatizam o direito à qualidade da educação no campo, enquanto dever do 

Estado, em que a identidade das escolas do campo é definida:  

 
 
[...] pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, 
ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na 
memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país. (Art. 2°, parágrafo único 
CNE/CEB, 2002). 
 
 

  

A Carta de Luziânia9 de 2004 propõe novas discussões para a agenda 

política da educação do campo e expõe um projeto que “contraponha ao 

latifúndio e ao agronegócio” e defenda “uma educação que ajude a fortalecer um 

projeto popular de agricultura, que valorize e transforme a agricultura 

familiar/camponesa e se integre na construção social de um outro projeto de 

desenvolvimento sustentável de campo e de país”. Além destas prerrogativas, 

estipula que a educação deve deixar de fazer oposição entre o campo e a cidade 

e procurar alternativas para elevar a escolarização do povo campesino   

(BRASIL, 2009, p. 14) 

                                                 
8 Essas conferências segundo Caldart (2004, p.1) foi “o momento do batismo coletivo de um 

novo jeito de lutar e de pensar a educação para o povo brasileiro que trabalha e que vive no e 
do campo”. 
9 Documento final construído no âmbito da II Conferência Nacional Por uma Educação do Campo. 
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 No mesmo ano da II conferência, nascia a Coordenação Geral de 

Educação do Campo, que um ano depois, já em 2005, realizou vários seminários 

nos estados brasileiros, apoiados pelo próprio Ministério da Educação. Nestes 

encontros o objetivo principal era justamente a divulgação das diretrizes e a 

criação de Comitês Estaduais. (BRASIL, 2009, p. 15). 

Partindo agora para uma visão mais quantificável da educação do campo 

recorremos às informações provindas do Censo anual escolar de 2013 e 2014 e 

os dados do IBGE do Censo demográfico de 2010.  

Os índices educacionais relacionados a zona rural são alarmantes. 

Segundo o INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 

as taxas de distorção idade-série (estudantes com mais de dois anos de atraso 

escolar) é bem mais alta nos estados do Norte e Nordeste e nas zonas rurais se 

comparadas com a urbana. Analisando estes dados partindo do Ensino 

Fundamental (EF), percebemos, como no gráfico 1 abaixo10, que a taxa referida 

é de pouco mais de 18% na zona urbana e, na zona rural, ultrapassa os 30%, 

sendo que a maior disparidade se encontra nos anos finais do E.F. que 

apresenta alarmente 42,7 % para zona Rural e 23% na zona urbana. No Ensino 

Médio estas taxas são muito parecidas: zona rural (40,7) e Urbana (27,7). Lógico 

que também as taxas da zona urbana não são por nada animadoras, mas a 

disparidade entre elas demonstra que precisamos ter maior atenção à Educação 

do Campo. 

GRÁFICO 01 

 

Gráfico 01: Taxa de distorção idade/série 

                                                 
10Os dados de referência para a construção da tabela encontra-se no anexo 2 desta tese. 
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Um ponto que deve ser amplamente discutido é a formação de 

educadores comprometidos com a Educação do Campo. Existe no Brasil, cerca 

de 40 cursos de licenciatura ligada a este objetivo. No entanto estes números 

parecem insuficientes, já que segundo o Censo Escolar 2014 é nas escolas da 

zona rural que se concentra o maior número de professores sem nível superior 

do país. Cerca de 58,9% dos professores que trabalha no campo tem nível 

superior contra mais de 84% dos que trabalham na zona urbana. Se formos para 

a modalidade de Educação de Jovens e Adultos estes números ainda ficam mais 

aterrorizantes, pois pouco mais de 50% (50,8%) que trabalham com esta 

modalidade tem ensino superior, isto quer dizer que quase metade não tem 

formação adequada para trabalhar com aquela parcela da população que 

principalmente na zona rural foi negado o direito de estudar. 

Segundo o censo escolar de 2013, mais de 30 mil escolas no/do campo 

foram fechadas em todo a País. Muitos gestores acabaram realizando o 

processo de ‘nucleação’11 devido ao número baixo de alunos nas escolas da 

zona rural. Segundo Hingel (2007, p. 4), relator da Resolução nº 2 de 28 de abril 

de 2008 (Diretrizes Complementares, Normas e Princípios para o 

desenvolvimento de Políticas Públicas de Atendimento da Educação do Campo) 

o processo de “nucleação de escolas rurais não é exclusivo do Brasil, uma vez 

que esse modelo aplicou-se em países tão diferenciados como Estados Unidos, 

Costa Rita, Índia, Irã, Colômbia, Canadá”.  

No Brasil, o processo de nucleação deu-se a partir dos anos 70 e além de 

acarretar o transporte de alunos (muitas vezes crianças muito pequenas) por 

longas distâncias, ainda encontramos condições de transporte não humanitárias. 

Além disso, a processo de nucleação faz com que retrocedemos aquela 

mentalidade de reprodução das escolas do campo, que tem o mesmo currículo, 

mesmo calendário escolar, mesma estrutura física das demais escolas, 

esquecendo a sua especificidade.  

                                                 

11 Nucleação é o processo pelo qual se fecha escolas com uma quantidade reduzida de alunos 

e deslocam-se os estudantes para escolas polos. Este processo é justificado pelos gestores 
como alternativa para redução de custos com a manutenção de escolas e classes praticamente 
vazias. Mais uma vez o fator econômico fala mais alto! 
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Não estamos aqui defendendo cegamente as escolas multisseriadas. 

Sabemos das dificuldades que estas encontram, como isolamento do professor, 

ausência de recursos materiais e humanos, falta de habilidade em lidar com 

diferentes faixas etárias e níveis de escolarização do seu público, entre outros. 

O que precisamos analisar é se essas políticas de nucleação atendem às 

prerrogativas políticas e filosóficas da Educação do Campo, atentando os 

impactos sociais, educacionais e culturais causado pelo fechamento das 

escolas.  

Acreditamos nas Escolas do Campo como espaço de encontro entre 

conhecimentos do senso comum e conceitos científicos; espaço onde crianças 

podem ter acesso a novos conhecimentos, resgatados do seu meio social e 

natural; onde a aprendizagem se dá dentro e fora dos muros da escola. Essas 

escolas, para Murílio Hingel, relator do Parecer 23/2007 da CNE/CEB: 

 
 
[...] podem oferecer bons resultados, pois a qualidade esta muito mais 
relacionada à formação inicial e continuada de professores e à 
assistência permanente por serviços de supervisão, complementados 
por prédios especialmente planejados, equipamentos adequados, 
material didático específico e alimentação escolar apropriada. Tudo 
isso envolvido pela participação das famílias e da comunidade local.  
 
 

A educação do campo propõe o reconhecimento das diferenças culturais, 

ambientais e étnicas existentes no Brasil e busca a efetivação de igualdade, não 

uniformidade e qualidade da educação, para que tenhamos:   

 
 

[...] um país soberano e independente, vinculado à construção de um 
projeto de desenvolvimento, no qual a educação é uma das dimensões 
necessárias para a transformação da sociedade. (...). Nesse sentido, 
busca-se desenvolver uma proposta de educação voltada para as 
necessidades das populações do campo e para a garantia de 
escolarização de qualidade, tornando-se o centro aglutinador e 
divulgador da cultura da comunidade e da humanidade. (BRASIL, 
2009, p. 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TEORIZAÇÕES DOS NOVOS ESTUDOS DO LETRAMENTO (NLS) 
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“Eu estava começando a sentir que tinha que 
haver outras formas de se chegar ao 
significado que as pessoas dão a tais 
textos”.  

 
Brian Street (2010, p.33) 

 

 

Os Novos Estudos de Letramento – NLS - (New Literacy Studies) 

representados por pesquisadores como, Heath (1982, 1983), Street (1995, 2003, 

2010, 2014,), Barton (1994,1998), Hamilton (1998), Gee (1990), dentre outros, 

discorrem sobre letramentos ou múltiplos letramentos, por conceberem a leitura 

e a escrita como fenômenos que se inscrevem numa rede de ações e 

significados inseridos nas práticas socialmente localizadas.   

 Assim sendo, os estudos do letramento partem de uma concepção de 

leitura e escrita enquanto práticas discursivas, com múltiplas funções e 

inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem.   

Brian Street, autor referência para os Novos Estudos do Letramento, 

afirma como na citação acima, a sua inquietação em trazer discussões que 

tenham enquanto objeto de estudo a ênfase nas práticas sociais, ao invés de 

simplesmente colocar o ‘texto’ no centro das discussões acerca da língua escrita. 

Assevera que a compreensão dos significados das práticas de escrita deve 

instaurar-se a partir dos contextos culturais em que se inserem, e vem 

construindo a noção do letramento enquanto uma prática sociocultural, 

procurando investigar os significados atribuídos às práticas de leitura e de escrita 

em determinadas comunidades, por meio de estudos etnográficos. Esta linha de 

investigação é o paradigma teórico-metodológico que guia as nossas 

problemáticas e será foco das discussões trazidas neste texto. 

As questões levantadas a respeito da relação entre linguagem, ideologia, 

poder, cultura, enunciação, constituição do sujeito, dimensão local e 

historicamente situada, tem nesta teoria lugar privilegiado. Street (1984) afirma 

que as práticas sociais de leitura e de escrita são definidas a partir de padrões 

ideológicos e veiculadas às instituições dominantes de poder. Para ‘letramento’, 

foco do nosso trabalho, adotaremos a mesma dimensão dada pelo autor, quando 
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pondera que utilizará o termo letramento para referir as práticas sociais e 

concepções de leitura e escrita”12. (STREET, 1984, p.18).  

Alicerçamo-nos nas considerações legitimadas por autores brasileiros 

como Soares (2003 a/b, 2004, 2010); kleiman (1995, 2005, 2010); Terzi (2003, 

2006); Mortatti (2004); Marinho e Carvalho (2010); Rojo (2009) dentre outros, 

que estabelecem que o letramento se constitui na relação que o indivíduo e 

comunidades estabelecem com a escrita, incorporada da valorização, do 

conhecimento, da cultura e dos valores que a permeiam, no momento mesmo 

do ler e do escrever (SANTOS, 2008).  

Corroborando essa concepção, Lopes (2004, p.44) já afirmara que:  

 
 

A história social e cultural de cada sociedade e mesmo de cada grupo 
particular norteia e é norteada, em termos de escrita, pelas demandas 
da vida cotidiana. Nessas demandas, ainda, encontram-se refletidos 
os valores e as crenças atribuídas à escrita e, nas atividades sociais 
que se processam em torno desse recurso comunicativo, encontram-
se refletidas, também, a natureza e a estrutura de cada sociedade 
(LOPES, 2004, p. 44). 
 

 

Deste modo, coloca-se em evidência a natureza social da escrita, e se 

ratifica que as práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita não apresentam 

uma única configuração em tempos e lugares distintos. Nessa visão do 

letramento, as práticas sociais que envolvem a escrita são definidas a partir de 

padrões ideológicos.  Essas reflexões trouxeram luz aos estudos do letramento 

e levaram Street a introduzir nesses estudos a concepção de modelos de 

letramento, a que chamou de modelo ideológico e autônomo, partindo de duas 

unidades de análise que se tornaram primazes: os eventos e as práticas de 

letramento.    

Marinho (2010, p. 16) explicita:  

 
 

Quando usamos certos termos, como modelo autônomo, modelo 
idológico, práticas de letramento, eventos de letramento, estamos 
aderindo a uma concepção de escrita, de linguagem, de cultura; 
portanto a uma concepção específica de letramento. 
 
 

                                                 
12 I shall use the term ‘literacy’ as a shorthand for the social practices and conceptions of reading and 
writing. 
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Estamos de fato nos filiando a esta concepção teórico-metodológica e, 

portanto, torna-se imprescindível neste trabalho discorrer sobre estes termos, 

começando por desenhar a nossa compreensão sobre linguagem e cultura 

escrita. 

  

 

3.1 ABORDAGEM SÓCIO-INTERACIONISTA DA LINGUAGEM  

 

O cenário educacional contemporâneo evidencia uma preocupação de 

orientar o educando, não apenas em relação a uma educação ‘acadêmica’13, 

mas busca, por meio de políticas públicas e vivências significativas, a inserção 

do sujeito no âmbito sociocultural, a fim de levá-lo a uma participação política e 

a exercer a sua cidadania. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96), ao expor os princípios e finalidades da educação no seu 

Artigo 2º explicita:  

 
 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 
 

No que tange a esses objetivos, inferimos que as produções escritas que 

circulam na sociedade possibilitam a seus membros interagirem com as formas 

significativas de leitura e escrita que permeiam sua comunidade. Por isso, a 

língua escrita vem sendo objeto de estudos em diversos campos do 

conhecimento e, por isso, é que se fala tanto, de letramento(s).  

O fato é que a sociedade hoje é extremamente grafocêntrica. Estamos 

diretamente ligados às formas de interação que se fazem por meio da linguagem 

escrita e, consequentemente, somos interpelados a todo o momento por ações 

perante uma diversidade de práticas sociais onde a escrita tem papel 

intermediante, isto é, desenvolve uma função sócio-comunicativa. Franchi (1992) 

afirma que constituir linguagem é constituir sistemas de referências do mundo. 

Por essa razão, não se pode dissociar os estudos sobre linguagem e as 

práticas de leitura e escrita, sem aproximá-las a uma perspectiva ideológica, pois 

                                                 
13 Relativos ao ensino-aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados. 
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a escrita é produzida dentro de uma inter-relação complexa de poder e 

conhecimento. Street (2010, p. 50) afirma que “o material escrito não é sempre 

fixo e permanente. Pode ser “efêmero”, essa declaração vem desmistificar a 

compreensão de alguns teóricos como Jack Goody14 (1968,1987), o qual 

estabelece uma distinção entre culturas ágrafas e grafocêntrica, derrubando 

assim a ideia da dicotomia entre oralidade, concebida como passageira e 

temporária; e a escrita, entendida como algo “permanente”. De fato, o 

antropólogo Goody em suas pesquisas, estava mais interessado em fazer uma 

distinção entre a cultura oral e escrita, associando as pessoas analfabetos ao 

status de pouco desenvolvidas e inferiores, base da teoria da grande divisa  

Street (2010, p.50) rebate essas proposições apontando que o material 

escrito também pode ser efêmero e mutável, “não sempre é fixo e permanente” 

e continua, “muito da língua falada pode ser gravado”. Portanto, a velha distinção 

entre “perenidade e efemeridade não funciona” (op.cit. p.50), pois existe uma 

relação de interdependência, considerando-se que a oralidade pode se tornar o 

contexto propiciador das práticas de escrita, como nos lembra Heath (1982) 

citada por Marinho (2010, p. 88): “os eventos da fala podem repetir, reforçar, 

ampliar, ajustar ou contradizer o que está escrito”. 

De fato, a linguagem, seja ela escrita ou oral, é uma produção humana 

coletiva e dialética, que representa a percepção que temos da realidade; é um 

instrumento humano de extrema importância, pois é por meio desta que o 

homem se integra em sociedade (SANTOS, 2008).  Segundo Bronckart (1999, 

p. 34) linguagem “é, portanto, primariamente, uma característica da atividade 

social humana, cuja função maior é a ordem comunicativa ou pragmática”. 

Foi Bakhtin (1995, 2003) que inicialmente chamou a atenção de 

estudiosos para a afinidade entre linguagem e situação social. As concepções 

bakhtinianas de discurso/enunciação assumem um papel de ressignificação 

dialógica da linguagem e do sujeito. A linguagem está carregada de relações 

dialógicas, nas quais os homens estão permanentemente em trocas com o 

‘outro’ no ambiente em que vive. Esta característica de integração da linguagem 

reflete na seguinte afirmação: 

                                                 
14 Goody se preocupa com as consequências cognitivas do letramento, estabelecendo que a escrita tem 
características neutras e universais, sendo imutável em qualquer tempo ou espaço.  
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O discurso de um sujeito é sempre permeado pelo discurso de outros 
sujeitos e se tivéssemos a possibilidade de ter mais consciência sobre 
estas vozes que permeiam nosso discurso poderíamos nos entender 
melhor. Essa visão coloca a linguagem como caminho para construção 
conjunta de significados e negociação de conceitos, tornando a análise 
do discurso também parte importante desse processo (GERVAI, 1996, 
p.135). 
 
 

A escrita se estabelece assim, enquanto uma atividade social com 

implicações políticas e ideológicas, constitutiva de identidades e 

consequentemente, as produções linguísticas só adquirem valor se forem 

realizadas ou incorporadas num contexto social e cultural específico. Devemos 

a Bakhtin os estudos que nos apontam os gêneros do discurso15 em uma 

perspectiva histórica, sociointeracional e ideológica. O autor ratifica que, “[...] 

cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciado” (2003, p. 277) e ainda afirma que ‘a variedade dos gêneros do 

discurso pode revelar a variedade dos estratos e dos aspectos da personalidade 

individual (2003, p. 283). Neste sentido, a linguagem pode contribuir na formação 

social e cultural, proporcionando aos indivíduos uma postura autêntica e uma 

visão mais crítica da realidade. 

O contexto sócio-histórico; a situação imediata da comunicação; a 

abordagem trazida pelos estudos dos gêneros do discurso; trouxeram uma 

virada paradigmática no campo dos estudos da linguagem, que passa a ser vista 

como “instância constitutiva de identidades e de relações entre sujeitos, 

instituições e conhecimento” (MARTINS, 2010, p. 367), entendida, portanto, em 

sua dimensão enunciativa, sócio-interacionista e dialógica, configurando-se 

como baluarte às nossas discussões a respeito do Letramento.  

Marchuschi (2001, 2005) acentua que a concepção interacionista de 

linguagem atenta para a produção de sentido adquirida em contextos marcados 

por uma dimensão ideológica, tendo em vista que, “enquanto Goody se preocupa 

com as consequências cognitivas, culturais e históricas do letramento, seus 

                                                 
15 O autor estabelece duas ordens de gêneros: os gêneros primários e os secundários.   Os 
chamados gêneros primários são aqueles que emanam das relações de comunicação verbais 
espontâneas, não elaborados, caracterizados pela informalidade e espontaneidade. Os gêneros 
secundários são geralmente configurados por meio da escrita. Eles, então, funcionam como 
instrumento, uma forma mais elaborada da linguagem. Os secundários, mais complexos, 
estariam relacionados a esferas mais amplas e elaboradas da interação social (CARDOSO, 
2005, p. 28). 
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críticos se interrogam qual leitura e qual escrita, em que momento e em que 

contextos culturais”, o que nos remete as relações entre gêneros textuais e 

letramento. 

Marinho (2010) esclarece que esta ‘virada paradigmática’ no campo da 

linguagem é que “nos orienta a uma concepção enunciativa da linguagem, 

focalizando o contexto sócio-histórico e a situação imediata de comunicação, 

assim como uma abordagem dos gêneros discursivos textuais” (p.80), a qual 

iremos abordar a seguir. 

 

 

3.2 OS GÊNEROS À SERVIÇO DO LETRAMENTO 

 

Ao discorrermos sobre linguagem e letramentos neste trabalho, 

referenciamo-los enquanto ferramenta teórica, porém não deixamos de lado os 

seus pressupostos pedagógicos, já que o termo chegou ao Brasil “como 

fundamento metodológico para o ensino da leitura e da escrita” (MARINHO, 

2010. p.18). Partindo do pressuposto que diversos gêneros textuais circulam no 

ambiente sociocultural em que nos encontramos e que é através deles que se 

instauram os eventos e práticas de letramento, se faz necessário uma mudança 

do ponto de vista epistemológico no  

 
 
objeto de ensino da Língua Portuguesa: a entrada do texto, dos 
gêneros e a valorização dos usos sociais da língua, empurrando, para 
o fundo do cenário, a língua como sistema e uma concepção de 
gramática que se aprende e se objetiva em forma de habilidades 
estritamente linguística (op. cit. p. 18-19). 
 
 

Nesse sentido, os gêneros são eventos sóciocomunicativos que atendem 

a um determinado propósito e atividade comunicativa que tem forma e estrutura 

relativamente estável, envolvendo uma gama de funções, valores, crenças, 

historicidade, que têm cunho social (SANTOS, 2008). 

As considerações sobre gêneros, usos e funções da linguagem devem 

estar relacionadas ao contexto do letramento e como tal, nos remete a 

perspectiva de colocar os sujeitos enquanto atores, protagonistas da própria 

história. Mendonça (2005, p. 46) considera que: 
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um dos princípios que norteiam a perspectiva do letramento é que a 
aquisição da escrita não se dá desvinculada das práticas sociais em 
que se inscreve: ninguém lê ou escreve no vazio, sem propósitos 
comunicativos, sem interlocutores, deslocado de uma situação de 
interação [...]. 

 
 

Mas, qual perspectiva de letramento estamos adotando? O próximo tópico 

trará uma discussão sobre o uso deste termo e apontará as conceituações 

assumidas nesta tese.  

 

 

3.3 DISCUSSÕES SOBRE O TERMO LETRAMENTO(S) 

 

“Com a língua não se brinca, letramento foi o que pegou” 

(SOARES, 2004, p.12) 

 

O termo letramento vem se mostrando no cenário educacional hodierno 

com muita força. Há mais de três décadas faz parte do léxico de uma variedade 

de profissionais, preocupados com a intensa presença da modalidade da língua 

escrita na sociedade.  

O fato de grupos de profissionais usarem ou passarem a usar determinado 

termo indica que querem ratificar um sentimento de pertença, uma coligação 

específica que traduz um modo peculiar de tratar um determinado fenômeno 

(MARINHO, 2010). Muitas vezes, ao usarmos o termo, temos em mente que 

todos o conceituam da mesma forma. Nossa opção, porém, é a de 

apresentaremos neste item, o nosso ‘modo particular’ de abordar o letramento, 

percorrendo algumas conceituações que o termo vem ganhando ao longo da 

história. 

Podemos dizer que, é um discurso já suplantado, tentar definir o termo 

letramento relacionando-o apenas a “boa” alfabetização, a níveis de letramento, 

ou mesmo procurar estabelecer aproximações com desenvolvimento cognitivo 

ou social. Torna-se impetuoso ratificar que é impossível definir um único conceito 

de letramento que valha para todas as pessoas, em qualquer contexto 

sociocultural e em qualquer tempo histórico.  Soares (2004, p. 80) considera 

que: “[...] há diferentes conceitos de letramento, conceitos que variam segundo 
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as necessidades e condições sociais específicas de determinado momento 

histórico e de determinado estágio de desenvolvimento”.  

Assumimos que letramento deve arrolar-se à diversidade dos diferentes 

grupos, às suas distintas práticas sociais, seus valores e a história particular de 

cada comunidade. Desta forma, concordamos com Marinho (2010, p. 17) quando 

afirma que: “Obviamente não chegaremos a um consenso sobre o termo, em 

função da própria problemática que ele evoca, e pelas condições de divergências 

e negociações com que um conceito se inscreve no discurso científico”, de fato, 

o letramento caracteriza-se por ter um formato heterogêneo e provisório. 

Britto (2003) expõe, que pela própria inconsistência da palavra, alguns 

autores ou tradutores de obras preferem utilizar outros termos que não 

letramento. Assinala que Vera Masagão Ribeiro opta para o título de seu livro a 

expressão alfabetismo (Alfabetismo e Atitudes); num igual movimento a obra 

de David Olson e Nancy Torrance foi traduzida para o português como Cultura 

Escrita e Oralidade; e, ainda Emília Ferreiro, que apesar de insistir na utilização 

do termo alfabetização, lançou um livro com o título Cultura Escrita e 

Educação. O autor conclui que obviamente seria simplismo afirmar que todas 

estas expressões são equivalentes, tampouco seja tarefa fácil “delimitar o valor 

exato de cada uma das expressões em questão, nem mesmo sustentar uma 

interpretação em que sejam complementares” (op.cit, pag. 51-52).  

 Fijalkow, Fijalkow e Pasa (2004) asseveram que  

 
 

O termo ‘letramento’, recém-chegado no pequeno mundo da leitura e 
da escrita, aparece como um conceito capaz de circunscrever de 
maneira econômica um campo de pesquisa e de práticas de contornos 
variáveis, em função das escolhas teóricas daqueles que trabalham e 
do trabalho que o termo faz, na direção inversa, sobre as escolhas 
teóricas. 
 
 

Marinho (2010, p. 16-17) pondera:  

 
 
Esse conceito (referindo-se ao de letramento)16 prevê referenciais 
teórico-metodológicos capazes de dar conta das competências e 
habilidades discursivas, linguísticas, técnicas, além de referenciar 
disposições e conhecimentos que são condicionados por determinados 
fatores históricos, sociais, políticos e culturais.  

 

                                                 
16 Grifos nossos. 
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Autores como Britto (2003) ao fazer uma análise aprofundada do primeiro 

INAF (2001), consideram que a forma como se compreende o letramento se 

manifesta em duas tendências que estão em constante conflito: a tecnicista e a 

política. Esclarece que na primeira tendência se classificam as pessoas ou 

mesmo grupos, de acordo com o que elas sabem ou como elas usam a escrita; 

com “isso, apresenta-se a questão do conhecimento num plano técnico-

individual, escamoteando os problemas políticos e sociais implicados nos modos 

de produção, circulação e apropriação do conhecimento” (op. cit, p.62).  

Já na tendência política, o sujeito é ponderado em função das suas 

relações históricas-sociais e que a realidade objetiva marca intrinsecamente a 

sua relação de valorização, de afetividade, de poder em relação a escrita, 

portanto “o letramento é desigual na própria forma como as diferenças sociais 

se sustentam e se reproduzem (...)” (BRITTO, 2003, P. 63). 

Ao utilizarmos o termo ‘letramentos’, estamos fazendo jus a esta 

infinidade de significações. Neste olhar, não colocamos a questão do letramento 

simplesmente enquanto condição de uma pessoa fazer uso da escrita, mas 

optamos por acrescer nesta definição, também os modos pelos quais esses 

sujeitos e grupos fazem uso, significam, e participam (ou não) no seu cotidiano 

de práticas socioculturais em que a escrita se mostra como elemento 

preponderante.  

Nesse ínterim, “as práticas escolares de leitura e de escrita, ou o 

letramento escolar, são um tipo de prática social de letramento, que por sua vez, 

são constituídas nas interações discursivas em sala de aula” (MACEDO, 2010, 

p. 458), assegurando assim, a escola como uma das agências de letramento 

existentes e a sala de aula, como espaço sociocultural onde se dão estas 

práticas. 

Estamos de fato nos filiando a esta concepção teórico-metodológica e, 

portanto, torna-se imprescindível nesta pesquisa discorrer sobre alguns termos 

bastante utilizados quando se fala de letramentos. Desta forma, como já 

assinalarmos anteriormente, ratificamos a base teórica empreendida para o 

presente estudo. 

 

 

3.4 CATEGORIZAÇÕES: MODELO IDEOLÓGICO E AUTÔNOMO 
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Street (1984) afirma que as práticas sociais de leitura e de escrita são 

definidas a partir de padrões ideológicos e veiculadas às instituições dominantes 

de poder. Já na década de 80, o autor concebia o letramento como uma prática 

não universal, isto é, enquanto práticas que têm significados diferentes no 

cotidiano situado das pessoas ou de uma determinada comunidade, dotado de 

poder e interesses particulares, podendo deste modo, servir a diversos fins. 

Segundo Street (1995, p. 1), é voltar a atenção para “as formas criativas e 

originais nas quais as pessoas transformam o letramento para seus próprios 

objetivos e interesses culturais”. 

Questionando a escrita enquanto objeto universal, atemporal e neutro, 

Street (1984, 1995, 2010) sistematiza dois modelos ou duas dimensões de 

letramento.  

O autor elabora algumas reflexões acerca destes dois modelos de 

letramento; um ideológico, definido enquanto aquele que vê na aquisição, nos 

usos e nos significados da escrita relação com o espaço, o tempo e ideologias 

onde estão sendo vivenciadas e; outro autônomo, descrito por teóricos como 

(Goody, 1987; Ong, 1986; Olson, 1994), que veem a escrita enquanto 

possibilidade de mobilidade social e aquisição de capacidades cognitivas, na 

qual existe uma superioridade de algumas sociedades em relação a outras, 

consideradas atrasadas e ágrafas.  

Essas diferenças, às vezes, são concebidas enquanto sociedade 

desenvolvidas/urbanas e atrasadas/rurais. As duas dimensões teorizados por 

Street (1995, 2010) estão imbricadas uma na outra, esta distinção vem a atender 

apenas a fins organizacionais, pois embora o modelo autônomo aparente ser 

universal e neutro, ele também é ideológico e este último também se serve das 

habilidades dispostas no primeiro. Afirma o autor: 

 
 

[...] os modelos jamais foram propostos como opostos polares: em vez 
disso, o modelo ideológico de letramento envolve o modelo autônomo. 
A apresentação como sendo ‘autônomo’ é apenas uma das estratégias 
ideológicas empregadas na associação ao trabalho no campo do 
letramento, que em realidade disfarça a maneira em que a abordagem 
supostamente neutra efetivamente privilegia as práticas de letramento 
de grupo específicos de pessoas. Nesse sentido, o modelo autônomo 
mostra-se profundamente ideológico. Ao mesmo tempo, o modelo 
ideológico consegue perceber as habilidades técnicas envolvidas, por 
exemplo, na decodificação, no reconhecimento das relações entre 
fonemas e grafemas e no engajamento nas estratégias aos níveis de 
palavras, sentenças e de textos (...). 
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Vale a pena considerar, que na perspectiva do modelo ideológico do 

letramento, estas habilidades técnicas estão sempre empregadas em um 

contexto sociocultural singular, diferentemente da perspectiva do modelo 

autônomo, o qual acredita que a escrita é independente de outros fatores e que 

a aquisição da mesma propiciará a ascensão social, progresso e 

desenvolvimento cognitivo. Inexiste a preocupação de relacionar a escrita aos 

seus usos e significados em contexto específicos, apresentando-se enquanto 

universal. Discorrendo sobre este modelo, Macedo (2005, p. 32) afirma que este 

“apresenta uma visão da escrita como ‘tecnologia do intelecto’, objeto abstrato e 

neutro, descontextualizado, menos conectado com as particularidades do tempo 

e do espaço que a linguagem oral”. 

A sua aparente neutralidade está relaciona à manutenção do status quo, 

fundamentada em uma perspectiva única, que frequentemente que valoriza o 

próprio letramento como dominante, marginalizando as demais (GEE, 1990).  

O autor critica o modelo autônomo de letramento, pois sustenta que a 

escrita seria um processo completo em si, podendo ser interpretada 

independentemente do contexto de produção. Sua aquisição seria um bem, pois 

favoreceria o desenvolvimento da inteligência (de habilidades cognitivas 

observáveis em tarefas como classificação, categorização, raciocínio lógico-

dedutivo e memorização), uma vez que o acesso a essa prática implicaria em 

"poderes" e "qualidades" intrínsecas, que se estenderiam a indivíduos, grupos 

sociais e povos letrados. (CAMPOS, 2003, P. 37)  

Em oposição a esse modelo, Street (1984) elabora o modelo ideológico, 

em que o letramento é entendido como uma prática social e culturalmente 

determinada, e que os significados assumidos pela escrita em um determinado 

grupo social dependerão dos contextos e instituições onde ela for adquirida. Este 

modelo concentra-se nas práticas sociais específicas de leitura e de escrita e 

acentua o significado do processo de socialização na construção do sentido, de 

modo que “as pessoas podem estar envolvidas em uma forma e não na outra, 

suas identidades podem ser diferentes, suas habilidades podem ser diferentes, 

seus envolvimentos em relações sociais podem ser diferentes” (STREET, 2010, 

p. 37) 

As habilidades e os conceitos que acompanham a aquisição do 

letramento dependem da formação social, e não apenas das qualidades 
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inerentes ao letramento: ambos são aspectos de uma ideologia específica, e 

tudo o que os indivíduos podem extrair da leitura e da escrita depende da cultura 

na qual estão inseridos e, como tal, não está desvinculado do contexto cultural 

em que é construído, das significações e das relações de poder locais, o que 

resulta na existência de múltiplos letramentos conforme as condições 

socioeconômicas, culturais e políticas que os influenciam (TERZI, 2003; 2006), 

o que faz do letramento um processo dinâmico. 

O letramento, ou melhor, os letramentos, envolvem essencialmente o 

contexto cultural e social das práticas de leitura e de produção de texto, ocorridos 

nos eventos e práticas sociais do cotidiano, tema que agora iremos aprofundar.  

 

 

3.5. CATEGORIZAÇÕES: EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

Shirley Brice Health após uma década de estudos, concebeu o que 

conceituamos de eventos de letramento (1982,1983), apresentados pelos NLS 

como instrumentos de estudo e como unidades básicas do fenômeno do 

letramento, constituindo-se enquanto lados de uma mesma moeda, de uma 

mesma realidade interacional (SANTOS, 2008) 

A discussão sobre o evento de letramento vai na direção de procurar 

descrever um acontecimento mediado pelo texto escrito (HEATH, 1982). A 

referida autora fez um estudo no qual a unidade de análise foi o evento de 

letramento, definido por ela como situações em que a língua escrita é parte 

integrante da natureza entre os participantes e seus processos interativos. 

Barton & Hamilton (1998, p. 8) conceituam assim: 

 
 
[...] eventos de letramento são 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. 

 
 

As práticas de letramento dizem respeito à maneira como um grupo faz 

uso da língua escrita e revelam as suas concepções, valores, idéias, crenças a 

respeito da escrita, têm, portanto, um sentido mais amplo do que eventos, pois 
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englobam os comportamentos exercidos pelos participantes do evento e também 

as suas concepções sociais e culturais. (MARINHO, 2010, P. 78) 

Aqui também percebemos que a distinção entre os dois termos enquanto 

“ferramenta conceitual”, pois ambos estão interligados, deste modo, o uso do 

conceito de práticas de letramento é que permite a interpretação dos eventos. 

Não existe eventos de letramento sem práticas, da mesma forma que só se pode 

inferir as práticas de letramento associando-as aos seus eventos. Para Terzi 

(2007) o conceito de práticas de letramento está em um nível mais alto de 

abstração, enquanto que o evento de letramento é um conceito mais descritivo. 

Cardoso (2005) afirmar serem as práticas sociais de leitura e de escrita (e 

aqui incluímos as práticas ocorridas no cotidiano escolar), isto é, as 

experiências em eventos de letramento, construídas ao longo da nossa 

trajetória de vida, o fator determinante na formação de leitores e produtores de 

texto. Barton (1998) afirma serem os usos culturais da escrita e os significados 

que adquire em cada grupo, que delineia o letramento dos sujeitos, referindo-se 

ao fato de o letramento ser historicamente situado, num dado tempo histórico e 

espacial.  

Desse modo, é interessante advertir que a abordagem histórica pessoal 

ou da comunidade, a origem social, as tradições, as experiências são elementos 

que vão marcar a condição de letramento17 do indivíduo. De fato, HEATH (1983) 

aponta em sua pesquisa, que o desenvolvimento da leitura na criança estará 

sempre recebendo influências da orientação de letramento da sua família, da 

própria sua comunidade (SANTOS, 2008). Partindo deste pressuposto é que 

concebemos o letramento como múltiplo, pois são diversas as práticas sociais e 

culturais que tivemos e temos contato. Sendo o letramento um fenômeno 

multifacetado não podemos admitir hierarquizações provindas de valorização 

cultural, onde uma cultura parece ser mais ‘rica’, ‘desenvolvida’, porque não, 

mais urbana, de que outra.  

Em vista disso, corroboramos que nas práticas sociais de leitura e escrita 

na perspectiva dos letramentos, devem ser observados os padrões de seus 

                                                 
17 Torrês (2009) admite que conhecer a situação ou condição de letramento do professor significa 

conhecer as práticas de leitura e escrita que fizeram parte de sua história de letramento, ou 
seja, é o conhecimento dos modos particulares com que esse professor se relaciona com a leitura 
e a escrita, considerando-se que foi exposto, ao longo da vida, a usos e funções da escrita 
próprios dos contextos sociais em que se socializou desde a infância até o momento presente.  



55 
 

atores, isto é, a sua concepção, sua valorização, relação de afetividade e 

inclusive a sua própria história de letramento. Este paradigma foi indicativo das 

escolhas metodológicas da pesquisa e está amplamente coligado ao que Barton 

(1988) chama de ecologia da escrita. 

A metáfora da ecologia pretende tomar o letramento integralmente no seu 

contexto, ou seja, permeado a relação do homem com o meio ambiente, 

concebendo que este faz parte deste ambiente e, portanto, recebe influência e é 

influência ao mesmo tempo. Esta abordagem procura ratificar o quanto o 

letramento é um fenômeno essencialmente social e, portanto não pode, de 

maneira alguma, ser isolado do seu contexto. Nesse sentido, “entender o que o 

letramento significa na vida dos seres humanos é fundamental pra entender 

como usamos a escrita em nosso cotidiano” (HACK E TOMAZONI, 2014, P. 33) 

Barton e Hamilton (1998) propuseram a metáfora da ecologia a partir de 

seis proposições, traduzidas por Carvalho (2006, p. 26-27):  

 
 

1) Letramento é melhor compreendido como um conjunto de práticas 
sociais: estas inferidas de eventos que são mediados por textos 
escritos;  
2) Existem diferentes letramentos, associados a diferentes domínios da 
vida;  
3) As práticas de letramento são padronizadas pelas instituições 
sociais e relações de poder, e alguns letramentos são mais 
dominantes, visíveis e influentes do que outros.  
4) As práticas de letramento têm um propósito e estão firmadas em 
metas sociais mais amplas e nas práticas culturais.  
5) O letramento é historicamente situado;  
6) As práticas de letramento mudam e novas práticas são 
frequentemente adquiridas por meio de processos de aprendizagem 
informal e de produção de sentido. 

 
 

Os autores ainda explicitam que o letramento está alicerçado em um tripé, 

composto por: eventos, práticas e textos, associados às teorizações de que 

existem “diferentes letramentos” vinculados às diversas esferas da vida social; e 

nestas, as relações de poder se fazem presente; portanto o letramento é dotado 

de intencionalidade; e por isso é historicamente situado; adquirindo assim um 

caráter dinâmico (BARTON e HAMILTON, 1998). Por conseguinte, assim como 

afirma Batista (2009, p. 7):  

 
 
os traços socioculturais de um povo se transformam, a forma como 
usam e atribuem sentidos à escrita é sujeita à mudança ao longo do 
tempo. Por isso, a importância de investigar o letramento em 
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comunidades onde essa prática exista. Para que se possam observar 
essas práticas, faz-se necessária uma pesquisa etnográfica com o 
objetivo de observar questões imperceptíveis aos olhos de quem está 
fora do processo. 
 
 

Algumas destas pesquisas serão apresentadas no próximo tópico. 

 

 

3.6. PESQUISAS SOBRE LETRAMENTO18  

 

Já discorremos amplamente, o quanto os Novos Estudos do Letramento, 

assumem a escrita enquanto prática social que exemplifica as relações de poder, 

de ideologias apreendidas, a valorização, crenças e atitudes em relação à como 

os sujeitos usos e significam as práticas de leitura e de escrita. Apresentamos 

também o quanto o letramento deve ser vista em sua perspectiva histórica e 

situado, em diferentes contextos imediatos. Neste tópico, trataremos de algumas 

pesquisas, já concluídas, que se relacionam com o nosso objeto de estudo. 

Pretendemos assim trazer algumas discussões que colaboram na elucidação do 

nosso objeto de estudo na nossa investigação atual. 

“Uma escola que deu certo: as práticas de letramento de uma escola 

pública Brasileira”, este é o título da dissertação defendida por Batista (2010) 

apresentada ao Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). A pesquisa buscou identificar o modelo de letramento 

de uma escola da zona rural da cidade de São Paulo que obteve uma boa nota 

no IDEB/2005, procurando compreender se este resultado estaria ligado apenas 

às práticas da escola ou também outros elementos presentes na comunidade. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas, observações e gravações de aulas, 

como também foram analisados documentos relacionados às práticas de 

letramento, de uma turma da escola investigada, desenvolvidas tanto na sala de 

aula, como na escola e na comunidade.  

Batista (2010) observou que na maioria das práticas de letramento 

observadas, a professora procurava produzir práticas de letramento 

contextualizadas, buscando desenvolver a autonomia e o senso crítico do aluno. 

                                                 
18 Utilizamos como critério de seleção, pesquisas que tiveram como foco práticas de letramento em 
diversas modalidades da educação básica. 
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A autora relaciona suas observações às respostas obtidas nas entrevistas 

realizadas e conclui que os sujeitos da pesquisa buscam ressaltar o caráter 

social do letramento (p.130). Considera ainda, que a abordagem adotada pela 

escola e pela comunidade está diretamente relacionada aos resultados obtidos 

por estes alunos no IDEB.  

Silva (2012) defendeu sua tese de doutoramento intitulada: “Práticas de 

usos da leitura e da escrita, situadas na esfera escolar, no âmbito do trabalho 

docente e da gestão educação. Tendo como orientadora a referida pesquisadora 

Ana Lucia Guedes-Pinto, a autora procurou compreender de qual maneira 

acontecem as práticas de usos da escrita e da leitura vivenciadas na Educação 

Infantil na cidade de Campinas. Para tanto, analisa o caderno de recados, um 

exercício escolar, um contrato de estágio e um planejamento de ensino, 

mostrando como estas práticas são heterogêneas 

Lança mão dos estudos sobre a história cultural relacionando ao 

letramento na perspectiva escolar e histórica, para desenvolver a base 

epistemológica da pesquisa, na qual participa na condição de professora e 

orientadora dos estágios. Considera que a linguagem escrita não se coloca como 

algo fixo ou neutro, afirmando que 

 
 

a prática de uso da escrita tanto pelas estudantes como para gestores 
também é um instrumento voltado para o estabelecimento do poder 
exercido pela escola e pela universidade, duas instituições de prestigio 
social, com interesses e projetos distintos. (SILVA, 2012, p. 149) 
 
 

O texto de Freitas (2006), apresentado na 29ª ANPED, intitulado Práticas 

de letramento(s) escolar de professores formadores de professores e de 

alunos professores: que relação estabelecer?  apresenta uma investigação 

cujo principal objetivo foi analisar a relação existente entre os eventos e práticas 

de leituras escolares trabalhados por docentes formadores de professores e os 

eventos de letramento desenvolvidos pelos alunos-professores em sua prática 

pedagógica. 

A temática de investigação teve como foco principal eventos e práticas 

escolares realizados pelos docentes que são formadores de novos profissionais 

do magistério (curso de Letras) e de que forma os eventos e práticas de 

letramento têm influenciado na prática pedagógica desses alunos-professores. 
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Foi necessário o aprofundamento do termo letramento e de algumas categorias 

ligadas a ele como: leitura, eventos e práticas de letramento e gêneros textuais. 

A pesquisa apoiou-se em alguns teóricos: Tfouni (1988, 2010), Soares (2000, 

2003), Kleiman (1995, 2000), Marcuschi (2000) entre outros.  

A metodologia desenvolvida delimitou-se por meio de pesquisa de caráter 

qualitativa/explicativa, numa abordagem metodológica de estudo de caso, no 

qual o público-alvo escolhido foram três professores formadores de professores 

das respectivas disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Literatura 

Juvenil e um aluno-professor do curso de letras. 

A autora conclui que os três profissionais investigados e o aluno-professor 

possuem características semelhantes em suas histórias e experiências de 

leituras, o que interfere na sua formação profissional e nas práticas de letramento 

desenvolvidas, seja no ambiente escolar ou no seu ambiente social. Todos os 

professores investigados, originários da zona rural, conseguiram superar as 

dificuldades socioeconômicas da família e avançar em níveis superiores de 

escolarização. Ainda afirma que os sujeitos investigados repetem em suas 

práticas os modelos que internalizaram ao longo de suas histórias de vida.  

Freitas salienta também que os três professores têm práticas pedagógicas 

parecidas, entretanto um ou outro tentou intervir no processo com momentos de 

diálogo e participação dos alunos. Ao longo de sua pesquisa a autora percebeu 

que há “uma forte influência no processo de formação do professor considerando 

as trocas, imitações e repetições de modelos que são resultados em toda a 

relação e interação entre as pessoas, das identificações entre suas histórias de 

vida pessoais e profissionais e, no caso em análise as identificações entre suas 

histórias de leituras e de leitores (FREITAS, 2006,  p.13) 

A autora percebeu, ao longo das observações das práticas de letramento, 

a ausência do aluno-professor no processo de ensino e aprendizagem no que 

diz respeito à interação e participação ativa durante as aulas, apontando duas 

hipóteses que considerou mais próxima da realidade do aluno, a primeira a 

extensa jornada de trabalho durante o dia que o deixava cansado o impedindo 

de estar presente totalmente na prática pedagógica, outra causa seriam as aulas 

que eram desenvolvidas, porque não apresentavam sentido para sua vida 

profissional e pessoal. Os três professores, sujeitos da pesquisa, residiam no 

local diferente de onde trabalhavam e não conviviam na comunidade, nem 
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incentivavam os alunos a participarem das atividades de leitura e escrita daquela 

comunidade. Segundo a autora, “essa situação se repete em relação a AP 

(aluno-professor) e aos demais alunos. A maioria deles reside em povoados da 

zona rural do município ou em outros municípios vindo para a instituição apenas 

assistir aulas. Essa situação impede que também os alunos frequentem as 

agências de letramento e vivenciem a realidade do município em que estão se 

formando profissionalmente” (p. 10). 

A pesquisa possibilitou uma reflexão e constatação da existência de uma 

forte relação entre os eventos e as práticas de leitura escolar na perspectiva dos 

professores formadores de professores e os eventos de letramentos 

desenvolvidos pelos alunos professores em sua prática de ensino. Conclui 

afirmando que “são os professores universitários que formam, também através 

dos seus artigos, livros e palestras, orientando as leituras para os seus alunos. 

Isso quer dizer que professores e alunos fazem parte desses fios da formação e 

a ação do professor tanto contribui para constituir os nós, com para desenlaçá-

los” (p.15). 

Na dissertação intitulada “Apropriação de práticas de letramento (e 

numeramento) escolares por estudantes da EJA, de Fernanda Maurício Simões 

(2010) defendida na pós-graduação em educação da UFMG, a autora analisa os 

modos como pessoas jovens e adultas, estudantes da Educação Básica, 

apropriam-se das práticas de letramento (e de numeramento) escolares em 

situações escolares de ensino da leitura e a escrita e pretende auxiliar na 

compreensão dos significados que são atribuídos às práticas letradas ensinadas 

na escola. 

Embasa-se nos estudos teóricos que sugerem que o aprendizado de 

práticas letradas não se restringem á aquisição de um conjunto de habilidades 

neutras e que esse processo é permeado por valores construídos socialmente 

tendo como objetivo contribuir para a proposição de ações educativas 

sustentadas pelo diálogo como os envolvidos.   

A metodologia utilizada pela autora debruçou-se tanto pela análise do 

projeto pedagógico da instituição, como nas interlocuções entre alunos, alunas 

e professora de uma turma correspondente a uma etapa intermediária do Ensino 

Fundamental, em uma escola pública municipal de Belo Horizonte que oferece 

a modalidade EJA em seu período noturno. A análise foi operacionalizada 
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tomando como referência os conceitos de letramento, de numeramento, de 

alfabetismo e de apropriação.  

A reflexão sobre as posições assumidas pelos estudantes em relação às 

práticas de leitura e de escrita, bem como em relação às práticas matemáticas 

forjadas no contexto escolar, considerou a dimensão sociocultural de tais 

práticas. A fim de responder as suas perguntas, a pesquisa buscou identificar os 

valores, as estratégias e os conhecimentos mobilizados pelos estudantes a fim 

de se apropriarem dessas práticas e se incluírem como sujeitos de conhecimento 

e de cultura.         

A autora aponta que as interações em sala de aula são complexas e 

colocam questões a que nós, educadores, devemos estar atentos para o fato do 

aprendizado de práticas letradas não deve se limitar a aquisição de um conjunto 

de habilidades neutras, pois alega que este processo é permeado por valores 

construídos socialmente no qual o diálogo, de modo a “não só de identificar os 

valores, os conhecimentos e as estratégias que conformam as posições 

assumidas pelos estudantes, mas também de colocá-los em debate. 

Entendemos que essa postura pedagógica é necessária não apenas porque isso 

poderia auxiliar os processos de aprendizagem, mas porque poderia favorecer 

no reconhecimento das contribuições desse debate para a avaliação das 

práticas de leitura e de escrita escolares e não escolares e para a produção de 

novas práticas” (SIMÕES, 2010, p. 151). 

A pesquisa de Alencar (2012) discute sobre letramento na perspectiva dos 

estudos socioculturais de letramento e afirma que a concepção de ensino das 

escolas do campo não pode ser trabalhada por um projeto pedagógico único e 

universal, uma vez que a construção de um projeto de desenvolvimento para o 

campo deve partir do que temos no âmbito da educação construído pelos 

sujeitos, suas identidades, trajetórias de vida no campo (ALENCAR, 2012). A 

autora estabelece como objetivo de sua pesquisa refletir sobre o espaço que as 

vivências e trajetórias de adultos do campo têm no processo de ensino-

aprendizagem, de modo a compreender “como estes sujeitos significam suas 

experiências com a escrita e sua inserção em práticas de letramento” (p. 13).  

Desse modo, debruçou-se sobre a análise dos discursos de trabalhadores 

rurais integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

acampados no Assentamento Lourival da Costa Santana, no Sudeste do Pará, 
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tendo como sujeitos, acampados e coordenadores do acampamento, sendo 

empregada entrevistas e questionários para elucidar indagações acerca dos 

sujeitos analisados. Além de descrever os principais eventos de letramento 

observados no cotidiano do acampamento a autora analisa as histórias de vida 

dos sujeitos pesquisados e a sua inserção nas práticas de letramento do 

assentamento e esclarece que há uma supervalorização do “poder da escrita 

nas representações dos sujeitos” e conclui que “como os discursos que, em 

certos contextos, marginalizam e produzem identidades negativas de adultos 

não alfabetizados, em algumas circunstâncias são apropriados por esses adultos 

e utilizados tática e estrategicamente por eles” (p.168). Ratifica ainda que os (as) 

trabalhadores (as) rurais não alfabetizados se identificam como “sujeito da falta” 

(p.13) e significam negativamente práticas de letramento vivenciadas no 

cotidiano, já que se consideram inaptos a participar dos eventos que demandam 

o uso da escrita. 

A pesquisa desenvolvida por Pereira (2012) teve por objetivo discutir e 

compreender a construção social de letramento no cotidiano das mulheres 

idosas da cidade de Saquinho que estudam no programa TOPA-Programa de 

Alfabetização do atual governo da Bahia. A autora propôs-se a analisar a 

trajetória de vida de seus sujeitos de pesquisa e compreender como se dar o 

processo de alfabetização e letramento das mesmas, investigando no cotidiano 

escolar as práticas socioculturais de letramento. Fez isto percebendo nas 

atitudes e decisões cotidianas dos indivíduos envolvidos na pesquisa os valores 

atribuídos à escola, a educação e ao letramento. 

A autora tinha como expectativa a idéia de encontrar idosas desejosas por 

aprender a ler e escrever, como possibilidade de se apropriar dos mecanismos 

necessários para uma melhor inserção numa sociedade letrada. E afirma que 

“elas desejam um letramento que dê empoderamento às suas atitudes e 

decisões cotidianas” (op.cit.,p. 4). Desenvolveu sua pesquisa por meio de 

observações, registros, conversas e participações nas atividades culturais e 

selecionou cinco mulheres idosas que estudam à noite, utilizando-se de 

filmagens e gravações para acompanhar e registrar as aulas. Nestas focou sua 

atenção para a interação das idosas com a linguagem oral e escrita; os diferentes 

tipos de textos orais e escritos que são articulados e construídos durante as 
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aulas e identificou as estratégias que as idosas recorriam para a apropriação da 

leitura e da escrita. 

Afirma que os sujeitos acreditam que “ato de ler criticamente o mundo, ler 

a vida, ler a escola pode ser compreendido como caminhos, estratégias, táticas 

que oportunizam os sujeitos a se libertarem da condição de subalternos” (p. 10). 

A pesquisa denuncia ainda a negligência do governo para com a escola rural no 

município baiano, apontando que a mesma enfrenta vários problemas de 

natureza política; sofrem interferências de outros organismos sociais; a  

imposição do currículo urbano, livro didático que não condiz com a realidade 

sociocultural; professores sem qualificação adequada para escolas rurais e 

afirma que assim a escola se limita apenas a produzir somente conhecimentos 

mínimos necessários na vida escolar, sem a participação da comunidade ou 

relação com a vida cotidiano de seus frequentadores. 

As cenas registradas expressam a consciência coletiva que as pessoas 

não alfabetizadas constroem ao longo de suas histórias de vida. Quanto à 

aquisição da língua escrita a pesquisa pontua que ao pensar em educação para 

crianças, jovens, adultos e idosos é necessário pensarmos na busca do 

progresso e no bem-estar dos grupos sociais inseridos nas comunidades rurais, 

isto é, envolvendo seus saberes, conhecimento pessoal e coletivo, entre outros. 

Assevera que a educação poderia concretizar seu objetivo primordial de 

proporcionar conhecimento, cidadania e cultura letrada, para que os alunos 

tenham condições de fazer uso das práticas de letramento na construção de uma 

cidadania consciente, além de dar visibilidade ao patrimônio cultural rural 

resgatando e valorizando as experiências do homem do campo. Com a 

apropriação do letramento, o indivíduo pode desconstruir discursos de 

dominação que, de formas variadas, se manifestam nos contextos sociais 

(PEREIRA, 2012).  

A pesquisadora enfatiza também que os idosos, sujeitos da pesquisa, 

desejam um letramento significativo que possibilite uma maior inserção na 

sociedade através do uso das práticas de letramento recorrentes nos contextos 

sociais e uma cidadania consciente (p.14). 

A Revista Brasileira de Educação (V.14 n. 41/ maio/ago. 2009) publicou o 

artigo de Ana Claudia Ribeiro Tavares e Andréa Tereza Brito Ferreira com o 

título: “Práticas e eventos de letramento em meios populares: uma análise das 
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redes sociais de crianças de uma comunidade da periferia da cidade do Recife”. 

As autoras partiram da premissa de que é preciso superar os “modismos” 

educacionais que abordam a “ideologia do dom” ou a ideia da “carência cultural” 

como fatores determinantes para associar as comunidades de baixo poder 

aquisitivo aos baixos níveis de rendimento escolar e poucas competências de 

leitura e escrita. 

A pesquisa apresentou duas categorias-base; letramento e redes sociais 

e delineia como objetivo geral a investigação das práticas e eventos de 

letramento tendo como referência o estudo das interações de duas crianças com 

a escrita, pela ótica das redes sociais de pertencimento.  

A problematização que instigou esse trabalho se desdobra em 

questionamento de por que algumas crianças apresentam boas competências 

de leitura e escrita, enquanto outras que habitam na mesma comunidade 

concluem as primeiras séries do ensino fundamental ainda analfabetas? E ainda, 

“como essas práticas se inter-relacionam no cotidiano da comunidade e quais 

seus impactos no processo de socialização das crianças dos meios 

populares(...)? (TAVARES e FERREIRA, 2009, p. 258). 

As autoras utilizaram como arcabouço teórico os aportes epistemológicos 

dos “Novos Estudos do Letramento” ou “letramento social”, afirmando que este 

é sempre um ato social e traz para o trabalho o pressuposto metodológico a 

análise das redes sociais como um meio para explicar os fenômenos estudados. 

Afirmam que o uso desse dispositivo forneceu a chave de análise para 

compreender as práticas de letramento na comunidade estudada. Realizaram 

também entrevistas com as crianças e os sujeitos indicados pelas mesmas e 

observaram durante um período de dois meses a comunidade. Apresentaram 

neste artigo as relações entre as práticas de letramento das redes sociais 

primárias e secundárias, isto é, na família e na escola.  

Os resultados apontaram que são os eventos de letramento no âmbito 

familiar que as crianças legitimam como práticas de leitura e escrita, mesmo se 

estas circulam também em vários outros espaços na comunidade e fora dela. 

Afirmam serem os vínculos sociais significativos aqueles em que se socializaram 

no contexto doméstico, já que os sujeitos mencionados pelas crianças como 

referência de leitores/escritores estão mapeados no quadrante da família. 

(TAVARES e FERREIRA, 2009, p. 266). Constataram que raramente as práticas 
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de leitura eram realizadas isoladamente e que o fato de serem feitas em voz alta 

parecia um indicativo de que estas contribuíssem para a inserção das pessoas 

em práticas do mundo letrado. 

Na relação entre a escola e a família perceberam que dão grande 

importância às relações que acontecem no âmbito escolar, atribuindo a ela um 

lugar de prestígio e concluem que é preciso que exista uma parceria entre 

comunidade e escola, a fim de não somente auxiliar no bom andamento dos 

alunos em testes de alfabetização, como também possibilitar a expansão de 

práticas comunitárias de letramento. 

Já a tese que Manfrim (2013) defendeu recentemente como título: 

“Contribuições do conceito de “práticas de letramento” para a compreensão do 

uso e do sentido da língua materna na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Amorim Lima”, aborda questões ligadas às práticas de letramento e discursos 

ideológicos. Partindo da prerrogativa de que a escola é o lugar privilegiado do 

intento educativo, afirma que não falta nesta o papel ideológico. A autora traz as 

contribuições de Barton (2007) destacando que o ponto importante da educação 

escolar é a leitura e a escrita, exacerbando que a escolarização é parte do 

cenário de estudos do letramento (MANFRIM, 2013, p.26).  

Deste modo, procurou investigar na escola-sujeito de pesquisa as práticas 

de letramento ocorridas na mesma e se estas acompanham o “discurso da 

liberdade” assumida pela instituição. Pretendeu, entre outros, investigar, a partir 

das práticas de letramento da escola, caracterizar as situações concernentes à 

Língua Materna e se elas acompanham o discurso de liberdade sinalizado pela 

escola em seus documentos oficiais, site e outras pesquisas nas quais foi 

investigada.  

A pesquisa foi delineada por meio da uma pesquisa de campo/estudo de 

caso, realizados em 2010 no período de 2 meses, de teor interpretativista. 

A autora mostra que, os resultados das análises dos dados apontaram, 

as modificações na rotina da escola (espaço, tempo e da dinâmica escolar) 

contribuíram para que o discurso de liberdade se efetivasse em muitos 

momentos da escola, porem afirma que “o fato é que essa nova rotina do 

processo de escolarização não garante que mude também o tratamento que se 

dá à Língua Materna e que se inove, então, o que é considerado relevante a 

respeito da aprendizagem do português”. (op.cit. p.86)  
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Alicerçou sua base teórica nas definições trazidas pelos Novos Estudos 

do Letramento, por terem como objetivo principal compreender as práticas de 

letramento no contexto social real, entendendo que as relações sociais entre os 

indivíduos são modos de socialização e de compartilhamento de valores 

relacionados à leitura e à escrita e conclui considerando que a tese buscou ser 

uma contribuição para a compreensão de mais um trabalho situado a partir das 

teorias do letramento ideológico (p.161). 

 

Após expormos algumas significativas pesquisas que têm como objeto de 

estudo o letramento, ou melhor, os letramentos, ocorridos nos eventos e nas 

práticas sociais do cotidiano, sentimos a necessidade de discorrermos agora 

sobre este tema, o que iremos fazer no capítulo 4 desta tese.   
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4 O ESTUDO DO COTIDIANO 
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Através das leituras proporcionadas em uma das disciplinas cursadas no 

âmbito deste doutoramento, tivemos uma primeira aproximação teórica aos 

Estudos do Cotidiano. Nesta disciplina, existiu a oportunidade de realizar trocas 

com Profª. Andrea Tereza Brito, considerada pela pós-graduação em educação 

da UFPE e por muitos do meio acadêmico, ‘A’ estudiosa do campo do cotidiano. 

Neste movimento, encontrei-me em/com Certeau.  

As ideias deste autor, que ficaram intimamente marcada em nossas 

considerações epistemológicas, consiste em compreender que as práticas 

cotidianas são construídas social, cultural e historicamente e que os sujeitos 

através de suas táticas (re) inventam este cotidiano. Fomos atingidos por estes 

pressupostos de tal modo, que esses conceitos se configuraram altamente 

relevantes para a nossa formação acadêmica e pessoal. 

Por conseguinte, percebemos que o cotidiano é o espaço/tempo onde 

ocorrem as práticas de letramento, objeto de nossa investigação e, portanto, 

procurar evidenciar as questões relativas ao estudo do cotidiano, tornou-se, para 

esta tese, um postulado impetuoso a fim de atender às nossas inquietações.  

Com efeito, Ferreira (2002, p. 70) afirma que o cotidiano “[...] oferece uma 

gama de elementos para se conhecer o que até então, considerou-se sem 

importância, mas, que pode conter elementos fundamentais para se 

compreender melhor a dinâmica das unidades escolares [...]”. Assim sendo, 

neste capítulo, esboçaremos, em linhas gerais, alguns paradigmas que tratam 

da questão do cotidiano, fundamentando tais argumentos em teóricos que se 

propõem a estudá-lo (2.3.1). A abordagem teórica de Certeau (1994, 2001) é 

que interessa a esta tese, daí o imperativo de abordá-la mais vastamente (2.3.2). 

Posteriormente, evidenciaremos a relevância deste estudo do/no cotidiano, que 

possibilitou refletir sistematicamente, sobre as práticas de letramento ocorridas 

no campo de pesquisa, uma vez que compreendemos melhor o cotidiano e o 

jogo tático que se dar neste espaço (2.3.3) 
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4.1 PERSPECTIVAS TEÓRICAS DO COTIDIANO 

 

O cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia (ou que 
nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos 
oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo 
dia, pela manhã aquilo que assumimos, ao despertar, é 
o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta 
ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. 
O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a 
partir do interior. É uma história a meio-caminho de 
nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. O 
que interessa ao pesquisador do cotidiano é o 
invisível... não tão invisível assim. 

 

CERTEAU (1994, p. 31) 

 

Como se situa a questão do cotidiano? A vida cotidiana não é um objeto 

igualmente conceituável pelos paradigmas teórico-epistemológicos existentes. 

De fato, por ser o cotidiano o lugar privilegiado passível de análise sociológica, 

ele é, por excelência, um lugar revelador das relações (e esta muitas vezes 

marcadas por conflitos) da sociedade, uma vez que por meio do estudo do 

cotidiano podemos conhecer o que está entre o "rotineiro" e o "acontecimento". 

A sociologia da vida do cotidiano é, sobretudo, sociologia, o que nos faz 

ratificar com Pais (1986, p. 58): "[...]são tantas quantas as diversas correntes 

sociológicas que sobre o cotidiano se têm debruçado". A sociologia do cotidiano 

traz consigo uma epistemologia própria, pois o cotidiano não pode ser medido 

segundo a eficácia e verdades construídas a priori. 

O desafio da sociologia do cotidiano é justamente perceber as ligações 

entre os grandes dispositivos sociais e os microssociais que orientam a vida 

social, ressaltando a afinidade de um ato individual com a estrutura social global. 

(PAIS, 1986). Ratificamos, assim, com Pinheiro (2006, p. 59) que o “cotidiano é 

formado por movimentos, ações, falas, gestos que compõem a sociedade atual, 

feita de imagens e movimento” e é disto que se compõem as minúsculas 

situações da vida cotidiana.  

Abordamos o cotidiano visto na perspectiva fenomenológica, através dos 

teóricos, Berger e Luckman (1983) e Goffman (1995). Este último estabelece 

uma analogia da vida do cotidiano e o teatro. Estamos no 'aqui' e 'agora' 

representando papéis e é na prática que se constrói o conhecimento: a 



69 
 

representação do eu na vida cotidiana. Deste modo, dá-se espaço a 

subjetividade, pois o conhecimento da vida cotidiana é o instrumento de 

orientação do indivíduo e ao desempenhar um papel, fazemos de tudo para que 

os outros acreditem nele. Assim esclarece que utilizamos a fachada enquanto 

equipamento “que expressa intencionalmente ou inconscientemente a 

representação do indivíduo” (GOLFMAN, 1985, p. 29). 

Berger e Luckman (1983) alicerçam-se na crença de que não 

conseguimos isolar um fenômeno e procuram compreender como os fatos da 

vida comum são constituídos, deste modo consideram que o 'aqui'  lugar, do meu 

corpo e o 'agora' é o foco da minha atenção à realidade da vida cotidiana. Para 

esses fenomenólogos, a subjetividade dos atores deve ser privilegiada e as 

estruturas, variáveis e níveis sociais são tidas como pouco relevantes.  

A perspectiva Marxista, baseada no estruturalismo social, na classificação 

econômica, se pergunta: Como aparece o cotidiano? Este pode ser 

compreendido a partir das estruturas que se estabelecem nestas categorias, no 

dia a dia.  Deste modo, a história passa a ter valor, pois o sujeito é historicamente 

situado.  

Para Lefebvre (1991), seguidor e ícone dessa corrente conceitual, a vida 

cotidiana dá conta do que se organiza para assegurar o funcionamento da 

sociedade, em que estudar o cotidiano implica um "projeto revolucionário", em 

superar dilemas, que tire do cotidiano a atividade criadora inerente, a Obra 

inacabada. De acordo com Duran (2007, p.117) o autor procura “extrair as 

características descritivas da vida cotidiana e criar uma ontologia desta”, 

buscando alcançar o extraordinário. 

A Obra de Penin (1995) se instaura neste ponto de vista. A autora 

considera a escola enquanto reprodutora das diferenças sociais e neste mesmo 

movimento pondera que a mesma, permite o acesso ao saber, mas este é 

utilizado apenas para seu próprio projeto social. Defende que as pesquisas 

devem relacionar o conhecimento da realidade escolar, isto é, a cotidianidade, à 

dinâmica histórica, pois cada nível da realidade escolar, pois cada nível da 

realidade social está ligada a outros níveis superiores e só assim poderemos 

perceber as contradições existentes. A escola, portanto, também é uma Obra 

inacabada (PENIN, 1995).   
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Bourdieu (2004) privilegia em suas análises o aparelho reprodutor, apesar 

de ressaltar o valor das trocas simbólicas. Este percebe o cotidiano como espaço 

de reprodução e a escola como reprodutora das diferenças sociais, seja por meio 

da reprodução dos valores da elite, “seja na reprodução das divisões em classes 

entre trabalhadores manuais e intelectuais” (FERREIRA, 2008). Pierre Bourdieu 

(2002, p. 163-4) desenvolve o conceito de habitus, “sistema de disposição da 

ação”, considerando que este produz um conjunto de disposições semelhantes 

marcadas pela história, sendo deste modo, um sinônimo de cultura, por 

conseguinte, está entre a estrutura e a prática; mediando a dimensão objetiva e 

subjetiva do mundo social. Para o autor o sistema educacional é “um conjunto 

de mecanismos institucionais” que busca conservar a herança cultural herdada 

e a escola é compreendida neste sistema de ‘indústria cultural’.  

A questão cultural também é exacerbada por Anne-Marie Chartier. A 

autora realiza uma tríade relação entre escola-culturas-saberes, pautando que a 

cultura escolar está amplamente destinada à formação das elites.  Ratifica que 

esta cultura é reprodutora social, pois é cultura da elite, sendo instrumento de 

seleção para manutenção do fracasso das crianças oriundas de outras culturas 

(CHARTIER, 2001). A autora ressalta que os saberes culturais são ‘passados’ 

de geração para geração e “ainda que esses saberes não se inscrevem na lógica 

da racionalidade discursiva, não são de modo algum irracional” (op.cit, p. 15) 

As obras de Certeau (1985, 1994, 2001) nos apresentou uma maneira 

diferente de aproximar-se do cotidiano. Ele atentou para a maneira como os 

sujeitos fabricam suas práticas entre estratégias de manipulação e como as 

táticas de resistências mostram-se “aparentemente invisíveis”. Certeau fez do 

cotidiano um lócus privilegiado de estudo, pois apesar de manter relações 

múltiplas e complexas como o lugar da dominação coletiva, é de fato, espaço de 

resistência e individualidade. É justamente a perspectiva deste autor que 

dialogamos neste trabalho e que aprofundemos na próxima sessão.   

 

 

4.2 A PRÁTICA COTIDIANA DE CERTEAU  

 

Dentre os múltiplos olhares sobre o cotidiano, escolhemos a abordagem 

teórica de Certeau (1994) para direcionar as nossas buscas teórico-
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metodológicas, entendo ser este o olhar que nos permitirá responder as nossas 

questões de pesquisa. Ver o cotidiano escolar com os olhos de Certeau é 

deslocar nossa atenção para as criações, para o inusitado, para o inventivo. 

Diferentemente de Bourdieu e Foucalt, que consideram a cultura 

enquanto elemento delimitador do cotidiano, mas privilegiam o aparelho 

reprodutor.  Certeau concebe que toda atividade humana é cultura, contudo 

considera que "para que haja cultura, não basta ser autor das práticas sociais, é 

preciso que essas práticas sociais tenham significado para aqueles que as 

realizam" (1994, p. 142). Deste modo, aponta que é preciso equilibrar os 

aspectos culturais (habitus) e a "invenção". A cultura é considerada importante, 

mas ela não é única.  

A teoria do cotidiano de Certeau esclarece que os saberes e os fazeres 

construídos são temporais e plurais, segundo Ramos (1998, p. 03), “a tentativa 

de mergulhar no cotidiano, de buscar o significado do invisível é por reconhecê-

lo como tempo e espaço dos conflitos racionais e irracionais de nossa época, 

onde se estabelecem os problemas de produção e/ou re-produção da vida 

concreta”, onde existem múltiplos aspectos sociais e políticos em jogo. Deste 

modo, as “artes de fazer” são expressões de resistências que buscam 

transformação social. 

O agir é construído através da tecelagem de diversos fios e o modo como 

expressamos, interagimos, concebemos as coisas e os fatos, são os fios, 

marcados pelo jogo entre as estratégias e táticas. Com efeito, Certeau 

fundamenta as práticas cotidianas nas estratégias e táticas de ação que incluem 

as relações de força, de poder. 

O autor (1994, p. 99) chama de estratégias as imposições que visam 

impor, normatizar, regular: “o cálculo (ou a manipulação) das relações de força 

que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 

isolado” e tem um lugar de poder ou saber (próprio). As táticas são vistas pelo 

autor, como as astúcias dos consumidores, “é a ação calculada ou a 

manipulação da relação de força”, onde são desenvolvidas práticas de 

“antidisciplina” e coloca-se em mãos, a manipulação do jogo de interesses.  

As táticas exprimem uma singularidade nos usos das regras e “leis” 

propostos pelos que agem com poder. É uma “ação calculada” que demonstra 
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como os sujeitos procuram se ajustar a política alheia à própria, segundo Ferreira 

(2008, p. 256): “As normas e os programas ‘estrategicamente’ elaborados não 

serão reproduzidos no cotidiano e sim ‘taticamente’ fabricados” evidenciando 

assim o jogo original e significativo nas relações sociais.  

O “homem ordinário”, o “herói anônimo” não é aquele que simplesmente 

reproduz as regras e aplica as normas no seu dia-a-dia. Ele ocupa o seu lugar 

de direito, operacionaliza os seus modos de ação, deixando de lado a 

reprodução cega, e através da “arte do fazer”, tece o seu cotidiano. 

Concordamos com Sousa Filho (2002, p. 131) quando considera que “as 

análises de Michel de Certeau sobre a vida cotidiana partiam de uma hipótese 

central: é erro supor que o consumo das ideias, valores e produtos pelos 

anônimos sujeitos do cotidiano é uma prática passiva, uniforme, feita de puro 

conformismo às imposições do mercado e dos poderes sociais”, no cotidiano há 

espaço para as ‘microresistências’, para a ‘desordem’, para a ‘subversão’.  

O autor aponta que existe uma “antidisciplina” no agir cotidiano dos 

indivíduos. Este é proposto por ressignificações e (re) apropriações, no qual se 

faz de conta que joga o jogo do outro, esta é, segundo Certeau (1994, p. 39), a 

de “arte do fraco”. Ratifica: 

 
 
[...] A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 
insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar 
com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 
impostos por uma ordem econômica dominante.  
 

 
(Re) inventar o cotidiano é um movimento dialético que se dá nas relações 

entre pessoas e/ou instituições, e que faz com que cada realidade se torne única, 

colocando as práticas sociais enquanto construções históricas, social e 

culturalmente situados, o que nos remete as teorizações dos Novos Estudos do 

Letramento (NLS). No próximo tópico realizaremos estas interlocuções entre 

letramento e cotidiano. 
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4.3 O COTIDIANO E O LETRAMENTO 

 

Ao nos depararmos com as teorias do cotidiano, chama-nos atenção o 

quanto o objeto de pesquisa que nos propusemos a estudar está imbricado na 

perspectiva dos estudos sobre cotidiano de Certeau (1994). O autor interpretou 

e ressignificou a vida comum, apresentando uma maneira bem particular do ver 

o cotidiano: “O cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe 

em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão 

do presente”.  (op.cit, p. 31) 

Por conseguinte, para se pesquisar o cotidiano é necessário estarmos 

atentos aos modos como os sujeitos organizam suas práticas e perceber a 

astúcia dos “consumidores” em lidar com as obrigações, regras e autoridades. 

Estas assertivas constroem a ligação entre tais epistemologias e a presente 

pesquisa, pois o foco do trabalho é compreender como os sujeitos 

(pais/educadores/gestores) fabricam suas práticas cotidianas de letramento, 

como estas são marcadas por suas crenças, valores, ideologias e que 

representações a escola assume perante a comunidade.  

Com efeito, Certeau acredita que enxergar os elementos de resistência, 

constitui “instrumentos da pesquisa capazes de permitir enxergar o que se passa 

nos minúsculos espaços sociais em que as táticas silenciosas e sutis jogam com 

o sistema dominante (SOUSA FILHO, 2002, P. 132).Tanto o sujeito 

individualmente envolvido nos eventos de letramento, como a própria escola 

serão focos de pesquisa, pois o jogo entre as táticas e as estratégias sempre se 

fazem presentes e marca incisivamente as relações. Como afirma Certeau 

(1994), os sujeitos constroem no seu dia-a-dia “táticas” e “estratégias” de ações 

próprias, a partir das conjunturas e contextos em que estão inseridas 

(ALBUQUERQUE e FERREIRA, 2008, p. 430) 

Desse modo, ratificamos que o cotidiano, seja ele escolar ou não, é 

historicamente 'fabricado' por uma coligação de fatores, que faz com que cada 

ambiente seja uma realidade e não outra. Ferreira (2008) afirma que no interior 

de cada escola há espaço para práticas educativas diferente, que não se 

caracteriza pela repetição dos atos e atitudes. São estas realidades 

diferenciadas, com seus modos de fazer singular, que nos fazem debruçarmos 

sobre estas diferentes práticas de letramentos. Certeau (1994) afirma que a 
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própria linguagem difundida pelos que estão  no poder também é manipulada 

por seus usuários e salienta que “[...] o ato de falar é um uso da língua e uma 

operação sobre ela”, deste modo, não pode ser determinada sem se conhecer o 

seu contexto de uso.  

Como vimos no item 3.1 desta tese, a linguagem é um instrumento da 

construção social da realidade e assim torna-se também responsável por revelar 

o que está por detrás de cada ação social. (BALANDIER, 1983) 

Analisar o processo de construção das práticas sociais de leitura e escrita 

e pensar a respeito de suas invenções, faz buscar o singular e evidenciar 

microdiferenças entre diversos letramentos, pois as “táticas” é que marca uma 

dada realidade escolar. Precisamos, no entanto, estar atentos, como enfatiza 

Certeau (1994): "O estudo de algumas táticas cotidianas presentes não deve, no 

entanto, esquecer o horizonte de onde vêm e, no outro extremo, nem o horizonte 

para onde poderiam ir" (p. 105). Deste modo, acreditamos que poderemos 

discutir, a partir das evidências, este movimento de refinamento de ideias, 

concepções, valores, por conseguinte concordarmos que, "a contribuição que a 

identificação e a interpretação dessas “táticas” e “estratégias”, presentes nos 

cotidianos escolares, trouxe para o debate sobre a escola foi de perceber que 

essas escolas caminham em diferentes direções, misturando “maneiras de fazer” 

inovadoras e antigas por meio dos seus significados culturais, da sua história”. 

(FERREIRA, 2008, p. 257). 

Levando em consideração esses aspectos, objetivamos conhecer e 

analisar as práticas de letramento da Escola Enock Inácio de Oliveira, 

problematizando as suas “invenções cotidianas”. 
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5 QUESTÕES METODOLÓGICAS DE INVESTIGAÇÃO 
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As trilhas entre as serras... 

 

Como já afirmamos anteriormente, acreditamos ser a educação um 

fenômeno social e multicultural. Em vista disso e por se tratar de uma pesquisa 

que se desenrola em um espaço tão específico da nossa realidade brasileira – a 

zona rural do Sertão Pernambucano –, ratificamos que o estudo do/no cotidiano, 

das relações, dos valores e dos aspectos socioculturais, em geral, possibilitou à 

pesquisa debruçar-se por um caminho metodológico enriquecedor, a fim de 

alcançarmos nosso objetivo principal: conhecer e analisar o cotidiano de uma 

escola, no que diz respeito aos eventos e práticas de letramento 

vivenciados pela comunidade escolar.  

Por conseguinte, se fez necessário identificar e analisar as ações, bem 

como os usos e os significados que giram em torno da escrita e da leitura, tendo 

como pressuposto que diferentes sujeitos “fabricam” diferentes práticas. Esse 

movimento nos permitiu olhar para as singularidades, já que práticas cotidianas 

revelam maneiras de fazer, fabricações, readaptações e nos dão indícios a 

respeito dos usos e significados da língua escrita naquele contexto. 

Apresentamos, neste capítulo, a perspectiva metodológica que guiou a 

nossa pesquisa. Acreditamos que a metodologia utilizada em uma pesquisa 

deve estar profundamente apropriada ao objeto investigativo. Por isso, 

escolhemos a abordagem metodológica qualitativa para que a investigação 

assuma uma maior profundidade, considerando o ponto de vista das práticas de 

letramento ter um forte caráter social. Desse modo, procuramos apreender os 

significados que guiam as práticas dos sujeitos e compreendermos os contextos 

em que se desenvolvem as práticas sociais de leitura e de escrita na escola 

investigada.  

De tal modo, assumimos o nosso interesse pelo objeto de estudo 

investigado – “os eventos e as práticas de letramento fabricadas no cotidiano 

escolar” –, por se tratar de (i) questões pouco investigadas no âmbito da Pós-

Graduação em Educação da UFPE, (ii) por ser uma temática muito em voga no 

meio acadêmico, pelo fato de abordar o letramento na dimensão empreendida 

pelos NLS, (iii) por abordar a educação do campo como espaço singular de 

práticas de leitura e de escrita e (iv) por trazer reflexões sobre a relação entre 

estudo do cotidiano e estudos dos letramentos. 
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Segundo as colocações de Chizzotti (2003), a nossa pesquisa encontra-

se em conformidade com a abordagem qualitativa, pois teve como característica 

principal a fonte direta dos dados, segundo a qual o pesquisador atuou como 

único coletor das informações. Durante a pesquisa, também tivemos uma maior 

preocupação com o processo do que com o produto e para realizarmos as 

análises dos dados seguimos um processo indutivo.  

De acordo com Angrosino (2009), é no final do século IX que a 

abordagem qualitativa tem suas raízes, quando pesquisadores sociais 

começaram a impugnar a perspectiva meramente positivista ao lidar com os 

fenômenos sociais e culturais.  Tornou-se, assim, imperiosa a necessidade de 

"[...] esmiuçar como as pessoas constroem o mundo à sua volta [...]" 

(ANGROSINO, 2009, p. 8) e as pesquisas meramente quantitativas não 

respondiam a esse anseio.  

A pesquisa qualitativa visa compreender e interpretar os significantes 

que circulam em um determinado ambiente de investigação, onde os 

pesquisadores analisam seu objeto no seu cenário natural. Denzin e Lincol 

(2006) apontam que: 

 
 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma 
variedade de matérias empíricas - estudo de caso; experiência 
pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e 
produção culturais; textos observacionais, históricos, interativos e 
visuais [...]. Entende-se, contudo, que cada prática garante uma 
visibilidade diferente do mundo. Logo, geralmente existe um 
compromisso no sentido do emprego de mais de uma prática 
interpretativa em qualquer estudo. (p. 17)  

 
 

Ludke e André (1986, p. 12) anunciam a adequação da perspectiva 

qualitativa, pois “o material coletado nessas pesquisas é rico em descrições de 

pessoas, situações, acontecimentos, inclui transcrição de entrevistas e 

depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de vários documentos”.  Ainda 

sobre a pesquisa qualitativa, Goldenberg (1998, p. 12) afirma que “nesses 

estudos há sempre uma tentativa de capturar a ‘perspectiva dos participantes’, 

isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo 

focalizadas”.  

Outrossim, para o desenvolvimento da pesquisa em foco, optamos por 

procedimentos que permitiam apreender os significados e relações que guiam 
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as práticas dos sujeitos investigados, de modo a apresentar uma descrição 

densa e minuciosa do campo de pesquisa, bem como realizar uma análise 

holística dos dados. Logo, percebemos que os elementos da pesquisa 

etnográfica respondiam a esses nossos anseios. De fato, Wolcoot “chama a 

atenção para o fato de que o uso da etnografia em educação deve envolver uma 

preocupação em pensar o ensino e a aprendizagem dentro de um contexto 

cultural amplo” (WOLCOOT apud ANDRÉ e LÜDKE, 1986, p.14) e garantirá ao 

pesquisador perceber as ações e interações a que estão submetidos seus 

sujeitos. 

A pertinência de uma abordagem etnográfica para questões ligadas ao 

letramento social nos é confirmada por Kleiman (1995), quando afirma ser:  

 
 

Os estudos etnográficos, que examinam a construção das práticas 
escolares na interação, se constitui num campo propício para a 
transformação da práxis, uma vez que esses estudos permitem 
perceber a inscrição, no microcontexto da interação na sala de aula, 
de questões macrossociais, como a ideologia do letramento” (p. 48). 

 
 

Compreendemos que a etnografia busca abranger os significados 

atribuídos pelos próprios sujeitos ao seu contexto e a sua cultura, trazendo uma 

descrição densa do contexto estudado (HAMMERSLEY e ATKINSON, 1994), 

assim sendo, nosso objetivo, ao trazer uma descrição apurada do contexto 

estudado, está voltado para a interpretação dos valores, das crenças, das ações 

e dos significados dos eventos pesquisados que tenham uma ligação direta com 

a escrita, isto é, com os eventos de letramento. 

Concordamos com Santos (2008) quando afirma ser a etnografia a 

opção mais utilizada por pesquisadores nos trabalhos que envolvem questões 

ligadas aos Novos Estudos do Letramento, teoria que guia o presente trabalho. 

De fato, Geertz (1997, p. 11) afirma que “(...) aquilo que se vê depende do lugar 

em que é visto, e das outras coisas que foram vistas ao mesmo tempo. (...) as 

formas do saber são sempre e inevitavelmente locais, inseparáveis de seus 

instrumentos e de seus invólucros”, ratificando o caráter situado das práticas de 

leitura e escrita. 

Estamos convictos de que, para se investigar os usos, as funções, as 

práticas e os significados da escrita em um determinado lugar, se faz necessário 

estar com as pessoas, conversar com elas, procurar compreender o porquê de 
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fazerem daquele modo, assim como quais os saberes, os valores e as ideologias 

as guiam. Enfim, debruçar-se no contexto imediato onde ocorre o evento 

estudado (SANTOS, 2008). Assim, consideramos que o referencial metodológico 

da etnografia foi fundamental para a realização desta pesquisa, pois permitiu 

enxergar os processos de leitura e de escrita no contexto singular da escola e 

analisar as práticas de letramento dos seus atores, levando em consideração 

muitos elementos. Foi possível, portanto, esclarecer à pesquisadora importantes 

questões sobre os usos e significados da escrita construídos no cotidiano 

escolar.  

Retomamos, aqui, alguns dos objetivos levantados por esta investigação: 

1) Delinear os eventos que fazem parte do cotidiano escolar, e obviamente, o 

uso da escrita nesses eventos de letramento; 2) Compreender que significado 

tem para a comunidade escolar (pais, equipe gestora, professora) as práticas de 

leitura e de escrita vivenciadas no seu cotidiano institucional e como essas se 

integram à vida desses atores; 3) Comparar e analisar as práticas de letramento 

à luz das concepções dos Novos Estudos do Letramento (NLS); 4) Observar e 

analisar como são fabricadas as práticas de leitura e escrita desenvolvidas pela 

professora do 5º ano; 5) Compreender as relações que se estabelecem, com e 

através da língua escrita, entre a escola e outras instituições locais. 

Salientamos que utilizamos alguns critérios levantados por Firestone e 

Dawson (1981) para embasar a nossa abordagem etnográfica. Para esses 

autores, a investigação passa por três etapas: a exploração, a decisão e a 

descoberta. Partindo disso, a primeira etapa envolveu a seleção e a definição 

dos problemas de pesquisa e foi o momento onde foi escolhido o lugar onde se 

deu o estudo. Ainda nesse momento, aconteceram contatos para a entrada em 

campo e foram levantados conhecimentos relevantes sobre o fenômeno, 

selecionando-os para sistematizar os aspectos investigados. Segundo os 

autores, as primeiras indagações orientam automaticamente o processo de 

coleta de informações, o que permite a possibilidade de elaborar outras 

hipóteses, que podem, por sua vez, vir a ser confirmadas ou não na medida em 

que os dados vão sendo coletados (FIRESTONE e DAWSON, 1981). 

Num estágio posterior da pesquisa, os dados foram sistematizados com 

a finalidade de compreender e interpretar o fenômeno. Nessa etapa, “os tipos de 

dados coletados podem mudar durante a investigação, pois as informações 
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colhidas e as teorias emergentes devem ser usadas para dirigir a subsequente 

coleta de dados”. Assim sendo, a tarefa desempenhada pelo pesquisador 

consiste em selecionar, da melhor forma, os dados necessários para responder 

às suas questões (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Caminhando para a última fase, a da descoberta, os dados indicaram 

particularidades do fenômeno estudado. Esses foram organizados e analisados 

para, enfim, explicar a realidade, situando as descobertas sobre o fenômeno, 

num contexto mais amplo, apresentando, assim, os resultados da pesquisa 

(FIRESTONE e DAWSON,1981). 

A ancoragem etnográfica nos forneceu suporte para explorar o cotidiano 

da instituição, a fim de termos um olhar ampliado e respondermos tanto quanto 

possível as nossas questões. Duas prerrogativas preliminares tornaram-se 

fundamentos da nossa opção metodológica: 1. Participação do cenário cotidiano 

da escola durante um longo período de observações (circulando em dois 

ambientes: sala de aula do 5º ano e ambientes externos à sala de aula); 2. 

Anotação de forma regular e sistemática do observado, produzindo registros 

escritos do cotidiano em que as pessoas estão envolvidas no dia a dia. Nosso 

objetivo com essas duas prerrogativas foi justamente termos elementos para 

analisarmos como os sujeitos fabricam suas práticas cotidianas, quando utilizam 

a leitura e a escrita, isto é, quando estavam envolvidos em práticas de 

letramento. 

 

 

5.1 CAMPO DE PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada na Escola Enock Inácio de Oliveira, uma escola 

da Rede Municipal de Educação de Serra Talhada (PE). A escolha da instituição 

não aconteceu de forma aleatória, pois foram analisados (de forma sistemática 

e exaustiva) os dados apresentados pelo Sistema de Avaliação de Pernambuco 

(SAEPE19) no que diz respeito à avaliação de Língua Portuguesa na edição de 

2012, embora os anos anteriores (2011 e 2010) também tenham se configurado 

enquanto elementos de análise dos dados atuais.  

                                                 
19 Dados referentes ao 5º ano do Ensino Fundamental. 
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Desse modo, no início do ano de 2014, ao entrarmos em contato com a 

Secretaria de Educação do Município para apresentarmos nossa proposta de 

pesquisa e solicitarmos autorização para realizá-la, fomos imediatamente 

encaminhados à Diretoria de Ensino. De posse dos dados do SAEPE 2012, já 

analisados anteriormente, apresentamos uma lista de cinco escolas nas quais 

nos interessava realizar nossa pesquisa.  Segundo nossas classificações eram:  

 

TABELA 01 

 

Colocação  Escola  Pontuação  

1º Escola Antônio Gaia 223,4 

2º Escola Enock Inácio  216,6 

3º Escola José X. de Moraes  216,0 

4º Escola Mª do Carmo Araújo  206,5 

5º Escola Manoel Pereira Lins  204,8 

Tabela 1:  Classificação das escolas de ST/SAEPE - 2012 

 

Além de identificarmos elementos que nos indicavam a pertinência do 

local para a realização da pesquisa, isto é, as melhores notas obtidas na 

4ªsérie/5º ano, foram também levadas em consideração a adequação da escola 

à problematização levantada e, obviamente, a disponibilidade prévia da escola 

em participar da pesquisa, já que, inicialmente, tínhamos em mente cinco 

escolas possíveis de investigação.   

Um elemento muito interessante que se configurou nesse primeiro 

encontro com a diretora de ensino do município foi o fato das cinco escolas 

propostas para investigação (as melhores de acordo com o SAEPE/2012) serem, 

com exceção de uma (a 5ª do rank), escolas do campo. Aliado ao fato de 80% 

das escolas pré-selecionadas estarem na Zona Rural, constatamos serem essas 

escolas que possuem salas multisseriadas, nas quais, muitas vezes, um só 

professor é docente de até sete séries diferentes. Fomos encaminhados, então, 

à Coordenação das Escolas do Campo. 

Em contato com a Coordenação pedagógica das Escolas do Campo 

pudemos delinear, mais precisamente, qual seria a escola campo de pesquisa. 

Como se pode notar nos resultados do SAEPE (ANEXO 1), tínhamos duas 

escolas que mereciam destaque: A Escola Municipal Antônio Gaia (223,41 
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pontos de Proficiência Média) e a Escola Municipal Enock Inácio de Oliveira 

(216,56 pontos). Vale ressaltar que essa pontuação foi obtida no mesmo ano em 

que a Proficiência Média em Língua Portuguesa no Estado de Pernambuco não 

chegou a 173 pontos (atingindo 172,11), enquanto que a do município foi um 

pouco além, ultrapassando em apenas alguns décimos essa pontuação 

(173,44). 

Uma das coordenadoras pedagógicas descreveu sumariamente as 

escolas, indicando sua localização, perfil dos professores e organização 

funcional. Esse último elemento fez com que decidíssemos investigar a Escola 

Enock Inácio de Oliveira, já que essa é sede de distrito e, portanto, possui 

estrutura administrativa formada por gestores, vice-gestores e coordenadores, 

além de ter a professora da série em análise há mais de quatro anos com as 

turmas do 5º ano/4ª série. Assim sendo, garantimos um universo mais amplo de 

investigação para respondermos as nossas inquietações.  

A escola fica acerca de 30 km do centro de Serra Talhada, foi fundada 

em 1994 e atende a crianças, adolescentes e adultos de 27 comunidades 

circunvizinhas. Realizaremos uma caracterização mais ampla na escola no 

capítulo 5, bem como apresentaremos o contexto macro e micro da pesquisa 

que, segundo Gee (1996 apud BATISTA, 2010, p. 9): 

 
 

[...] não restringe a análise do excerto comunicativo (entorno verbal), 
da situação comunicativa ou dos aspectos sociocognitivos 
relacionados ao objeto de estudo, mas leva em conta também aspectos 
sociais, históricos, políticos, ideológicos, religiosos, de poder etc. nos 
quais esse objeto está envolvido, pois são elementos que influenciam 
na - e são influenciados pela - construção do sentido das práticas 
comunicativas do objeto pesquisado.   

 
 

No próximo item apresentaremos os procedimentos usados na coleta 

dos dados da pesquisa. 

 

 

5.2. DELINEANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.2.1 Procedimentos de coleta de dados 

Como já afirmamos anteriormente, pensamos em uma pesquisa de perfil 

sociointeracionista e, como tal, acreditamos que a relação entre o pesquisador e 
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os próprios sujeitos da pesquisa se dê de forma comunicativa e interativa. Para 

desenvolver tais estudos, optamos por instrumentos que permitiram descrever e 

entender os microcontextos em que se desenvolvem as práticas de letramento. 

Antes da nossa entrada no campo de investigação, realizamos uma 

entrevista com uma das coordenadoras da Educação do Campo. A entrevista 

ocorreu em março de 2014 na sede da Secretaria de Educação do Município, 

onde fica alojada a Coordenação Pedagógica da Educação do Campo. Foi 

solicitado, previamente, pela entrevistada, o roteiro de perguntas (ANEXO 3). 

Pretendíamos com esse instrumento obter informações sobre o funcionamento 

das escolas do campo, sua organização didática e pedagógica, formação de 

professor e, assim, ampliarmos o contexto educacional da escola pesquisada. 

Evidenciamos que esta pesquisa combinou métodos como a observação 

participante, questionários e entrevistas semiestruturadas. Esses 

instrumentos foram selecionados por considerarmos as melhores opções para 

investigar o problema da pesquisa.  

A respeito da possibilidade de mesclar os instrumentos de pesquisa 

Wolcott afirma: 

 
 
A abordagem etnográfica combina vários métodos de coleta. Há dois 
métodos básicos utilizados pelos etnógrafos: a observação direta das 
atividades do grupo estudado e entrevistas com os informantes para 
captar suas explicações e interpretações do que ocorre nesse grupo 
(WOLCOTT, 1994 apud ANDRÉ e LÜDKE, 1986, p.14). 

 
 

Assim sendo, tomamos o trabalho de escolher acuradamente qual 

caminho seguir e quais estratégias viabilizariam a busca de resposta as nossas 

perguntas. Passamos, agora, a descrever o caminho que percorremos através 

de cada instrumento de pesquisa e sua relação com nossos objetivos almejados. 

 

 

5.2.2 Os Instrumentos de Pesquisa 

 

5.2.2.1 A observação participante 

Começamos a nossa discussão desse item trazendo uma citação de 

Angrosino (2009, p. 34):  
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A observação participante não é propriamente um método, mas sim um 
estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, 
depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar 
uma variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as 
pessoas e seu modo de vida. 

 
 

Nosso instrumento mestre de pesquisa foi a observação participante. 

Lima (2010), em seu trabalho intitulado “Etnografia e pesquisa qualitativa”, afirma 

que na “observação participante o pesquisador pode atuar como um observador 

privilegiado do grupo, não participando das atividades ou pode participar 

ativamente como membro em todas as atividades do grupo”. Optamos pela 

primeira opção, através da qual nos empenhamos em atuar como observadores 

atentos, registrando os fatos mais significativos ao objeto da nossa pesquisa, já 

que “[...] a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação de um 

determinado fenômeno” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 26).  

A observação auxiliou na descrição acurada do objeto de pesquisa, pois, 

como afirma Richardson, “Observação é um exame minucioso ou a mirada 

atenta sobre um fenômeno no seu todo ou em algumas de suas partes” (1999, 

p.259). Um aspecto de enriquecimento, proposto por esses instrumentos, é o 

fato de nos fornecer as informações no momento atual em que os fatos ocorrem. 

Além disso, a “observação possibilita um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de 

vantagens” (ANDRÉ e LÜDKE 1986, p.26). 

As observações foram realizadas na instituição (seguindo o calendário de 

atividades fornecido pela mesma) por um período de oito meses, cujo início deu-

se no mês de maio de 2014 e fim em dezembro do mesmo ano. Acreditamos 

que, para compreender as práticas de letramento da escola, deveríamos voltar 

o nosso olhar não somente para a sala de aula. Por isso, estendemos nossa 

atenção para outros ambientes escolares e para a própria comunidade. Foram 

realizadas observações em dois espaços distintos: a) a sala de aula do 5º ano; 

e b) espaços externos à sala de aula. Para cada um desses espaços elaboramos 

um roteiro de observação, que compunha as anotações do diário de campo, de 

modo a registrar e, posteriormente, resgatar os contextos em que as atividades 

foram desenvolvidas. Também realizamos gravações em áudio que foram 

transcritas em um momento posterior. 
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O roteiro (ANEXO 4) destinado às observações da sala de aula seguiu a 

proposta estabelecida por Santos (2008), a qual era composta pelos elementos: 

O que se lia ou se escrevia; para que se lia ou escrevia; para quem se lia ou 

escrevia; quando, onde e como se lia ou escrevia. Já o quadro (ANEXO 5) que 

pretendeu observar os espaços fora da sala de aula foi adaptado do roteiro 

elaborado por Street e Lefstein (2007, p. 193-195), o qual continha os elementos 

e perguntas-chave para observações de eventos de letramento: cenário do 

evento; participantes; textos e outros objetos; atividades, ações e sequências; 

regras; contextos e interpretação dos eventos de letramento.  

Optamos por elaborarmos dois roteiros diferenciados por considerarmos 

que as práticas de letramentos nos dois espaços se objetivam por diferentes 

finalidades, em contextos diferentes. Com a utilização desse instrumento, 

recolhemos a maior parte dos dados da pesquisa, pois tivemos acesso a muitos 

eventos de letramento desenvolvidos na escola, para, a partir daí, entender os 

usos e significados das práticas de escrita e leitura ocorridas nessa instituição. 

Após um período de quatro meses de observações e anotações no diário 

de campo, estávamos prontos para aplicar o segundo instrumento de pesquisa: 

os questionários. 

 

5.2.2.2 Os questionários 

Gil (1999, p.128) define o questionário: 

 
 
Como a técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 

 
 

Nesta pesquisa, esse instrumento teve dois objetivos principais: 1º) 

caracterizar a comunidade atendida pela escola, no que diz respeito à 

composição familiar, aos aspectos econômicos e aos bens materiais e conhecer 

o acesso aos bens culturais e sociais; 2º) selecionar uma representatividade de 

famílias para compor o corpo das entrevistas semiestruturadas, que iríamos 

realizar num momento subsequente.  

Ainda segundo Gil (1999, p. 128), o questionário apresenta a vantagem 

de atingir um grande número de pessoas. De fato, aplicamos o questionário a 65 
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famílias da escola através dos pais dos alunos e/ou alunos que frequentam a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na sua maioria, as perguntas realizadas 

no questionário eram fechadas, sendo apenas três abertas. 

Na aplicação dos questionários tentamos amenizar o aspecto negativo 

apontado por Gil (1999) para esse instrumento de pesquisa, que seria excluir as 

pessoas que não sabem ler e escrever. Desse modo, procuramos soluções para 

esse problema, colocando à disposição dos pais toda a equipe gestora e alguns 

professores da escola para auxiliá-los em suas respostas. Assim, também, 

atingimos positivamente outro ponto questionado pelo autor, que é da devolução 

do mesmo20.  

Para verificar se as perguntas estavam condizentes com o que se 

pretendíamos coletar de dados, realizamos um piloto em outra escola do distrito, 

de modo a perceber se as perguntas estavam adequadas e se obteríamos 

respostas satisfatórias aos nossos objetivos. Por meio desse piloto, pudemos 

estimar resultados, alterar perguntas e a ordenação delas, estabelecer maior 

relação entre as mesmas, oferecendo maior segurança e precisão para o 

desenvolvimento da pesquisa, assim como asseveram Marconi e Lakatos 

(2003). Os autores afirmam que esses pré-testes devem ser aplicados a uma 

amostra reduzida e a participantes que não farão parte da amostra. Por esse 

motivo, a escolha de pais de outra escola da mesma localidade. Gil (2002) 

corrobora com essa questão, indicando que o teste-piloto deve ter a participação 

da população o mais similar possível daquela que efetivamente constará na 

pesquisa. Desde modo, voltamos nossa atenção para reformular algumas 

perguntas que compunham o questionário (ANEXO 6) e, assim, deixá-las mais 

claras.  

Os dados utilizados na pesquisa foram provenientes de 60 questionários. 

Por se tratar de um número relativamente baixo de informações, realizamos 

manualmente a organização das respostas obtidas, que foram tabuladas e 

sistematizadas em categorias. Posteriormente, confeccionamos algumas 

tabelas e gráficos que serão apresentadas no capítulo 6 desta tese.  

 

 

                                                 
20 Distribuímos 65 questionários e recebemos de volta 63 desses. No entanto utilizamos como 

dados da pesquisa um total de 60 questionários, já que alguns estavam incompletos. 
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5.2.2.3 As entrevistas semiestruturadas 

Após termos realizados quatro meses de observações no campo de 

investigação e de aplicarmos e tabularmos 60 questionários a pais de alunos, 

partimos para a aplicação do terceiro instrumento de pesquisa: a entrevista 

semiestruturada. Optamos pela utilização desse instrumento por permitir uma 

maior flexibilidade das perguntas e respostas e, assim, possibilitar uma maior 

obtenção de informações e autonomia para aprofundar uma pergunta ou outra 

que consideramos ser relevante para a pesquisa. Segundo Seltiz et al, as 

entrevistas semiestruturadas “Comumente são usadas para um estudo mais 

intenso de percepções, atitudes, motivação, etc., do que é permitido por uma 

entrevista padronizada, [...]” (1974, p.294) e, portanto, supõe uma conversação 

contínua entre informante e pesquisador para que os objetivos sejam 

alcançados. 

As entrevistas foram aplicadas em distintos momentos e para distintos 

sujeitos. Realizamos uma entrevista com a gestora da escola; duas entrevistas, 

em momentos diferentes, aplicadas à professora do 5º ano; e selecionamos dez 

pais de alunos para aplicamos outro roteiro de entrevistas (ANEXO 7).   

A nossa primeira entrevista foi realizada com a gestora escolar (ANEXO 

8). Essa teve como objetivo conhecer mais detalhadamente o funcionamento da 

escola e completar algumas informações colhidas nas observações, tais como: 

caracterização da instituição; parcerias realizadas; infraestrutura; planejamento 

e execução das atividades próprias da função; relacionamento com a Secretaria 

de Educação do Município e sua interferência no cotidiano escolar; bem como 

conhecer a relação da escola com a comunidade local. Outro objetivo basilar da 

realização dessa entrevista visava esclarecer o significado das práticas de leitura 

e escrita, identificar, através das falas, as concepções acerca dos letramentos e 

sua relação com a formação dos educandos, além de delinear os eventos de 

letramento proporcionados pela instituição. 

As entrevistas realizadas com a professora (ANEXO 9) se deram em dois 

momentos diferentes: a) na própria escola e b) num ambiente externo à escola. 

Resolvemos optar por esses dois espaços, pois, ao iniciarmos a realização da 

entrevista no ambiente escolar, percebemos que a educadora não se sentia 

totalmente à vontade para responder as nossas perguntas. Desse modo, 

preferimos interromper a realização da entrevista e agendarmos outro momento, 
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em um espaço mais neutro. Além do mais, sentíamos que o tempo disponível, 

no espaço escolar, era demasiadamente curto e as interrupções eram 

frequentes. Concordamos com Duarte (2002, p.145) quando afirma que  

 
 
Entrevistas realizadas em locais de trabalho, por exemplo, geralmente 
trazem problemas difíceis de solucionar: situações externas 
frequentemente as interrompem (um telefonema “importante”, uma 
decisão “urgente”, a secretária, recados etc.), fazendo com que o 
entrevistado perca o “fio da meada” e se veja obrigado a retomar a 
narrativa de um outro ponto ou, até mesmo, a desistir de vez daquele 
assunto. 
  
 

Outro roteiro de entrevistas semiestruturada foi elaborado e aplicado aos 

pais dos alunos da escola. Inicialmente, tínhamos um universo de 60 famílias, 

mas, para realização das entrevistas, selecionamos um total de 12 questionários 

(20%) que representasse sumariamente o perfil das famílias atendidas pela 

escola. Para escolha dos mesmos, levamos em consideração três itens do 

questionário: 1) renda familiar; 2) nível de escolarização dos pais; 3) local de 

habitação. Desse modo, a nossa amostra inicial foi composta por 12 famílias, 

sendo o corpo de entrevistas válidas para a pesquisa é composto por 10 famílias 

entrevistadas.21 Tivemos como pressuposto para a realização das entrevistas a 

possibilidade de fazê-las nas residências dos entrevistados, pois, de acordo com 

Duarte (2002, p. 145-146):  

 
 
Em geral esse tipo de entrevista flui muito mais tranquilamente quando 
realizada na residência da pessoa entrevistada. Em ambiente 
doméstico, privado, parece haver mais liberdade para expressão das 
idéias e menos preocupação com o tempo. Por essa razão, essas 
costumam ser entrevistas mais longas e, de modo geral, mais densas 
e produtivas. Vale a pena sugerir, quando da solicitação da entrevista, 
que o depoimento seja colhido na residência de quem vai concedê-lo. 

  
 
 

Essa postura foi fundamental para uma maior compreensão do universo 

investigado. Além disso, deu-nos a oportunidade de esclarecer dúvidas dos 

entrevistados, com maior tempo disponível, tendo, logicamente, o devido 

cuidado para não dar respostas as nossas inquietações. Outro aspecto 

importante que notamos na realização dessas entrevistas foi a interação 

                                                 
21 O motivo de descarte dos dados das entrevistas realizadas com as outras duas famílias foi a 

impossibilidade de realizá-las nas próprias residências.   
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pesquisado/pesquisador. O instrumento de pesquisa (roteiro) ganhou, durante a 

sua execução, um aspecto de flexibilidade, permitindo ao pesquisador conduzir 

a entrevista para seus objetivos e estabelecer um momento prazeroso de 

interação. Vejamos algumas fotos desses momentos: 

 

 

FIGURA 01 

 

  

 

 

As situações de contato com os sujeitos entrevistados foram muito 

importantes para alcançarmos nossos objetivos. Fomos recebidos sempre com 

muita cortesia pelos entrevistados e a disponibilidade em responder as nossas 

perguntas se fez presente em todas as entrevistas realizadas, sejam elas com 

gestores, professora ou pais de alunos. 

Todas as entrevistas foram registradas em áudio e transcritas para 

posterior análise, a qual requereu “uma atenção permanente do pesquisador aos 

seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a 

refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado” (BRANDÃO, 1985, p. 

8)  

 

 

5.2.3 Sistematização e Análise dos Dados 

No decorrer do processo, na medida em que nos debruçamos sobre os 

dados, as categorias analíticas foram surgindo e sendo delineadas. 

Evidenciamos que esta pesquisa combinou instrumentos que foram 

selecionados por considerarmos a melhor opção para investigar o problema da 

Figura 1: Fotos nas residências dos entrevistados 
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pesquisa. Para a análise dos dados adotaremos uma análise qualitativa, 

servindo-nos das técnicas metodológicas da análise de conteúdos sugeridas por 

Triviños, a partir das considerações de Bardin (1977).  

A análise do conteúdo foi a opção escolhida para analisar os dados, pois, 

segundo Bardin (1977, p.103), “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações”. Estabelecemos, assim, um percurso para a 

análise de conteúdo, que se iniciou pela categorização, a descrição e a 

interpretação dos dados a fim de viabilizar resposta as nossas perguntas.  

Os estudos do cotidiano nos ajudaram também a procurarmos 

orientações as nossas respostas, na medida em que, segundo PAIS (1986) o 

desafio da sociologia do cotidiano é, justamente, perceber as ligações entre os 

grandes dispositivos sociais e os microssociais que orientam a vida social, 

ressaltando a afinidade de um ato individual com a estrutura social global. Desse 

modo, compreender como são fabricadas as práticas cotidianas, quando 

trabalham a leitura e a escrita, deslocará a nossa atenção para o "consumo" 

aparentemente passivo dos atores/sujeitos que utilizam táticas frente ao sistema 

(CERTEAU, 1994). 

Nesse momento, procuramos sempre dialogar com a teoria que guia este 

trabalho, de modo a respaldar sempre as nossas inquietações de acordo com a 

base teórica e epistemológica da investigação. Buscamos estabelecer uma 

triangulação dos dados, de modo a apresentar resultados que reflitam um longo 

e contínuo trabalho na busca por alcançar a objetividade do que está sendo 

investigado. Assim, pudemos captar os movimentos que se estabelecem nas 

práticas de letramento, pois têm por objetivo contribuir para uma maior 

elucidação do letramento enquanto fenômeno social. A figura abaixo exemplifica 

como foi feita essa triangulação: 
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FIGURA 02 

                     

 

 

A realização das análises utilizando-se do cruzamento entre várias fontes 

de dados nos permitiu estabelecer relações mais profundas e obter uma visão 

mais ampla dos significados do letramento para aquela comunidade escolar. Os 

resultados serão apresentados nos próximos três capítulos. No capítulo 6 

realizamos uma ampla caracterização do campo de investigação e discutimos 

sobre a Educação do Campo, bem como um delineamento da escola 

pesquisada; nos capítulos 7 e 8 apresentaremos os resultados das análises dos 

usos e significados das práticas de letramento, respectivamente, as que 

ocorreram na sala de aula e as que acorreram nos espaços externos à sala de 

aula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Instrumentos de Coleta de Dados 
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6 DA APROXIMAÇÃO COM O CENÁRIO DA PESQUISA: OS NOSSOS 

 ARREDORES 
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 “Eu quase que nada sei.  
Mas desconfio de muita coisa”. 

 

“Sertão é isto: o senhor empurra para trás,  
mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados.  

Sertão é quando menos se espera”. 
Rosa (2005) 

 
 

A partir deste momento, apresentaremos os dados surgidos no campo de 

investigação. Para iniciarmos as nossas reflexões, fez-se necessário realizarmos 

uma ampla caracterização do campo de investigação, valendo-se do fato de que 

adotamos uma postura de pesquisa com perspectiva etnográfica. 

Já afirmamos, anteriormente, que concebemos a escrita no âmbito das 

relações sociais. Esta postura nos faz entender que os “usos da escrita e o 

contexto são variantes inseparáveis, ou seja, leitura e escrita devem ser 

analisadas no entorno social em que estão presentes” (HACK e TOMAZONI, 

2014). Nessa perspectiva dispenderemos grande esforço em situá-las.  

Compreendemos, assim, que se faz necessário conhecer não só a escola ou a 

sala de aula do 5ª ano, mas, também, os seus entornos, isto é, o seu contexto 

mais amplo. Isto porque, consideramos que os aspectos sociais, históricos, 

políticos, ideológicos e religiosos do contexto no qual o objeto de estudo está 

inserido tornam-se elementos que influenciam e são influenciados pela 

construção de sentido das práticas comunicativas (BATISTA, 2010). Para estas 

análises, utilizamos dados provindos de nossas notas de campo, dos 

questionários e das entrevistas aplicados a pais da comunidade escolar e 

também das entrevistas realizadas com a coordenadora da Educação do Campo 

do Município e com a gestora da escola investigada. Apresentaremos estes 

elementos nos itens 5.1 e 5.2, organizados da seguinte maneira: 

6.1 Caracterização do campo de investigação  

Neste item, mostramos um macropanorama e um micropanorama do 

contexto22 sobre o qual estamos tratando. Começamos trazendo dados 

relevantes do espaço socioeconômico do sertão Pernambucano para, depois, 

adentrarmos na cidade de Serra Talhada e, posteriormente, no Distrito de Santa 

                                                 
22 Os termos macro e micro contextos estão sendo referidos enquanto conjuntura social, na qual 

estão incluídas questões políticas, econômicas e culturais; em seus aspectos mais amplos, de 
maior extensão (macro), e aqueles que farão referência ao contexto específico da pesquisa 
(micro). 
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Rita, quando faremos uma descrição geral sobre os escritos que circulam 

naquela comunidade. No final deste tópico, trazemos as informações colhidas e 

analisadas pelos 60 questionários aplicados aos pais e respectivos alunos23 da 

instituição pesquisada, de modo a compreendermos mais profundamente a 

realidade sobre a qual estamos investigando.  

6.2. A educação do campo em serra talhada e a escola campo de 

pesquisa 

Aqui, trazemos algumas considerações sobre as escolas do campo, 

particularmente no município de Serra Talhada, e o faremos através de uma 

entrevista realizada com uma das coordenadoras da Secretaria de Educação do 

Município, da modalidade de ensino em questão. Mais adiante, desenharemos 

o perfil da escola campo da pesquisa, com vistas a mostrar as contribuições 

trazidas pela entrevista realizada com a gestora desta. No tópico em tela, 

teceremos também uma relação com as proposições sobre a escola do campo, 

presentes nos documentos oficiais. Estes dados configuram-se muito 

importantes para entendermos o contexto específico da nossa investigação e 

para delinearmos as práticas de leitura e de escrita no âmbito desta.  

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Conforme referência anterior, a pesquisa foi realizada na Escola Enock 

Inácio de Oliveira, que se localiza no distrito de Santa Rita. Trata-se de uma das 

escolas de Ensino Fundamental da Prefeitura de Serra Talhada.  Antes de 

caracterizarmos essa escola, acreditamos ser importante fazer uma breve 

descrição geopolíitica e econômica da região, da cidade e do distrito onde a 

mesma se encontra. Sendo essa caracterização em nível macro,  a chamamos 

de macrocaracterização. Optamos por fazê-la valendo-nos do fato de que nas 

investigações dos letramentos sociais não consideramos, enquanto contexto, 

somente o momento imediato onde acontecem as práticas de leitura e escrita, 

mas os traços particulares que fazem com que uma comunidade adquira seu 

aspecto particular. 

                                                 
23 Alunos adultos da instituição que frequentavam a Educação de Jovens e Adultos. 
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Posteriormente, adentraremos no próprio locús de investigação, o qual 

chamamos de microcaracterização, quando exporemos os dados coletados 

durante a nossa permanência no campo e relacionaremo-nos com a 

macrocaracterização, de modo a conhecermos mais profundamente os nossos 

dados e o campo pesquisado. 

 

 

6.1.1 Caracterização macro:  A terra do xaxado no berço do Rio Pajeú 

 

A cidade de Serra Talhada é conhecida como a “Capital do Xaxado”. Este 

slogan refere-se ao som do ruído que as sandálias dos cangaceiros faziam ao 

arrastarem-nas sobre o solo durante as comemorações celebradas nos 

momentos de glória do grupo de "Lampião". É a terra natal de Virgulino Ferreira 

da Silva (Lampião) e tem sido referência para todo o país por conseguir reunir a 

história da saga “lampiônica” e constituir-se em um “verdadeiro museu a céu 

aberto”.  

A cidade se localiza a 412,2 km da capital pernambucana e é a segunda 

mais importante do Sertão de Pernambuco, sendo, inclusive, o principal 

município da microrregião do sertão do Pajeú.  

O Pajeú faz parte do Sertão Pernambucano, representando quase 9% de 

todo território do Estado. Tem uma população de mais de 300 mil habitantes e 

recebeu este nome por conta do seu rio, chamado pelos índios de “Pavaú”, ou 

seja, Rio do Pajé. Este rio nasce nos limites da Paraíba e deságua no lago de 

Itaparica, formado pela barragem do São Francisco, assim como diz a música 

de Luiz Gonzaga (♫o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco♫).  

O nome, Serra Talhada, deveu-se ao fato de que há uma serra, cujo 

formato dá a ideia de que foi talhada a prumo. A cidade localiza-se em uma 

posição estratégica por encontrar-se no cruzamento das estradas que dão 

acesso aos estados da Paraíba, Bahia e Ceará, o que propicia o seu caráter de 

cidade com vocação comercial.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Slogan
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FIGURA 03 

 

 
Figura 03: Fotos panorâmicas da cidade de Serra Talhada.  

 

Estima-se que sua população, em 2012, seria superior a 80 mil habitantes 

e, como dito anteriormente, trata-se da cidade mais próspera do Sertão do Pajeú, 

configurando-se em um importante polo econômico dessa microrregião 

pernambucana. Tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Sertão de 

Pernambuco, atrás apenas de Petrolina. O Índice de Desenvolvimento Humano 

do Município é de 0,661, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD 

(2010). 

Administrativamente, o município é formado pela sede e pelos distritos de 

Bernardo Vieira, Pajeú, Tauapiranga, Caiçarinha da Penha, Logradouro, Luanda, 

Santa Rita e Varzinha.  

Serra Talhada é um polo educacional que, segundo dados do IBGE 

201224, possui quase 200 estabelecimentos de ensino e mais de 20 mil 

estudantes. Já na área de saúde, destaca-se por ser o 4º polo médico do estado. 

Conta com um atrativo turístico de grande relevância para o local, devido a sua 

formação rochosa, granítica, sua altura e estrutura. É propícia à prática de 

esportes radicais, como rapel e escalada. Sua vegetação, a caatinga, único 

bioma exclusivamente brasileiro, permite, ainda, a abertura de trilhas ecológicas, 

corridas de aventura, interpretação do próprio bioma, estudos científicos, 

observação de pássaros, turismo fotográfico, entre outros. 

Vejamos, agora, alguns dados que refletem o Índice de Desenvolvimento 

Humano da cidade (IDH). 

 

                                                 
24 Fonte: IBGE, Ministérios da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP) Censo Educacional 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rapel
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6.1.1.1 Dados relevantes sobre a cidade 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil25, Serra Talhada 

situa-se na faixa de Desenvolvimento Humano Médio, passando de 0,401 em 

1991, a 0,499 em 2000 e 0,661 em 2010. A Figura 4 abaixo mostra o quadro de 

evolução do IDHM da cidade levando em consideração a 

renda/longevidade/educação. 

 

FIGURA 04 

 

 

Na última década analisada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, pela Fundação João Pinheiro e pelo IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

                                                 
25 Em 2012, o PNUD Brasil, o Ipea e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar 
a metodologia do IDH Global para calcular o IDH Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios 
brasileiros. Esse cálculo foi realizado a partir das informações dos 3 últimos Censos 
Demográficos do IBGE – 1991, 2000 e 2010 – e conforme a malha municipal existente em 

2010. Esse último requisito exigiu, para efeito de comparabilidade intertemporal, minucioso 

trabalho de compatibilização das malhas municipais existentes em 1991 e 2000 com a de 2010. 
O IDHM brasileiro considera as mesmas três dimensões do IDH Global – longevidade, educação 
e renda, mas vai além: adéqua a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de 
indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta 
no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios e regiões 
metropolitanas brasileiras. Assim, o IDHM – incluindo seus três componentes, IDHM 
Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda - conta um pouco da história dos municípios, 
estados e regiões metropolitanas em três importantes dimensões do desenvolvimento humano 
durante duas décadas da história brasileira. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
disponibiliza, ainda, além desses índices, mais de 200 indicadores socioeconômicos, que 
permitem qualificar melhor e ampliar a análise do desenvolvimento humano nos municípios e 
regiões metropolitanas do país. 
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absolutos foi a Educação, seguida por Longevidade26 e Renda. A Figura 5, a 

seguir, demonstra estes dados, evidenciando também que a renda per capita 

média cresceu 123,79 % nas últimas duas décadas, saindo de R$182,02 para 

407,34 em 2010. 

 

FIGURA 05 

 

 

 

Percebemos que o índice de pessoas pobres ou extremamente pobres é 

bastante elevado na cidade, alcançando quase metade da população. Apesar de 

a renda per capita ter crescido bastante nas últimas décadas, a mortalidade 

infantil (relativa à morte de crianças com menos de um ano de idade) ainda é 

maior do que a média nacional (16,7%).   

Entre 2000 e 2010, a população de Serra Talhada cresceu mais do que a 

do Brasil, sendo a taxa anual do município de 1,12, enquanto no Brasil esta foi 

de 1,01. A taxa de urbanização saiu de 69,95 % em 2000 para 77,34% em 2010, 

estimando-se que mais de 61 mil pessoas habitem a zona urbana contra apenas 

18 mil na zona rural. A maioria das pessoas é do sexo feminino e 65,84% da 

população estão entre 15 e 64 anos, tendo apenas 8% da população idosa e 

pouco mais de 26% com menos de 15 anos de idade. 

Um índice muito importante para a nossa pesquisa, também medido pelo 

IDHM, é a educação. Este é composto pelas proporções de crianças e jovens 

que frequentam ou terminaram ciclos e a população geral em idade escolar. 

Abaixo vemos uma comparação entre Serra Talhada, o estado de Pernambuco 

e o Brasil. 

                                                 
26 Vida longa e saudável é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada por método 
indireto a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse indicador mostra o número 
médio de anos que uma pessoa nascida em determinado município viveria a partir do 
nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade. 
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FIGURA 06 

 

 

 

Segundo dados do Atlas, em 2010 cerca de 80% da população 

serratalhadense entre 6 e 17 anos de idade estava cursando a Educação Básica, 

sendo que grande parte deste percentual apresentava até dois anos de 

defasagem idade-série. Outro dado relevante apresentado é que a expectativa 

de anos de estudo no município (9,59 anos) é maior do que a média do estado 

(9,13). Em se tratando da frequência no Ensino Superior, dos jovens entre 18 a 

24 anos, 11,46% estavam cursando este nível de ensino no ano de 2010, 

enquanto que apenas 2,14 cursavam em 2000. Este último dado parece ser 

reflexo das políticas públicas nacionais de inclusão dos jovens no ensino 

superior. 

Já se tratando dos jovens e adultos com idade acima de 25 anos em 2010, 

26,52% eram analfabetos, 37,42 tinham o fundamental completo, apenas 26,04 

possuíam o ensino médio e 5,32 (muito além dos 11,46 no total geral) possuíam 

o superior completo. Veremos, posteriormente, como estes dados são pouco 

refletidos na zona rural do município, em particular entre as famílias 

pesquisadas.  

Em se tratando de renda, como dissemos anteriormente, a renda per 

capita média de Serra Talhada aumentou. Uma análise mais aprofundada dos 

dados, no entanto, demonstra que mais de 30% da população em 2010 vivia com 

menos de R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), isto é, são pobres ou 

extremamente pobres, dado que ratifica a existência de alto índice de 

concentração de renda e de desigualdade social27. 

                                                 
27 Para maior esclarecimento consultar dados completos do IDHM. 
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Outro indicador sinalizado pelo Atlas é a relação entre trabalho e a 

composição da população com 18 anos ou mais. 

 

FIGURA 07 

 

 

 

O Atlas ainda faz uma diferenciação entre o tipo de ocupação: 24,88% 

dos habitantes trabalham no setor agropecuário; 0,18% na indústria extrativista; 

4,19 % na indústria de transformação; 9,58 % no setor de construção; 1,54 % 

nos setores de utilidade pública; 20,41 % no comércio e 34,60 % no setor de 

serviços. 

Em relação à habitação, mostra que mais de 80% possuem água 

encanada e quase 100% possuem energia elétrica, mas não faz nenhuma 

referência ao tipo de moradia e condições sanitárias, dados estes categorizados 

em nossa pesquisa. 

Serra Talhada ainda apresenta 66% de crianças entre 0 a 5 anos fora da 

escola e 3,30% das crianças entre 6 e 14 anos na mesma situação. 

Aproximadamente 17% de pessoas com 15 a 24 anos não estudam, não 

trabalham e são consideradas “vulneráveis”. Verificam-se, ainda, altas taxas de 

atividade de trabalho infantil e mais de 50% dos cidadãos com 18 anos ou mais 

sem o Ensino Fundamental completo e também sem ocupação formal.  

Antes de relacionarmos os dados colhidos no campo de investigação e 

aqueles apresentados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano, faremos uma 

discreta apresentação do distrito de Santa Rita. 
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6.1.2- Caracterização micro: um distrito banhado por águas 

 

Encanto singular. Esta pode ser a expressão que mais se adéqua ao 7º 

distrito de Serra Talhada: Santa Rita. Terra marcada por uma imensa variedade 

de biomas, está entre as mais belas serras da região.  No caminho de cerca de 

30 quilômetros do centro da cidade até o distrito, observamos a exuberância da 

beleza do lugar.  

 

FIGURA 08 

 

  
Figura 08: Fotos do caminho para Santa Rita 

 
 
O referido distrito originou-se, inicialmente, por meio da economia local, a 

qual era muito próspera, tanto na pecuária quanto na agricultura, pois o distrito 

de Santa Rita foi grande produtor de cana-de-açúcar, chegando até 

industrializar-se por meio dos engenhos locais. Destacou-se, também, no cultivo 

do algodão, mamona, milho, feijão e arroz. Em 31 de Janeiro de 1989, foi 

decretado pelo Legislativo, por meio do Projeto de Lei de nº 686/89, a 

emancipação do distrito de Santa Rita, o qual passou a ser desmembrado do 2º 

distrito de Bernardo Vieira. Nasce, então, o distrito, que também foi fomentado 

pela organização da sociedade rural, por meio do Projeto Renascer, do Governo 

de Pernambuco28, que oportunizou a formação de assentamentos para 

agricultores sem terra. 

                                                 
28Iniciativa de combate à pobreza rural, que vem sendo implementado no Estado desde 1999, 

pelo governo, com financiamento do Banco Mundial (Bird).  
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Outro ímpeto para o nascimento da vila, veio do Pe. Jesus Garcia, que 

construiu igrejas nas comunidades rurais, sendo uma destas a igreja de Santa 

Rita, que é uma réplica da igreja de Nossa Senhora da Penha (Igreja Matriz da 

Cidade). Após a construção da Igreja, observou-se uma maior variedade de 

construção de casas residenciais e comerciais no referido povoado. 

Na entrada da vila, o primeiro prédio que se destaca é a escola municipal. 

Um prédio horizontal, cercado por muros e algumas árvores. A rua principal se 

inicia com este prédio do lado direito, ficando do lado esquerdo um imenso 

terreno desocupado que é usado nos finais de semana para prática de futebol. 

Logo após a escola, tem o posto de saúde, completamente reformado pelo atual 

governo. As casas que compõem a vila são pequenas, normalmente juntas umas 

às outras, com apenas uma porta e uma janela virada para a rua. Não existem 

placas indicando os nomes das ruas, nem tão pouco número na frente das casas. 

Mais adiante, nesta mesma rua, encontra-se o mercadinho. Lá, todos 

podem comprar, normalmente em regime de anotação em cadernetas, itens de 

alimentação e limpeza necessários para o dia a dia. Além disso, dispõe de 

mercadorias de primeira utilidade, como objetos plásticos, presentinhos e 

materiais de artesanato. 

No final desta rua principal está a Igreja de Santa Rita. Não existe praça, 

somente um vão, no qual existem alguns bancos e o local onde antigamente se 

reuniam para assistir TV. Atrás deste local da televisão, fica o Posto dos 

Correios, um espaço de pouco mais de dois metros quadrados. Próximo à Igreja 

também situa-se um bar que comercializa bebidas. Algumas outras pequenas 

ruas compõem o povoado.  

Atualmente, o referido distrito possui aproximadamente 2.560 habitantes 

subdivididos em 27 comunidades. A vila fica às margens da BR 416, que liga 

Pernambuco à Paraíba. Segundo Ranielly Batista, professor da escola e nascido 

na vila, o 7º distrito é formado pela “fusão de diversos grupos étnicos que, por 

sua vez, mantêm certa uniformidade cultural, partilhando as mesmas 

tradições, conhecimentos, técnicas, habilidades, língua e comportamento, 

como é o caso dos vaqueiros existentes na região, dos religiosos com seus atos 

de profetizar a fé constantemente” 29 (grifos nossos).  

                                                 
29 Conversa informal. 
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6.1.3. Do macro ao micro: relacionando dados do Atlas de Desenvolvimento 

e da pesquisa 

 

Aplicamos um questionário às famílias da escola e também aos alunos 

adultos da Educação de Jovens e Adultos (60 questionários), a fim de conhecer 

o seu perfil e podermos relacionar com os dados do Atlas de Desenvolvimento 

Humano da cidade de Serra Talhada e com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Pretendíamos, também, com este instrumento 

selecionarmos uma representatividade de famílias para compor o corpo das 

entrevistas semiestruturadas que trataremos mais adiante e, primordialmente, 

conhecer melhor o contexto no qual realizamos nossa pesquisa. 

Como explicado anteriormente, as famílias foram escolhidas de maneira 

aleatória e apresentaram grande disponibilidade em participar da pesquisa. Além 

dos pais de alunos, este corpus de dados também é provindo de alunos que 

frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na instituição. 

As perguntas deste questionário têm três objetivos principais e, portanto, 

foram agrupadas em três grupos interligados: conhecer os aspectos 

relacionados ao perfil e à composição familiar; analisar os dados 

socioeconômicos e bens materiais; e um terceiro grupo relacionado ao acesso 

aos bens culturais e às atividades sociais desempenhadas pelas famílias.  

 

a) Perfil e composição familiar 

 

As perguntas do questionário que compõem este grupo (perguntas 1 ao 8 

e 12/13) pretendiam analisar aspectos composicionais das famílias que 

compunham o corpo da pesquisa e também as condições gerais de vida que 

podem ser avaliadas pelo padrão de moradia. 

As famílias são compostas, em média, por cinco pessoas, sendo que, 

juntas, somaram 323 pessoas distribuídas entre as 60 famílias, resultando em 

uma média de mais de 5 pessoas por família. As mais numerosas são aquelas 

que consideramos “família estendida”, na qual além dos pais e filhos contam com 

a presença de outros membros, como sogros, avós e tios. No entanto, mais de 

60% delas são famílias clássicas (pai/mãe/filhos) e apenas 10% não tinha ou o 
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pai ou a mãe, um número relativamente baixo se pensarmos na composição das 

famílias atualmente.  

 A proporção de pessoas do sexo feminino/masculino reflete 

aproximadamente o que explicita o Atlas, pois 51% da população pesquisada 

são mulheres, proporção também seguida no município, no qual esta população 

chega a 52,26 % no ano de referência da pesquisa.  Os dados ainda apontam 

que cerca de 75% são crianças e jovens abaixo dos 21 anos, mostrando uma 

população bastante jovem, destoando dos atuais índices nacionais, que 

apontam para um envelhecimento da população brasileira30.  

Um dado que nos chamou a atenção foi o quantitativo expressivo de 

pessoas nas famílias que apresentam algum problema de saúde (18 famílias - 

30% da amostra investigada). A maioria dessas pessoas é portadora de doenças 

mentais31, podendo estes dados estarem relacionados ao percentual de mais de 

43% das famílias que afirmam possuir problemas ligados ao alcoolismo (26 

famílias). O número assombrador de viciados em bebida alcoólica pode estar 

ligado a fatores como condições socioeconômicas, clima árido e, sobretudo, à 

falta de atividades culturais e de lazer com que convivem as pessoas da zona 

rural.  

De fato, os resultados coletados na nossa pesquisa demonstram essa 

tendência no próprio município de Serra Talhada, que possui um percentual 

muito maior de viciados em álcool em relação aos números nacionais (aspecto 

que implica em uma quantidade maior de problemas oriundos de usuários que 

ingerem bebidas alcoólicas). Estes dados também podem ser confirmados pela 

quantidade grande de “botecos” presentes na vila e nos seus arredores. Vejamos 

este gráfico: 

 

 

 

                                                 
30 Para maiores esclarecimentos, consultar dados do IBGE disponíveis em: 
http://www.sdh.gov.br/assuntos/essoaidosa/dadosestatisticos/dadososbreenvelhecimentonobra
sil.pdf 
31 Segundo a Organização Mundial de saúde, a saúde mental pode ser definida como a qualidade 
de vida emocional e cognitiva de uma pessoa e alerta que esta pode ser relacionada a fatores, 
como uma infância saudável, condições de trabalho e bem estar físico e social, além, é claro, da 
pré-disposição genética. Assinala, ainda, para problemas oriundos durante a gestação, como a 
falta de acompanhamento e ingestão de bebida alcoólicas, 
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GRÁFICO 02 

 

 

Gráfico 02 – percentual de famílias que tem usuários compulsivos de álcool. 

 

No sertão pernambucano, na cidade de Serra Talhada, os números reais 

dos viciados em drogas ilícitas são “ainda” pequenos se compararmos com os 

números nacionais. Isto também foi refletido no distrito de Santa Rita, onde não 

identificamos nenhuma família que tenha problema com drogas ilícitas.  

Interessante notar que mais de 70% das famílias pesquisadas têm casa 

própria; outros 20% moram em casas cedidas, normalmente por algum 

fazendeiro; e apenas 10% habitam em casas alugadas. O local de habitação 

predominante é o sítio ou a fazenda (chamado pelos mesmos de “mato”), pois 

apenas 25% (15 famílias) moram na vila. Essa grande quantidade pessoas que 

reside na “área rural da zona rural” tem como principal atividade econômica a 

agricultura familiar, com baixa produtividade e um poder aquisitivo reduzido. São 

exatamente estas famílias que não têm acesso ao saneamento básico, pois 

somente 18% das famílias alegam ter água encanada em casa. 

Com a maioria das pessoas morando no “mato” e com o número cada vez 

mais frequente de escolas multisseriadas fechadas, são exatamente os filhos 

destes pequenos agricultores que devem deslocar-se a escolas localizadas em 

outras instâncias, o que torna o trajeto enfadonho e cansativo, ocasionando, 

muitas vezes, a evasão escolar na zona rural. 

Os dados do IBGE de 2010 apontam que a população sertaneja sempre 

foi, predominantemente, parda e negra. Essa afirmação é mostrada na imagem 

09, a qual veremos a seguir: 
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FIGURA 09 

 

 

               Figura 09: população negra e parda /IBGE (2010) 
 

 

A figura 09 atesta a predominância de pardos e negros não só em Serra 

Talhada, mas nas regiões circunvizinhas. Ao analisarmos os dados dos nossos 

questionários (expressos no Gráfico 03), nos deparamos com uma ótica 

diferente com relação aos números visualizados na figura 09 em 2010. Tais 

números indicam que há predominantemente pessoas pardas, mas verifica-se 

um aumento bastante significativo de pessoas de cor branca e uma grande 

diminuição no percentual de pessoas de cor negra. Vejamos o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 03 

 

Gráfico 3 – percentual de pessoas por raça/etnia 

 

Conclui-se que nesta região de Serra Talhada os descendentes de raças 

brancas marcam este território de forma mais contundente do que em outras 

regiões, talvez porque estas terras, apesar de apresentarem clima árido, são 

mais úmidas do que outros distritos circunvizinhos e foram escolhidas por 

imigrantes para serem habitadas.  
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Já este próximo dado foi bastante relevante para nossa pesquisa, pois 

trata de dados no âmbito educacional - o quantitativo de pessoas e sua relação 

com a escolarização. A seguir apresentamos estes dados: 

 

GRÁFICO 04 

 

 
    
 Gráfico 04: Grau de escolarização das famílias pesquisadas 

 

Diante deste quadro, nos preocupamos realmente com a situação 

educacional da zona rural. Só pensando em termos de Ensino Médio, 

constatamos que apenas 4,3 % possuem este nível de ensino concluído, sendo 

que no município este número chega aos 27%. Além do mais, o número de 

pessoas sem escolarização ou analfabetas é muito alto (chega a cerca de 20% 

da população pesquisada). Mesmo assim, ficou abaixo ao do município que, no 

geral, é de 26% no ano de 2010. Porém, analisando os dados fornecidos pelo 

IBGE a nível nacional, vemos que a taxa de analfabetismo em 2010 está em 

volta dos 10%, mais precisamente 9,7%. Ou seja, em Santa Rita é duas vezes 

maior.  

Os dados gerais da população brasileira apontam cerca de 13 milhões 

das pessoas como sendo não alfabetizadas e dentre estas há uma incidência 

ligeiramente maior de analfabetismo entre os homens (11,4%) do que entre as 

mulheres (8%)32. O cruzamento dos dados de sexo e grau de instrução foi bem 

                                                 
32 No ano anterior, em 2009, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
–SECAD divulgou estes dados. Fonte: Pesquisa fornecida em setembro de 2009 pela SECAD. 
Disponível em Castillo, 2009. 
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interessante para nossa pesquisa. Podemos inferir que, enquanto na população 

da amostra há mais homens não alfabetizados (dos 20%, cerca de 16% são 

homens), são as mulheres que mais procuram a escolarização na fase adulta, já 

que as famílias do EJA que responderam o questionário eram, 

predominantemente, mulheres. 

Estes dados também nos fazem refletir mais profundamente sobre os 

problemas ocasionados pelo processo de nucleação das escolas do campo. De 

fato, o documento BRASIL (2009) esclarece que, muitas vezes, as escolas 

multisseriadas são fechadas, não “atentando para os impactos sociais, 

educacionais, econômicos e culturais causados pelo fechamento da escola e 

pelo translado dos (as) educandos (as) para outras localidades” (p.25). O 

documento ainda alerta para os benefícios de trabalhar com turmas de idades e 

aprendizagens variadas, provocando enriquecimento e troca de saberes e 

conhecimentos.  

Vamos agora para outro grupo de perguntas. 
 
 

b) Aspectos econômicos e bens de consumo 

 

Neste segundo grupo de perguntas, procuramos identificar qual o tipo 

principal de atividade econômica, a renda familiar (acrescida ou não dos 

benefícios do governo), a quantidade de pessoas que contribuem para a renda 

familiar e o acesso a bens de consumo que existem em cada família. Realizamos 

perguntas ligadas à satisfação das necessidades humanas e à qualidade de 

vida. 

Com relação à presença de bens materiais entre as famílias, foi 

constatado que, dentre 60 famílias entrevistadas, todas possuem televisão, já 

que esta se constitui como principal forma de entretenimento. O fogão está 

presente em todas as casas das famílias (não fizemos distinção entre o fogão 

industrial e o que mais vistos nas casas - o fogão à lenha). A geladeira está 

presente em quase todas as casas, exceto uma. Constatamos, também, que 

apenas 74,5% possui cama para todos os membros da família, o que deve ser 

causado pelo tamanho das famílias (com muitos filhos), pelas poucas condições 

financeiras de adquirir o bem ou, ainda, pelo fato de não ser considerado pelos 

entrevistados um bem indispensável. Outro item de entretenimento, o aparelho 
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de DVD, está presente em 78,7% das casas, mantendo sua importância, ao 

contrário do visto na zona urbana, onde foi substituído por outras formas de 

tecnologia.  

Um aspecto um tanto inusitado para quem habita em regiões maiores é 

que, apesar de na vila não ter acesso à rede de telefonia celular, percebemos 

um número crescente de telefones (70,2% de telefones ou celulares). Isso 

mostra que o alcance das linhas telefônicas com antenas particulares está 

aumentando e chega até a zona rural como meio eficaz de comunicação, não 

sendo proporcionado não pelos serviços públicos e, sim, pelos privados. 

Justamente pela maioria das casas estar localizada em fazendas, apenas 

metade (48,9%) delas possui banheiro dentro da própria casa e 36,2% tem 

máquina de lavar. Menos de um terço (27,7%) possui algum meio de transporte 

automotivo particular (motocicleta ou carro) e apenas uma família (2,1%) relatou 

ter computador com acesso à internet em casa, demonstrando que o acesso à 

rede mundial de computadores não é tão difundido longe da zona urbana. 

 

GRÁFICO 05 

 
 
Gráfico 05: Acesso aos bens de consumo 
 

Ao analisarmos os dados da nossa pesquisa sobre a principal atividade 

econômica exercida, nos deparamos com uma ótica diferente da cidade de Serra 

Talhada com relação aos números visualizados. Por ser uma comunidade 

essencialmente agrícola, nos deparamos com o percentual de 64,28% de 

pessoas relacionadas a esta atividade predominante e, ainda, 22,85% de 

aposentados. 
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GRÁFICO 06 

 

 

Gráfico 06: Atividade econômica exercida 

 

Na última década, segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada), a dimensão social cujo índice menos cresceu em termos absolutos foi 

a renda por habitante, mesmo assim, saiu de R$ 182,02 para R$ 407,34 em 

2010. Ao visualizarmos os dados de nosso experimento, encontramos um 

resultado muito parecido de renda per capita na nossa amostra, segundo o qual 

82,7% se encontram na faixa de renda de R$300,00 a R$700,00, menos do que 

1 salário mínimo.  

 
 

GRÁFICO 07 

 

 

Gráfico 07: Renda por famílias 
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Outro dado interessante é que apesar da média de pessoas por família 

ser de 5,4 pessoas, a renda se concentra em um número muito menor de 

pessoas, já que 62,7% é provida de uma única pessoa. 

Observando atentamente os dados, percebemos que aquelas famílias 

que têm a renda per capita acima de R$ 700,00 são as que recebem benefícios 

sociais do governo, por aposentaria, por doenças ou mesmo por invalidez. Entre 

os benefícios recebidos pelas famílias, o Bolsa Família se destaca entre a 

maioria da população (83,3%), mostrando o baixo nível de sua renda e 

necessidade de políticas públicas adequadas. O Seguro Safra atende cerca de 

21,7%, já que a maioria tem como principal fonte de subsistência a agricultura. 

Cinco famílias disseram receber o Bolsa Escola, apesar desse benefício ter sido 

incorporado ao Bolsa Família há mais de 10 anos. Algumas famílias (13,3%, 

correspondente a 8 famílias) alegaram não receber nenhum benefício do 

governo, muito provavelmente porque são aposentadas ou o rendimento total 

ultrapassa o valor estipulado pelos programas sociais.  

 
 

C) Acesso a bens culturais e atividades sociais 
 
 

Um grande número de perguntas faz parte deste grupo. Estas tinham 

como objetivo conhecer os aspectos sociais das famílias, bem como conhecer 

mais de perto a quantidade de material escrito em casa, que caracteriza a 

aproximação das famílias à cultura escrita. As perguntas do questionário 

relacionadas a este item são as que vão do quesito 15 ao 22. 

 A questão 15 tinha o intuito de saber os meios de atualização que a 

comunidade pesquisada mais utiliza no dia a dia. Os mais citados foram televisão 

e rádio, nomeados por mais de 60% das respostas.  Não colocamos no 

questionário o item referente ao uso de internet ou mesmo do computador, pois 

a vila não dispõe de rede de comunicação virtual. 

Interligada a esta questão, o próximo quesito trazia uma resposta 

subjetiva, onde os sujeitos poderiam exemplificar as atividades de lazer 

vivenciadas pelas famílias.  Quase a totalidade das famílias relatou que assiste 

televisão ou estuda. Certamente, se esta pergunta fosse feita a famílias da zona 

urbana, as respostas seriam mais variadas; já na população pesquisada as 

opções de lazer são restritas. 



112 
 

As perguntas 17 a 20 são muitos importantes para a nossa pesquisa. 

Sobre o quantitativo de materiais escritos em casa, uma grande parte do grupo 

investigado (26 famílias) afirma ter entre 3 a 5 textos escritos em casa; a segunda 

maior frequência é composta por dezoito famílias que acreditam ter somente 2 

textos escritos em casa; temos ainda 10 famílias que asseguram ter entre 6 a 10 

materiais escritos e apenas seis famílias têm mais de 10 textos em suas casas.  

 

TABELA 02 

 

QUANTITATIVO  TEXTOS 

06 famílias  Mais 10 

10 famílias  6 a 10 

26 famílias  3 a 5 

18 famílias  Até 2 
Tabela 2: Quantitativo de material escrito em casa 

  

As próximas questões apresentadas questionaram quais membros da 

família leem ou escrevem e, posteriormente, o que leem ou escrevem 

costumeiramente. 

Aqui encontramos um dado um pouco contrastante com a questão 

referente ao nível de escolarização. Apesar de encontrarmos “apenas” 20% de 

pessoas analfabetas, percebemos que mais de que 60% não tem a prática de 

ler ou de escrever cotidianamente. Apesar deste dado alarmante, vimos que 

100% das crianças e adolescentes em idade escolar frequentam a educação 

básica. 

As práticas de leitura mais utilizadas (questão 19) estão apresentadas na 

tabela 03 a seguir. 

 

TABELA 03 

TEXTOS LIDOS % 

Jornal  0% 

Revista  2% 

Gibi  4% 

Bíblia  20% 

Livros  46% 

Revistas de Vedas de Produtos  15% 
Tabela 3: Tipos de textos lidos  
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Segundo a pesquisa, a ferramenta de leitura mais utilizada é o livro 

didático, isso se explica pelo fato de todas as casas terem crianças ou 

adolescentes que frequentam atualmente a escola. A tabela mostra que os 

outros portadores de textos ficam distantes do livro. 

Quanto as práticas de escrita (questão 20), 52% das famílias declararam 

não realizar cotidianamente esta atividade e dos 48% que afirmaram escrever 

todos os dias, 20% realizam atividades pedagógicas e os outros 28% atividades 

corriqueiras, como anotar receitas e fazer lista de compras. 

A respeito de atividades sociais frequentadas pelos sujeitos, percebemos 

que praticamente 50% frequentam a Associação Rural e apenas 12 famílias 

frequentam a associação de moradores. Algumas mulheres alegaram participar 

da Associação de Mulheres e relataram que seus filhos frequentam o grupo de 

jovens da paróquia. A respeito de atividades artísticas e culturais, encontramos 

um número maior de abstinência, como mostra o gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 08 

 

 
Gráfico 08: Participação em Atividades Sociais  

 

Este fato não pode passar despercebido e gera uma realidade bastante 

assustadora. De acordo com o levantamento realizado pela Federação de 

Comércio do Estado do Rio de Janeiro em 70 cidades brasileiras, em 2011, 45% 

da população estava envolvida em alguma atividade cultural, número 2 vezes e 

meia maior do que o encontrado em Santa Rita. 

Deste modo, percebemos que a grande maioria das pessoas não se 

envolve em atividades sociais, culturais ou artísticas.  Acreditamos que práticas 
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de incentivo a essas atividades deveriam ser proporcionadas pelo governo local, 

pois permitiriam uma maior interação da comunidade.  

Mas, andando pelas ruas da vila, o que vimos de material escrito?  

 

 

6.1.4 O que nos fala de letramento pelas ruas do distrito 
 

Após conhecer mais profundamente o padrão das famílias que 

escolhemos para a pesquisa, interessou-nos relatar o que vimos de material 

escrito no distrito, já que o aspecto visual da localidade estudada pode nos 

fornecer elementos importantes sobre os usos e significados da escrita a que 

estão cotidianamente expostos seus membros (BARTON e HAMILTON, 1998) 

e, ainda, as impressões visuais serem uma dimensão relevante a ser 

considerada em uma descrição etnográfica (LOPES, 2008). 

O que pudemos observar, no período em que estivemos em campo, é que 

existe certa escassez de material escrito visível entre os diversos espaços da 

vila. Numa olhada panorâmica pelo distrito encontramos com maior frequência 

propaganda eleitoral nas paredes dos estabelecimentos e algumas poucas 

placas indicativas do tipo: “Vende-se caldo de cana”. No mais, encontramos nos 

bares informativos de festas regionais antigas, poucas propagandas de produtos 

no mercadinho e anúncio de festas ou atividades na entrada da igreja.  

 

 

FIGURA 10 

 

 
Figura 10: Material escrito nas ruas de Santa Rita 
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Na comunidade não havia nenhum jornal à venda durante o nosso período 

de observação, nem mesmo encontrei jornais ou revistas trazidas da cidade. Os 

estabelecimentos privados, como os dois mercados e os bares, não tinham 

nomes, mas as instituições públicas, como escola, correios e posto de saúde, 

estampavam os seus nomes, as datas da fundação ou reforma e seus 

benfeitores. Estes espaços institucionais eram os mais servidos de material 

escrito, visto que estampavam cartazes, avisos, propagandas e outros 

impressos. 

Frequentando algumas casas, o que percebemos de predominante eram 

calendários, bíblias e, claro, o livro didático, que por vezes estava na mesa ou 

em lugar de prestígio na estante. Pudemos inferir, então, que os alunos, ou 

mesmo os seus pais, não tinham contato contínuo com outro tipo de livro a não 

ser os didáticos e paradidáticos recebidos ou emprestados da escola. 

Percebemos isso em conversas informais ou mesmo quando visitávamos 

algumas casas. Parece que não existiam livros para serem lidos por prazer ou 

mesmo como fonte de informação.  

Certamente, os textos escritos que descrevemos enquanto os 

observamos nas residências não esgotam todo o material escrito que circula 

neste ambiente. De fato, relacionando-os à pergunta do questionário realizado 

com os pais dos alunos, percebemos que a lista de material escrito que no 

cotidiano as pessoas estão em contato é mais ampla, mas estes foram o que 

vimos com mais frequência nas casas e que nos indicam em quais eventos de 

letramento os indivíduos se envolvem.  

Estas considerações não querem afirmar que existe pouco material 

circulante escrito na vila; pelo contrário, percebemos o quanto a relação entre as 

diversas instituições se faz também pelo escrito, mas a comunicação oral parece 

ser preponderante. Existe uma comunicação latente entre órgãos, na qual, 

muitas vezes, se mistura até mesmo as funções. O que nos parece é que o lugar 

de prestigio atribuído à escola tem a ver, também, com o grande número de 

materiais escritos pendurados em suas paredes, como mostra as figuras abaixo. 

Estes têm sempre a intenção de comunicar-se com os membros da comunidade, 

o que falta talvez nos outros ambientes observados. 
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FIGURA 11  
 

  
Figura 11: Textos expostos na escola 

 
 
 
6.1.5. Impacto do material escrito sobre a vida cotidiana  
 

Após realizarmos a análise dos questionários aplicados a 60 famílias e 

delinearmos o perfil da comunidade de pais e/ou responsáveis, bem como 

visualizarmos os escritos que circulam na comunidade, selecionamos 10 pais de 

alunos para que aprofundássemos alguns aspectos referentes aos usos e 

significados da escrita e da própria escola para estes sujeitos. Pretendíamos, 

com isso, identificar o uso da escrita no dia a dia, sua disponibilidade e acesso, 

a valorização atribuída, bem como entender qual papel configura a escola 

naquele contexto. Utilizamos, como perfil de escolha das famílias, uma 

representatividade de três dados investigados nos questionários: local de 

habitação, nível de escolarização e renda familiar, além da disponibilidade de 

nos receber em suas casas para a realização da entrevista. O fato de realizarmos 

as entrevistas nas suas moradias deu-nos melhores condições de interação com 

os sujeitos da investigação e possibilitou compreender melhor o seu cotidiano33. 

 

6.1.5.1 O cotidiano das famílias 

As duas primeiras perguntas que realizamos buscavam conhecer o 

cotidiano destas famílias e sua relação com a escrita no dia a dia. Percebemos 

que o processo de nucleação modificou sobremaneira as atividades 

                                                 
33 Identificamos as famílias com a letra F e os números (1 a 10) que segue indicam a ordem de 

realização das entrevistas. 



117 
 

desenvolvidas, principalmente pelas mães que, em alguns casos, se deslocam 

juntamente com os filhos para a escola sede de distrito: 

 

Venho de manhã, aí fico aqui, quando eu chego lá, vou cuidar nas coisas: varrer casa, cuidar do 
‘dicomer’ dos meninos, do meu esposo também. Eu deixo a comida quase pronta, quando ele 
(esposo) chega primeiro do que eu, ai ele vai esquentando porque meu outro menino vem a 
tarde, assim de uma hora ele vem, assim 12 horas ne, ai quando ele chega tarde que chego lá, 
ai eu vou terminar de esquentar a comida pra ajeitar pro menino vir, dar banho dar roupa e tudo 
pros menino pra poder eles vim a tarde. È porque a escola agora se mudou, ne! (F4) grifos 
nossos 

 

Ela vem no ônibus... no começo sempre eu vinha, quando passou, para aqui e ela não tinha 

costume. Ai ela dizia: vó deixa mãe ir mais eu! Sua mãe não (mãe é portadora de necessidades 

especiais)! , Ai eu vou... ai eu vinha com ela, sempre venho, quando manda mim chama, eu 

venho no lugar dela, a mãe dela, as vezes eu trago, eu já trouxe a mãe dela para aqui também 

com eu também sou só e não posso demorar muito a ir para casa, ela começa a chorar! Fica 

ruim, mas ela tem que vim, ne!” (F7) grifos nossos 

 

O que percebemos é certa insatisfação em deslocar as crianças para 

frequentarem a escola na sede do distrito. Este fato é bastante recorrente nas 

respostas das mães e será analisado mais profundamente quando falarmos do 

movimento de nucleação das escolas proporcionadas pela Prefeitura de Serra 

Talhada. Apesar do processo de nucleação ter amparo legal, percebemos que, 

às vezes, ele causa transtorno à vida no campo. Até mesmo as mães que moram 

perto preferem deixar as crianças na escola e esperam a hora de ter algum 

responsável, pois temem pela segurança dos seus filhos:  

 

É todo dia exatamente, ramo de pé lá de baixo, com ela no braço venho deixo volto de 11 
horas venho buscar, e volto de novo, faz o almoço, cuido dela, faço o almoço, arrumo a casa, 
aí bem, é essa luta, de tarde sempre a pessoa assiste ne, cuida na janta. Aqui tá com muito 
mínimo agora e não fica ninguém olhando eles! (F10) 

 

De fato, percebemos que no turno da manhã a escola não dispõe de 

porteiro ou de segurança e o número aumentado de crianças, que chega a partir 

das 6:30 da manhã, poderia causar algum tumulto. 

Sobre o uso da escrita cotidianamente, percebemos um grande disparate 

com alguns mitos existentes sobre a população do campo. Dos 10 entrevistados, 

somente dois assumem não usar a leitura ou a escrita diariamente. Os outros 

80% afirmam: 

Eu revendo material de limpeza. Quem quer vai procurar lá em casa, eu anoto no caderno. Eu 
anoto pra não esquecer! (F9) 
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Olha coisas que escreve é só anotações, porque eu vendo também algumas coisas de crochê, 
ai eu anoto a quem vendo. (F1) 
Sim, eu venho aqui pra vila, ai vou de casa em casa, notava, notava, é senão a pessoa esquece 
ne, eu mermo sempre esqueço! Eu vou e noto, se eu for, as vezes eu tiro foto, ai o pessoal 
manda eu revelar, eu vou boto no nome de cada um, é se não esquecer é! (F5) 

 

Só assim quando é pra fazer as comprar eu escrevo pra não esquecer e que ele mais é quem 
vai assim, porque eu venho deixar a menina todo dia no colégio ai pra não ta perdendo aula. (F4) 
 

 

 

 

 

 

Pra ensinar o deverzinho da sala dos ‘mininos’; a lista num é todo dia não, é um vez por mês, 
como ele e aposentado a ele só faz fera uma vez por mês, mais sempre eu ajudo os meninos 
ne! (F3) 

 

A escrita é vista pelas famílias como apoio à memória e auxilio às 

atividades do dia a dia. Os eventos descritos pelos pais compreendem ações da 

vida diária e evidenciam usos corriqueiros da língua escrita. De fato, para Street 

(1984), o foco do letramento deve estar em compreendê-lo enquanto uso e não 

como tecnologia, voltando nosso olhar para o papel que esta assume nas 

relações entre as pessoas. 

 

6.1.5.2 O letramento na visão dos pais 

Já as respostas às questões três, quatro e cinco nos forneceram 

informações sobre os valores, as crenças, as atitudes e as ideologias absorvidas 

pelas famílias a respeito da escrita, corroborando, assim, para a concepção de 

que as práticas de letramento distinguem-se nas diferentes comunidades 

(BARTON, 1989). 

No entanto, para obtermos respostas válidas para a pesquisa, fizemos um 

movimento de procurar penetrar naquela cultura, o que, muitas vezes, fez com 

que contextualizássemos as perguntas com muito cuidado para não induzirmos 

as respostas. 

Provavelmente, os discursos dos nossos entrevistados estavam 

permeados por outros “discursos”’, muitas vezes aquele dominante na nossa 

sociedade (BACKTHIN, 1989), e vão em direção às funções que estes 

desempenham na sociedade, pois percebemos que muitos “mitos do letramento” 

encontram respaldo naquele contexto.  É notável a percepção dos pais de que 

estamos vivendo hoje uma apologia à escrita e poder ler e escrever dá aos 

mesmos a possibilidade de dialogar nas diversas esferas de circulação da 

sociedade. Algumas colocações: 
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É importante, porque as vezes, uma coisa lá do ano passado, você precisou agora, se você so 
tiver falado, não tinha como provar! (...) Porque a ficha do posto, você vai se consultar, aí fica 
lá... se você só disser a menina que trabalha lá, de outra vez, com é que ela vai saber, seus 
dados...(F1) 

 

Acho, muito importante ne, por que as vezes você precisa de escrever uma carta ne as vezes 
que mandar um recado por uma pessoa num tei Omo você se comunicar por telefone ne, e a 
gente para num depender so dos outro também ne, é.... (F6) 

 

Os entrevistados percebem que nos envolvemos, cada vez mais, em 

situações em que temos que lidar com a escrita, pois vivemos em uma sociedade 

cada vez grafocêntrica e que a escrita, de uma forma ou de outra, perpassa 

nossas interações sociais de alguma maneira. Kleiman (1995) aponta que os 

estudos sobre letramento já não pressupõem efeitos universais, mas efeitos 

correlacionados às práticas sociais e culturais dos diversos grupos que usam a 

escrita. No entanto, outras visões cristalizadas historicamente estão sendo 

incorporados: 

 

É importante, porque a pessoa quanto mais ler e escreve ne ai vai mais prestando a atenção nas 
coisas assim, vai mais tento mais sabendo mais ...de ler,  eu mesmo acho muito importante, 
quando eu acho assim um livro assim, eu leu muitas coisinhas , porque quanto mais a pessoa 
ler mais vai “dezarnano”.(F4) 

 

Acho muito importante, pra eles aprender mais ne, as veiz tem muita coisa no livro, que agente 
adulto num ta sabeno ai le ali e fica sabeno, por exemplo como educar o filho esses tipo de coisa 
assim. (F3) 

 
 

O mito do letramento é descrito por Kleimam (1995) como uma ideologia 

que vem sendo reproduzida nos últimos 300 anos e faz que com atribuamos ao 

letramento uma gama de efeitos positivos ligados à cognição e ao 

desenvolvimento social. A autora evidencia que não existem provas destes 

efeitos. Contudo, alerta que a concepção do letramento enquanto autônomo 

reproduz esta ideologia às massas, o que pode ser percebido na expressão:  

 
Quanto mais a pessoa ler mais vai ‘dezarnano’ ou mesmo; as veiz tem muita coisa no livro, que 
agente adulto num ta sabeno ai le ali e fica sabeno. (F7) 

 

Compreendemos que o fato do indivíduo não usar a escrita no seu dia a 

dia não o faz menos inteligente do que aqueles que usam a escrita. Este é um 

dos mitos (DESCARDECI, 2001) sobre letramento, predominantes no senso 

comum: o de se pensar que aquele que não faz uso do código escrito para 
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se comunicar seja incapaz de raciocinar logicamente, de inferir 

informações ou de se expressar oralmente. 

Nesta última fala da entrevistada e nas próximas descritas abaixo, 

inferimos a valorização do livro didático enquanto instrumento de ampliação do 

conhecimento, concepção adotada também pela cultura escolar. 

 

Na escola o que é mais importante é os livros, cuido bem dos livros. Porque é onde agente 
aprende mais as coisas, tudo tá laá (F1) 

 

Só que assim a maioria dos livro de hoje não é mais como era, ne, eu acho diferente, é bom, 
mais é difícil, homi nem assim, tem coisa lá que nem sabia (F3) 

 

Neste ponto nos recordamos da pesquisa que Heath (1983) desenvolveu 

e que aponta para um modelo prevalente na escola, onde somente as crianças 

das classes favorecidas, que compactuavam os mesmos aspectos linguísticos, 

iam bem na escola, enquanto as outras eram sempre excluídas desses grupos 

majoritários,  perpetuando, assim, a reprodução da classe social. Kleiman (1995) 

também aponta para um modelo de letramento predominante na escola (modelo 

autônomo) e exacerba que o mesmo está diretamente relacionado ao fracasso 

ou sucesso na transformação dos alunos no ambiente escolar.  

Teóricos como Angela Hildyard e David Olson argumentam que as 

culturas escolarizadas são superiores àquelas que usam predominantemente a 

oralidade, o que faz com que, segundo Manfrim (2013), “Essas convicções 

sociais sobre a leitura, a escrita e oralidade se consolidam em meio ao 

preconceito linguístico por conta de uma concepção elitista de erudição como 

domínio das regras da língua”. É mais um mito do letramento. Este equívoco é 

até mesmo rebatido por um pai, que atentou para o valor da linguagem oral nas 

interações:  

 

(...) A pessoa sabendo falar também é bom também as vezes as pessoas escreve e se não 
souber, ai qualquer coisa ele usa a língua, é isso... é isso... e convence! (risos) (F7) 

 

A dicotomização entre oralidade e escrita e a supremacia da palavra 

escrita, nestes termos, foi por “água abaixo”. 

Outra concepção a respeito do letramento que percebemos na nossa 

pesquisa, refere-se sobre sua relação com o desenvolvimento social e 

econômico. Perguntamos aos pais sobre a relação da escrita com a 
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empregabilidade e a participação social e política. Vejamos algumas das 

respostas:  

 

Hoje em dia, viu, o cabra só consegue um emprego se tiver leitura e muito estudo, porque se não 
tiver, não consegue não. Não é fácil conseguir emprego bom, ganhar bem se não tiver estudo, 
não é fácil não!! (F1) 

 

Com certeza tem relação pro emprego, saber ler e escrever porque hoje em dia, as pessoas que 
não tem curso, não tiver faculdade, não tem direito de chegar em lugar nenhum, sem saber ler 
escrever. (F2) 

 

É, isso ai é, com Certeza hoje em dia sempre tão perguntando se você é formado, todos os 
empregos, isso tá sendo 100% importante isso daí, é, é verdade isso ai sempre... hoje eu não 
taria aqui não, porque o primeiro emprego que comecei como motorista, eu já sabia dirigir desde 
moleque, mas tinha que fazer o curso (...) e passei. (F5) 

 

Os entrevistados ainda relacionaram o fato de não ter conseguido 

emprego à situação de analfabetismo:  

Por que a pessoa tendo a leitura ne, todo canto que chegar pra arrumar um emprego, é bom, e 
num tendo e meio difícil. Eu nunca arrumei emprego assim, que minha leitura é pouca, e num 
mim interessei não. (F4) 

 

Eu não trabalhei fichado, eu nunca soube ... você acredita que eu no Brasil sou sem trabalho, eu 
aposentei ... não sei ler! (F8) 

Parece que, para a maioria os entrevistados, a escrita se coloca enquanto 

uma tecnologia e instrumento de ascensão social, na medida em que oportuniza 

adquirir melhores empregos e salários. Este mito, também descrito por Graff 

(1995), faz com que aqueles que se consideram analfabetos acreditem que não 

conseguem um local de trabalho justamente pela falta das habilidades de leitura 

e de escrita e por se considerem inferiores. Em suas declarações, a escrita, o 

livro e o texto tornam-se, assim, instrumentos de poder e alicerces que levam ao 

progresso e à emancipação e, portanto, vale todo esforço para deles apropriar-

se. Lopes (2004, p. 215) assevera: “Com isso parecem perceber que há um 

status quo a ser mantido e percebem, também, que o lugar que ocupam nessa 

ordem não lhes é confortável”. 

Os pais, de certa forma, associaram ao fato de “poder” usar a tecnologia 

da escrita a um maior desenvolvimento social e, até mesmo, relacionaram a um 

maior desenvolvimento intelectual. 

As vezes você perde alguma coisa de valor pro não saber ler e nem escrever, não tem o 
conhecimento, não ia saber procurar seus direitos (F2) 

 
 

É importante saber ler e escrever, eu não sei não, porque eu acho que é importante. É bom 
agente saber ler e escrever. Os mesmo vi que os meninos estão todos lá no papel do bolsa 
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família, mas mesmo assim eu foi lá pra saber se tava certo, pq o meu vem menos do que outras 
pessoas aqui. Se eu não soubesse ler, eu nem ia lá! (F3) 

 

Ao referir-se a algumas pesquisas, Britto (2003, p.56) concluiu que:  

 
 

A análise comparativa do nível de alfabetismo com a classe 
socioeconômica, o grau de instrução e o tipo de atividade profissional 
demonstram que são essas circunstâncias que contribuem para o 
letramento, e não o contrário.  

 
 

No entanto, sabemos que procurar desmitificar o imaginário construído 

em torno dos efeitos positivos do letramento não é uma tarefa difícil, já que 

muitas pesquisas têm demonstrado (VÓVIO, 2007; GLÉRIA, 2009, 2010) que 

indivíduos que detinham apenas um grau mínimo de letramento demonstraram 

raciocínio lógico, capacidade de análise e inferência (TFOUNI, 2010).  

Com estas considerações, não estamos negando que a escrita é, sim, um 

instrumento de cidadania e emancipação, mas não o único. Ela, por si só, não é 

capaz de fornecer uma infinidade de efeitos benéficos que traria o 

desenvolvimento das nações e dos indivíduos, assim como pregam os autores 

da grande divisa. 

A concepção de letramento enquanto usos e significações apoiados por 

concepções políticas, sociais, ideológicas e históricas faz-nos perceber que 

diferentes culturas lidam singularmente com a escrita. O contexto deve ser 

entendido como singular, mas as relações como entre iguais “e, neste particular, 

o campo hoje não é sinônimo de agricultura ou de pecuária. Há traços do mundo 

urbano que passam a ser incorporados no modo de vida rural, assim como há 

traços do mundo camponês que resgatam valores sufocados pelo tipo de 

urbanização vigente” (BRASIL, 2011b, p. 20) 

 

Muito bem, é importante, não eu acreio que não ne. Se agente pude assim por exemplo, se 
agente morasse na cidade mesmo eu ate compraria ate o jornal mais não, mais nois só costuma 
ir na cidade de mês em mês, como eu já lhe falei, pois é num vai todo dia não. Se fosse ... ia 
precisar mais de ler, mas aqui tenho que saber outras coisas! (F6) 

 

Os “outros saberes” devem contribuir na coletividade para que sejam 

causas de inclusão e não de exclusão social. Estes aspectos observados fizeram 

com que procurássemos evidências na rede das escolas do campo do município 
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e na própria escola foco da pesquisa, como estes elementos são vivenciados. O 

próximo item (5.2) explana estas questões. 

 
 
 
6.2 – PANORAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM SERRA TALHADA E A 

ESCOLA DA VILA SANTA RITA 

 
 

Ao se fazer educação do campo, a cultura precisa ter lugar 
de destaque. Se pensada como um mapa, um código e teias, 
através dos quais as pessoas de um determinado grupo 
pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si 
mesmos, essa pode e deve proporcionar às escolas do 
campo um processo de construção identitária, tão 
necessária para o desenvolvimento de currículos e projetos 
educativos colados à realidade camponesa. 

(Rocha, Passos e Carvalho) 
 

Para melhor compreensão dos usos e significados da escrita na Escola 

Enock Inácio de Oliveira, entendemos ser importante trazermos alguns 

elementos para percebermos melhor as escolas do campo em Serra e traçarmos 

algumas características da escola campo de pesquisa. 

 
 
6.2.1. As escolas do campo em Serra Talhada 

Em entrevista realiza em março de 2014 com umas das Coordenadoras 

Pedagógicas Escolares da Educação do Campo, obtivemos informações a 

respeito do funcionamento das escolas do campo sobre sua organização 

didática e pedagógica, formação de professor e alguns outros aspectos que 

relataremos a seguir. A coordenadora está na função há cinco anos, é formada 

em Letras e pós-graduada em Gestão Pedagógica Escolar e Gestão de Projetos 

(Faculdade Anchieta / Recife). Ao referir sua formação, não encontramos cursos 

ou mesmo participação em aperfeiçoamento referente à coordenação específica 

com que atua na Secretaria de Educação, apesar da mesma afirmar que ocupa 

este cargo porque desenvolveu um ótimo trabalho enquanto professora de uma 

escola do campo.  

Primeiramente, perguntamos o quantitativo de Escolas do Campo do 

município e como se dá sua organização. A coordenadora esclareceu que 
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existem 44 escolas e 3 anexos.  Todas as escolas são bastante isoladas da Zona 

Urbana e algumas delas são de “difícil-difícil acesso”. Entre elas, nove escolas 

são sede de distritos, as quais têm estrutura técnico-administrativa montada 

(gestor/vice-gestor/coordenador e técnico administrativo).   Algumas também 

atendem o Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano). Já as outras escolas têm 

apenas as docentes, uma pessoa responsável pelos serviços de limpeza e 

merenda e, em algumas, há vigia. A entrevistada afirmou que, normalmente, as 

professoras residem naquela comunidade ou em localidades vizinhas e garante 

que “naquela escola onde o professor, mesmo não sendo da comunidade, 

consegue conquistar a comunidade, ele é tudo, é um diferencial, ele tem uma 

credibilidade muito grande!”. 

A maioria das escolas foi construída pela Prefeitura. Estas funcionam com 

sala ou salas de aula, uma pequena antessala, dois banheiros (masculino e 

feminino) e cozinha. Algumas ainda funcionam sem infraestrutura adequada, são 

as escolas que estão nos anexos, em casas improvisadas. Isto acontece “porque 

infelizmente alguns pais não querem que as crianças sejam transportas para 

outras escolas próximas e preferem que fiquem ali, sem infraestrutura para 

funcionar uma escola”. Esclareceu, ainda, que devido à grande extensão do 

território do município (3º maior município em extensão em Pernambuco), este 

ano tiveram que nuclear 15 escolas, transportando as crianças para outras 

escolas com melhores estruturas físicas. 

Sobre estas respostas temos muito a comentar. A coordenadora parece 

compreender que é um ganho ter escolas nucleadas, sem atentar para o fato 

destas ocasionarem grandes problemas para a comunidade local. Sabemos que 

o processo de nucleação visa atender à economia dos cofres municipais, pois 

reduz o número de professores e facilita a distribuição de merenda e de outros 

recursos. Muitas prefeituras defendem esta nucleação, argumentando que, com 

isso, a qualidade de ensino seria elevada, já que os alunos estariam dispostos 

por idade e mesmo nível de escolarização. 

A entrevistada esclareceu que este processo deveria se dar de forma 

dialogada com a comunidade local, assim como prescreve, o Art. 5º da 

Resolução nº2, de 28 de abril de 2008, que estabelece as Diretrizes 

Complementares, Normas e Princípios para o desenvolvimento de Políticas 

Públicas de atendimento da Educação Básica do Campo: 



125 
 

  
(...) a nucleação rural poderá constituir-se em melhor solução, mas 
deverá considerar o processo de diálogo com as comunidades 
atendidas, respeitados seus valores e sua cultura. Mesmo atendendo 
este disposta, acreditamos que este processo pode trazer danos ao 
ambiente comunitário e a constituição da própria identidade de 
crianças e adolescentes. (BRASIL, 2008) 
 

 
No entanto, em algumas comunidades visitadas, escutamos reclamação 

da comunidade, que demandam a reabertura das escolas e apresentam 

resistência ao processo de nucleação. Sobre este processo, alguns pais 

assinalam: 

 

Não gostei não de meus filhos irem pra longe! A escola aqui era tão boa... tinha o nome de minha 
família... e ainda eu não ficava, assim... preocupo!! Aí, tem que sair daqui todo dia e não tem 
carro bom para ir. Se chover eu não mando não! Se tiver muito quente, eu também não mando 
não!! e também quando é segunda-feira, eu não mando não! (F8) 

 
 

O pai aponta alguns problemas encontrados neste processo de 

nucleação. O fato de relatar que tinha a nome da família dá identidade àquela 

escola como sendo algo próprio, próximo. Além do mais, fala que devido a 

problemas como chuva, calor excessivo ou dia de feira na cidade (segunda-

feira), não permite que os filhos frequentem as aulas em outra localidade. Diz, 

ainda, que “não tem carro bom pra ir”, o que faz-nos perceber que o município 

desconhece o que solicita o art. 8º da resolução 2, já citada anteriormente, que 

esclarece sobre as condições de transportes dos educandos. 

O número alto de escolas nucleadas demonstra uma estatística nacional 

fornecida pelo último IBGE, segundo a qual nos últimos 10 anos mais de 30 mil 

escolas do campo foram fechadas no Brasil.  

Na resposta da entrevistada, percebemos também uma inversão de 

responsabilidade quando afirma que a falta de estrutura se dá porque os pais 

não querem deixar as crianças irem para outras escolas, mas sabemos que é do 

poder público o dever de manter escolas apropriadas, assim como declara a 

Resolução 02 de 28 de abril de 2008:  

 
 
Art. 7º A educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável 
apoio pedagógico aos alunos, incluindo condições infra-estruturais 
adequada, bem como materiais e livros didáticos, equipamentos, 
laboratórios, bibliotecas e áreas de lazer e desporto, em conformidade 
com a realidade local e as diversidades dos povos do campo. 
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Ao indagarmos qual seria o papel dessas escolas, a coordenadora 

respondeu imediatamente:  

 

Promoção da pluralidade de mundo, trazer o mundo! Ofertar uma educação de qualidade no 
espaço onde o educando está inserido, na perspectiva de promover a formação cidadã, pois 
a escola é o espaço que agrega uma enorme pluralidade de mundos e embora as 
comunidades campesinas sejam vistas como “isoladas”, nestas possuem seres sociais que se 
encontram conectados direto ou indiretamente com outros seres da mesma espécie, que vivem 
em mundos que se relacionam entre si, construindo juntos padrões que os possibilitem viver 
civilizadamente, sem abrir mão dos seus hábitos e costumes e, sobretudo, valorizando o 
universo sociocultural do outro”. (Grifos nossos) 

 

Observamos certa consonância entre a resposta da entrevistada e o que 

prevê as resoluções do CNB/CNE sobre o papel das escolas do campo:  

 
 
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
(BRASIL, 2002, Art. 2º) 
 
 

Esclareceu, ainda, que a comunidade dá grande valor à escola, luta pela 

sua permanência naquele espaço e não querem que os filhos sejam 

transportados, o que ratifica a opinião sentida por muitos pais: 

 

Eu acho muito importante a escola aqui, porque antigamente não tinha escola favorável, como é 
hoje. Porque minha mãe mesmo conta, que no tempo dela, os pais não queriam deixar estudar, 
escola que tinha era preciso pagar, ela mesmo não conseguiu estudar, porque eram muitos filhos 
e o pai dela não conseguiu pagar pra poder ela estudar e hoje em dia, você tem a escola, você 
estuda, tem educação, os professores hoje em dia são mais capacitados pra ensinar aos alunos. 
(F10) 

 

Sem a escola aqui ia ser complicado, já pensou, tem pais que não tem condições de mandar os 
filhos pra estudar em serra, estes carros, tem dias que tem outros não tem, e já pensou, fica 
complicado, eu mesmo mandar a menina de 5 anos num carro desses, eu mesmo não tenho 
como deixar ela ir sozinha e pra ir os alunos e pais no carro também não dava. Eu acho muito 
importante ter essa escola aqui, é o futuro destas crianças daqui! (F9) 

 

Os pais também alertam que, num tempo passado, não era possível ter o 

mesmo acesso que as suas crianças têm hoje, graças, justamente, às políticas 

de acesso e permanência do povo campesino à educação. 
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Que hoje em dia tem muita facilidade de estudar, eu mesmo num estudei muito não assim não 
porque no meu tempo era mais pra ir pra rua (cidade), ai meu pais num deixaram, porque os 
pais de primeiro eram meio ‘carne de vaca’, mais se fosse que nem hoje em dia que tem os 
carros, tem tudo aqui mesmo oxe, eu mesmo tinha resolvido a estudar mais, terminar os estudos, 
no meu tempo não tinha carro aqui, eu mesmo ainda fiz a quanta serie e repeti, repeti, só para 
num esquecer do que sabia. (F5) Grifos nossos 

 
Perguntamos também à coordenadora sobre a proposta pedagógica e as 

orientações que são dadas para a sua execução.  A coordenadora não hesitou 

em expor que, de um modo geral, no nosso país, estamos passando por um 

“processo de transição no que tange à Educação do Campo onde, até então, 

foram ofertados programas e não uma política pública voltada para as 

especificidades do povo campesino”. Elucidou que no Governo Lula a proposta 

era Escola Ativa, mas agora no Governo Dilma é o PronaCampo que, segundo 

a mesma, é composto pela Escola da Terra (escolas multisseriadas) e também 

por outras modalidades de educação (Cursos técnicos/ Profissionalizante/ EJA 

Campo/ Projovem Campo).  

A entrevistada assegura que “pelo pouco que já vimos, tem muita coisa 

do programa Escola Ativa, é só questão de nomenclatura, mas ainda não 

recebemos formação para este novo programa, deste modo, estamos utilizando 

as orientações da Escola Ativa34, que é muito boa; o tipo de sistematização das 

turmas / o livro didático, o material de apoio é tudo”. 

Continuou afirmando que, com a saída da Escola Ativa, foi criado o 

‘Programa Nacional do Livro Didático Campo - PNLD Campo’ a partir do qual foi 

escolhida maciçamente pelas professoras do Município a Coleção Girassol: 

Saberes e Fazeres do campo da Editora FTD.  Afirmou que a proposta 

pedagógica está sendo construída a partir deste material pedagógico voltado 

para o povo campesino:  

 

No ano passado construímos o plano de ação com participação de todos os professores e 
algumas pessoas das comunidades também, para daí começamos a proposta pedagógica para 
a educação do campo. Até agora o que foi feito foi realmente isto, somente a escolha do Livro 
didático, este programa trabalha em parceria com as Universidades que fornecem as formações; 

                                                 
34 A Escola Ativa surgiu na Venezuela e foi trazida para o Brasil para alguns Estados como 
Projeto Piloto, do qual a Prefeitura de Serra Talhada fez adesão. No ano de 2005 apenas 5 
escolas; em 2007, já estavam com 13 escolas nesta proposta e, em 2010, toda a rede foi 
atendida. A proposta pedagógica oferecia, como suporte, livros específicos, cadernos de ensino-
aprendizagem, cantinhos de aprendizagem com material específico para compor estes 
ambientes, orientação aos professores para trabalhar com os alunos agrupados por série (1ª a 
4ª série), pois não contemplava a alfabetização. 
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são escolhidos no município os professores multiplicadores, que vão receber a formação e 
passar para as outras escolas.   

 

Interessa aqui destacar que a percepção da coordenadora é um discurso 

bastante recorrente no Movimento por uma Educação do Campo, quando 

asseveram que não existem políticas para esta modalidade de ensino e, sim, 

apenas programas de governo. Munarim (2001, p.9) aponta esta restrição, 

discorrendo que:  

 
 
A observação de que a eventual expansão do programa que todos 
buscamos como campo de efetivo exercício pedagógico e de 
construção de política pública, por mais do que possa vir a ser, nunca 
será o bastante se continuar existindo nos estreitos limites de um 
programa de governo. A luta de todos nós deve apontar para além de 
programas de governo. De acordo com o que preconizam as idéias e 
proposições dos artigos assinados neste livro, nossa luta pela 
educação do campo tem horizonte que inclui o Punirá, mas que, 
tomando-o como base, requer um salto para além dele em termos de 
política de educação para o país. 

 
 

Este aspecto é muito negativo, pois fere gravemente o princípio 

estabelecido em Jomtien no tratado da Educação para Todos (1990), do qual o 

Brasil é signatário. Neste, ficou estabelecido que cada país deveria se constituir 

numa referência ao colocar a política educacional, a política social e o 

desenvolvimento como elementos fundamentais na construção de uma 

sociedade democrática e justa. A luta empreendida deve apontar para além dos 

programas de governo e dar um salto em direção a políticas de educação como 

“campo de efetivo exercício pedagógico e de construção de política pública” (op. 

cit.p. 9). 

Deste modo, a educação deve ser colocada como um direito social e não 

uma questão de mercado. É preciso implementar políticas públicas que 

fortaleçam os povos do campo, não esquecendo que neste espaço existe uma 

grande heterogeneidade, no qual a “fabricação” de políticas idênticas não 

corresponderá a reais avanços.  Concordamos com Munarim (2001, p. 20) ao 

afirmar que 

 
 

analisando a conjuntura atual da educação do campo em nossa 
sociedade, podemos verificar que a educação como projeto nacional 
deve sair dos quintais, derrubar cercas. Os avanços conquistados 
devem ser usados como luta e contestação a toda tentativa 
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conservadora de retrocesso. Há a necessidade de sermos ousados, 
objetivos e “radicais”, haja vista que a sociedade de hoje está mais 
tensa, é uma verdadeira arena de disputas de poder. 
 
 

A nossa quarta pergunta pretendia esclarecer a estrutura didático-

pedagógica das escolas do campo de Serra Talhada, a forma como eram 

organizadas as turmas, a formação do professor, as políticas de capacitações e 

os materiais didáticos disponibilizados nas escolas.  A coordenadora reafirmou 

que as turmas, em sua maioria, são multisseriadas, sendo o número máximo de 

20 alunos por turma, pertencentes às séries da Educação Infantil ao 5º ano do 

Ensino Fundamental.  Talvez por desconhecimento da própria legislação da 

educação do campo, a coordenadora não atenta que “Em nenhuma hipótese 

serão agrupadas em uma mesma turma crianças de Educação Infantil com 

crianças do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2008, Art. 3º). 

Afirma que “a realização das atividades conta com um conjunto de 

recursos e suportes de materiais pedagógicos que sugiram e possibilitem a 

realização de atividades, além do contato constante dos educandos e da 

comunidade que é primordial, pois o professor está sozinho, não tem o apoio da 

gente constantemente lá e tem que buscar este apoio, para que possa trabalhar 

a partir daquela comunidade”. De fato, um dos motivos que justificam a 

nucleação é o isolamento vivido por professores das escolas do campo. Uma 

pesquisa recente exalta esta realidade, afirmando que um dos maiores desafios 

à docência nestas localidades é a solidão vivida por professores e, 

consequentemente, a sobrecarga de trabalho, pois devem desempenhar nestas 

unidades uma infinidade de tarefas ligadas à limpeza, à produção de merenda, 

à vigilância e tantas outras (HAGE et al, 2008). No entanto, este não nos parece 

ser um problema apenas das escolas do campo, já que a própria cultura docente 

é solitária e individualista (ARROYO, 2006). 

A coordenadora ainda aponta para uma questão primordial da educação 

do campo: a relação entre a escola e a comunidade. A articulação político-

pedagógica deve contribuir para o fortalecimento das lutas de resistência dos 

camponeses em promover espaços para a participação e decisões coletivas, 

principalmente sobre as prioridades das comunidades nas quais a escola pode 

vir a ter contribuições. O ensino escolar para o meio rural brasileiro deve ter, 

assim, os sujeitos do campo como protagonistas do processo educativo e 
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estabelecer, assim como diz o Art. 8° da Resolução nº 1 (3 de abril de 2002), 

parcerias “visando ao desenvolvimento de experiências de escolarização básica 

e de educação profissional, sem prejuízo de outras exigências que poderão ser 

acrescidas pelos respectivos sistemas de ensino”, tornando-se, assim, 

instrumento de controle social da qualidade da educação escolar.    

A rede de docentes das escolas do campo conta com aproximadamente 

90 (noventa) educadores, sendo a sua maioria graduado e pós-graduado. 

Salienta ainda que há uma lacuna quanto ao quadro de profissionais efetivos. 

Contudo, o município realizou concurso público para preenchimento das vagas, 

pretendendo, portanto, acabar com a rotatividade de profissionais na área.  

Em relação ao cumprimento dos 200 dias letivos e 4 horas de atividade 

escolar por dia, a coordenadora diz que segue rigorosamente esta orientação:  

 

A comunidade cobra, a gente já fez várias reuniões... às vezes o professor chega mais tarde um 

pouquinho por que depende de transporte e aí eles dizem: ‘Não, isto não pode acontecer não’ e 

chegam no professor pra cobrar e comunicam aos órgãos competentes.  

 

O que vimos na prática foi uma prática bastante diferente. Tivemos a 

oportunidade, quando do início da pesquisa de campo, de conviver com o 

cotidiano de mais outras duas escolas e percebemos que, de modo geral, 

existem: faltas excessivas de professores por problemas pessoais, mas também 

estruturais, como o transporte para as localidades; falta de merenda escolar, que 

muitas vezes não é suficiente para terminar o mês, fazendo com que as aulas 

terminem mais cedo; e atividades de formação sem que existam professores 

substitutos ou estagiários para ficar no lugar dos efetivos. Todos estes fatores 

dificultam o cumprimento das 4 horas de trabalho efetivo e dos 200 dias letivos 

estipulados pelos marcos legais. 

Interessava-nos profundamente saber sobre o SAEST, sua organização 

e como se apresentava o “rendimento” das escolas do campo nesta avaliação. 

A entrevistada nos informou que o SAEST (Sistema de Avaliação e 

Monitoramento das Escolas de Serra Talhada) é realizado em duas etapas: a 

primeira acontece no primeiro semestre e serve para diagnosticar (para orientar 

o educador nas intervenções). A segunda etapa acontece no final do segundo 

semestre, gerando a nota e a classificação em cada escola. Como incentivo para 
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todos que fazem a instituição escolar, é ofertada uma bonificação, além de 

prêmios para as escolas que se sobressaírem e atingirem à meta estabelecida 

pelo município.  

Vale salientar, que os componentes curriculares 

(port/mat/hist/geo/ciências) são introduzidos na avaliação e que as escolas do 

Campo se destacam, ocupando os primeiros lugares nos índices educacionais 

da rede. As 10ªs primeiras colocações são das escolas do campo. Segundo a 

coordenadora: 

 

Os alunos são informados e preparados pelo professor, pois as turmas do 3º aos 5º ano 

preenchem gabaritos. A gente se preocupa, também, de informar a comunidade e é feita uma 

reunião antes da avaliação com eles. 

 

Sobre o desempenho das escolas do campo nas outras avaliações, 

explica que muitas escolas não são avaliadas pelo SAEB, pois o número de 

alunos é insuficiente, já que precisariam ter ao menos 20 alunos matriculados 

por série avaliada.  Já a PROVINHA BRASIL, fazem todos os anos (inclusive em 

matemática), pois realizam um remanejamento de alunos para que todos 

possam realizar esta avaliação. No SAEPE algumas escolas são avaliadas, mas 

não todas, inclusive assevera que algumas escolas do campo se saíram melhor 

ainda, mas devido ao quantitativo de alunos, não são avaliadas.  

Ao fazermos referência a estas avaliações, não estamos nem de longe, 

confirmando que a qualidade da educação possa ser medida por resultados de 

provas padronizadas e sem referência às condições em que foram obtidos estes 

resultados. Sabemos e conhecemos os efeitos negativos das políticas de 

avaliação. No entanto, estes dados não podem ser totalmente desprezados e 

podem nos indicar algo. Pelo viés destes dados, foi que nos chamou atenção a 

escola foco da pesquisa. 

Sobre a Escola, foco da pesquisa, a coordenadora esclareceu que a 

Escola Enock Inácio de Oliveira funciona como “escola sede de distrito” e foi 

transferida recentemente para a coordenação dos Programas Alfa e Beto e do 

IQE. A nosso ver, esta transferência descaracterizou a escola como sendo do 

campo, o que podemos constatar através da caracterização da escola, realizada 

no tópico, a seguir. 
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6.2.2 A Escola Enock Inácio de Oliveira  

 

Pelo tempo vasto que ficamos no campo de pesquisa, poderíamos 

desenvolver este tópico apenas com as nossas anotações. Porém para termos 

uma riqueza maior de dados, realizamos também uma entrevista com a gestora 

da escola. Dividimos estes dados em três grupos: a) Caracterização da escola; 

b) Desempenho das atividades e; c) Relação escola e comunidade. 

 
a) Caracterização Da Escola 

Em relação à infraestrutura da escola pesquisada, foram levadas em 

consideração as condições do prédio e os recursos escolares e pedagógicos 

disponíveis. Os estudos em eficácia escolar – principalmente os brasileiros – 

mostram que o ambiente físico da escola tem efeito na atitude e no desempenho 

dos alunos. Assim, escolas conservadas e em constante manutenção podem 

contribuir para que haja um bom desempenho acadêmico, enquanto escolas 

negligenciadas tendem a, por exemplo, encorajar atos de vandalismo 

(SAMMONS, 2008). 

A escola funciona em três turnos com 15 professores, dos quais 14 com 

superior.  A maioria do corpo docente trabalha na instituição há mais de 5 anos. 

Somente dois professores estão lá por volta de 2 anos. Segundo a gestora, todos 

trabalham na área em que foram formados ou áreas afins, com exceção de uma 

professora que não tem graduação e atua na Educação Infantil.  

Em relação a recursos humanos, conta com direção e vice, 1 

coordenadora pedagógica para todos os níveis, 1 agente administrativo e 7 

pessoas entre serviços gerais e merendeiras. Não dispõe de porteiro ou vigia no 

horário da manhã, mas nos outros dois turnos têm. 

Com relação aos recursos humanos, instalações e equipamentos, 

percebemos que a escola é relativamente bem servida, ajustando-se ao que 

prevê o Art. 10/2º: 

 
 
As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade 
definido em nível nacional, necessitam de professores com formação 
pedagógica, inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos 
adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 
permanente. 
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No entanto, em relação à formação específica para a Educação do Campo 

dos seus docentes, não encontramos conformidade, já que o que estão na 

escola não preenchem estes pré-requisitos para a admissão neste campo 

específico. Aponta a Resolução 2/2008 no seu art. 5º: 

 
 

§ 2º A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e 
do pessoal de magistério de apoio ao trabalho docente deverão 
considerar sempre a formação pedagógica apropriada à Educação do 
Campo e às oportunidades de atualização e aperfeiçoamento com os 
profissionais comprometidos com suas especificidades. 

  
 

A escola atende a cerca de 100 famílias, totalizando 393 alunos, dos 4 a 

69 anos, assim distribuídos. 
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TABELA 04 

 

TURNO TURMA Nº DE ALUNOS 

MATUTINO pré 1 13 

MATUTINO pré 2 21 

MATUTINO 1º ano 15 

MATUTINO 2º ano 13 

MATUTINO 3º ano 24 

MATUTINO 4º ano 26 

MATUTINO 5º ano 12 

VESPERTINO 6º ano 31 

VESPERTINO 7º ano 30 

VESPERTINO 8º ano 24 

VESPERTINO 9º ano 27 

VESPERTINO 3ª Fase 22 

NOTURNO EJA (fases) 135 

                                                                            TOTAL: 393 

 

 

A respeito da infraestrutura disponível, a escola possui: 6 salas de aulas, 

1 sala dos professores, 1 sala de secretaria (que funciona também como 

direção), 1 sala de depósito de livro (antiga biblioteca), 1 depósito de merenda, 

pátio interno coberto, quadra esportiva descoberta, 1 banheiro na sala dos 

professores e mais 2 banheiros para alunos e espaço da horta. Não possui 

refeitório e, normalmente, as crianças do turno da manhã lancham na própria 

sala de aula e as do turno da tarde, nos corredores. Possui recursos multimídia, 

como: data show; 2 notebook; computador desktop; máquina de xérox; caixa de 

som com microfone; micro system; câmera fotográfica e filmadora. Estes 

materiais são comprados com os recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola. A condição dos prédios é considerada boa. As turmas não são muito 

cheias, variando de 12 a 31 alunos matriculados. 

Pelo que vimos, é uma escola de médio porte, com uma boa estrutura 

física, porém o estado de conservação não está adequado, pois possui sinais de 

degradação no espaço externo. A escola necessita ser pintada, o chão é de 
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cimento batido e não tem cerâmica. Os quadros-branco e de giz apresentam 

imperfeições e necessitam de carteira, pois muitas estão sucateadas.  

 A gestora afirma que este ano receberam livro didático, os quais devem 

durar por 3 anos consecutivos. A respeito do fardamento, exprime: “Tem pra lá 

de 2 a 3 anos que não recebem fardamento”. Quando perguntamos sobre a 

merenda escolar, afirma ser suficiente para o mês todo e assinala: “ela é muito 

importante, pois tem aluno que sai de casa sem tomar café da manhã e sem 

saber se terão o que comer quando chegarem”. Interessante notar nesta 

resposta um descompasso como que observamos, pois alguns dias a escola 

teve que liberar os alunos mais cedo, justamente por falta de merenda escolar. 

Perguntamos, então, sobre o acesso dos alunos à escola, já que recebe alunos 

de 27 comunidades vizinhas:  

 

O acesso para escola é de todo o jeito: tem pau de arara, D-20, F 4000, temos alunos de mais 
de 20 comunidades. Temos também um ônibus, mas eles quebram fácil por estas serras! Os 
alunos às vezes ficam preocupados, porque quando chove, não chegam perto porque não 
conseguem subir e eles têm que ir a pé. Andam muito a pé e chegam cansados! Quando veem! 
Até pra gente mesmo, antes a estrada de terra/ atolava, os professores desciam e tinham que 
ajudar a empurrar o carro, chega na escola/levantava a calça e botava o pé na lama. Muitas 
aventuras!!!! 

 

Sobre parcerias realizadas pela escola, esclarece que tem o projeto “Mais 

educação”35, que atua com aulas de reforço, teatro, dança  e manuseio da  horta, 

que também fornece frutas e verduras para a merenda escolar.  

 

b) Desempenho Atividades  

 

A gestora é licenciada em geografia e está no cargo desde 2007. 

Anteriormente, trabalhou durante 1 ano como professora desta escola e foi 

indicada por políticos da localidade para assumir a função. Percebemos aqui 

                                                 
35 O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação 
para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da 
Educação Integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito 
Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por 
desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação 
ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 
promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da 
natureza e educação econômica. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1115 
Acessado em 01/06/2015 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1115
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uma prática comum nas escolas, nas quais o processo democrático de escolha 

de liderança é esquecido por conveniências políticas, desrespeitando os 

mecanismos de gestão democrática que recomendam os Art. 10 e 11 das 

diretrizes operacionais da educação do campo (BRASIL, 2002):  

 
 

Art. 10. O projeto institucional das escolas do campo, considerado o 
estabelecido no artigo 14 da LDB, garantirá a gestão democrática, 
constituindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre 
a escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos 
normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade. 

 
 

Ao ser questionada como planeja as suas atividades, a entrevistada 

afirma que:  “Às vezes planejo e quando não planejo, tento encaixar direitinho e 

vem dando certo, graças a Deus!” Este modo de fazer “de improviso”, é claro, 

não é uma prática somente desta escola, mas, com certeza, nesta não assegura 

uns dos princípios da Educação do Campo, pois consideramos o ato de planejar 

como uma práxis que parte da reflexão dos ideais políticos e pedagógicos da 

própria escola.  Para as escolas do campo, estas reflexões devem ir em direção 

à valorização dos saberes do campo, fortalecendo cada vez mais a aproximação 

com a comunidade.  É também uma maneira de mostrar que o uso do contexto 

local não significa desprezar os conhecimentos produzidos fora do âmbito rural, 

de modo que expandir estes conhecimentos faz parte dos desafios e dos 

conflitos político-ideológicos da educação do campo.  

Neste ponto, escutamos uma afirmação um tanto quanto constrangedora: 

“O regimento e o PPP é o que o município faz para todas as escolas”. 

Pensamos o regimento escolar e o Projeto Político Pedagógico como 

instrumentos dos estabelecimentos de ensino, nos quais colocamos em foco o 

tipo de escola que queremos, o projeto educativo que pretendemos seguir e, ali, 

estabelecemos as nossas metas sociais e educacionais. A falta de autonomia 

das escolas do município é um aspecto gravíssimo, pois este instrumento 

possibilita o resgate das experiências históricas daquela comunidade e as 

formas de viver hoje, tornando-se um instrumento político de luta por uma 

identidade. 
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Salienta-se, ainda, que, agindo desta maneira, o município vai de 

encontro com o que prescreve as Diretrizes Operacionais para a educação 

Básica das Escolas do Campo que no seu art. 5º:  

 
 
As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as 
diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente 
o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, 
contemplarão a diversidade do campo em todos os seus aspectos: 
sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.  
Parágrafo único. Para observância do estabelecido neste artigo, as 
propostas pedagógicas das escolas do campo, elaboradas no âmbito 
da autonomia dessas instituições, serão desenvolvidas e avaliadas sob 
a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica e a Educação Profissional de Nível Técnico. 

 
 

Reflexo desta política é a inexistência de conselho escolar e a existência 

de um calendário escolar unificado para todo o município. Observamos, por 

exemplo, que as segundas-feiras são dias improdutivos de aula, pois é o dia da 

feira da cidade e muitos pais necessitam levar as crianças ou mesmo solicitar 

que cuidem dos irmãos mais novos. A possibilidade de flexibilidade das formas 

de organização escolar é muito importante para escolas do campo, mas esta não 

é observada. Existe, de fato, um desprezo às diferenças entre as populações 

atendidas quanto a sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e 

suas tradições. Somos conscientes que alterar dias de aula traria muitas outras 

dificuldades para o sistema, mas o que estamos alertando é a falta de 

possibilidade de diálogos, já que tudo é imposto como se a zona urbana ditasse 

as regras e a rural apenas teria que seguir.  

Ainda relacionando o aspecto da autonomia da unidade escolar e 

questões legais ligadas às escolas do campo, percebemos que a escola de 

referência não é tratada na sua especificidade. Perguntamos, a respeito, sobre 

as formações para professores:  

 

Tem só as da secretaria de educação através do calendário escolar. É o alfa e Beto e IQE. Os 
professores gostam do programa, é muito bom! 

 
Não existe, de fato, formação em serviço na unidade escolar e pela escola 

ser uma “escola sede de distrito” e, portanto, unisseriada, perdeu a sua 

identidade enquanto escola do campo, como se o que marcasse estas escolas 
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como tal fosse apenas a forma de organização das classes. Para a gestora, isso 

não parece um problema, até mesmo esclarece: 

 

A secretaria trata todos iguais, os da zona urbana e da zona rural da mesma forma. As escolas 
são várias, mas o município é um só, as pessoas que governam, comandam, são uma só, são 
tratadas todas iguais, as formações são todas iguais, o material, todo igual, tudo é junto, tanto o 
pessoal da sede como da zona rural; tem as mesmas coisas. Não tem diferenças! 

 

A gestora não reconhece o espaço do campo com um local singular e 

acredita que “não fazer diferença entre as escolas do campo e da zona urbana” 

é um aspecto positivo da política da Secretaria de Educação. A sua escola 

parece ser uma replicação do modelo urbano, na qual “desenvolvia um projeto 

educativo ancorado em formas racionais, valores e conteúdos próprios da 

cidade, em detrimento da valorização dos benefícios que eram especificamente 

do campo” (BRASIL, 2011, p. 5).  

A visão urbanocêntrica da educação do campo é uma questão antiga, é 

uma luta constante dos Movimentos em prol de uma educação verdadeiramente 

do campo, que enfrentamos ainda hoje. Brandão, já em 1983 observa, “a rigor, 

não existe educação rural: existem fragmentos da educação escolar urbana 

introduzidos no meio rural”. O autor esclarece que o que se vê nas escolas 

localizadas na zona rural é um “árido trabalho de reproduzir saber, fora de 

qualquer situação em que isso venha a ser uma tarefa desejada e agradável”. A 

falta de um Projeto Político Pedagógico pode explicar profundamente estas 

lacunas, pois permite à escola direcionar suas finalidades, concepções, 

diretrizes e traçar metas que atenda aos interesses da população campesina. Os 

regimentos internos, neste sentido, também configuram-se como atos que 

demonstram a autonomia dos estabelecimentos escolares. Além do mais, faria 

uma maior articulação entre a escola e a comunidade. Não encontramos esta 

preocupação por parte da gestão escolar. 

 

C. Escola x Comunidade 

 

Neste grupo de perguntas nos interessamos em saber aspectos da 

relação da escola com a comunidade. Zelávamos que, com estas perguntas, 

pudéssemos compreender mais profundamente o significado que tem a escola 

para a comunidade e como a escola dialoga com a comunidade campesina. 
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Já afirmamos anteriormente que a escola atende a cerca de 100 famílias 

e a percepção da gestora em relação a pais é que  

 

Ainda tem aquele compromisso, vão assim, fora da reunião, saber, fora da reunião saber do filho! 

A gente interfere: tem pai que é analfabeto que quer tirar o filho da escola, aí, a gente dar 

conselho pra não tirar. 

 

Aqui percebemos um aspecto importante da ação escolar: estimular não 

só o acesso, mas a permanência dos educandos no espaço educativo e 

complementamos que esta seja de qualidade. O direito à educação deve ser 

assegurado independente dos espaços e do tempo em que os sujeitos vivem. A 

Educação é direito de todos e dever da família e do estado (BRASIL, 1988, 

1996), implicando também aos pais esta obrigação. O pressuposto deste direito 

está alicerçado na igualdade, que agrega a pluralidade e as singularidades. 

Somos todos membros de uma mesma sociedade e temos iguais direitos aos 

bens produzidos historicamente pela humanidade. Outrossim, somos um país 

múltiplo e devemos nos beneficiar de múltiplas culturas que por aqui passaram 

e continuam a formar a nossa diversidade. 

A Constituição Brasileira, a LDB e o ECA constituem-se em documentos 

que asseveram caber aos pais/responsáveis matricular e manter os filhos na 

escola. Cabe à escola fazer com que este espaço se torne cada vez mais de 

qualidade de modo a não afastar as pessoas do espaço educativo. 

Também tínhamos perguntado aos pais sobre a relação com a gestora, 

ao que, em sua maioria, responderam assim:  

 

A diretora é uma pessoa legal, ela não tem frescura, ela deixa as mães entrar pra saber como o 
aluno está. Ás vezes, o aluno faz alguma coisa errada e ela chama a mãe pra falar, pra conversar 
o que aconteceu. Tá sempre perto da gente. (F3) 

 

Neste ponto, incluiremos as respostas dos pais a respeito do papel da 

escola para eles: 

 

No futuro ele ser alguém e os professores ajudam o pai a educar, aí fica melhor.  Tem que ter 
escola em todo canto. Quero que meus filhos estudem até terminar, enquanto tiver estudo, eu 
quero que todos os 4 cheguem la.  Porque eu mais o pai, não tivemos esta oportunidade e eu 
quero que eles tenham. Se der certo, eles chegam lá!!! (F1) 
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Tem que respeitar o professor, o aluno respeitar o professor, o aluno ter aquele 
comprometimento de ir pra escola pra aprender mesmo, porque não adianta vim pra escola e 
não ter aquela vontade de aprender, tem que vim com comprometimento de aprender, isso é 
importante. Aprender tudo, hoje em dia a escola ensina muito, tem até curso sobre drogas, o 
aluno até se forma. (F2) 

 

Porque eles tão aprendendo ne, assim a professora dos meus ensina muito bem, elas são muito 
educados por ela, essas coisas assim ne, as matérias, verdade como se educar essas coisas 
assim. Eu num demoro quase nas salas deles e o pouco que demoro eu fico observando, 
caladinha ali! Mais observando aí eu vejo que ela dá um boa educação a todos eles. (F6) 

 

Interessante notar que os pais, de maneira geral, atribuem à escola o 

papel não somente da transmissão dos conteúdos historicamente acumulados, 

mas dá a esta o poder da educação, no sentido mais amplo, das próprias 

crianças. É claro que, ao atribuir este compito à escola, eles não esquecem seu 

papel tradicional, “o acesso ao mundo da escrita é incumbência e 

responsabilidade da escola e do processo que nela e por ela se dá - a 

escolarização” (SOARES, 2010, p. 89). 

 

Voltando às respostas de nossa gestora, indagamos sobre a relação da 

escola e as outras entidades e instituições da vila: 

 

Com a Igreja tem o catecismo, a gente comunica quem ainda não fez. Tem o grupo de jovem/ 
tem a conclusão que celebra a missa dos concluintes/ a festa da padroeira; 
Sempre que necessita a gente vai ao posto, solicita remédio, ambulância e tem o mutirão da 
saúde. As vezes fazem palestra: doenças sexualmente transmissível/dengue etc... 
A gente também entrega cartas e escreve para aqueles pais que são analfabetos 

 

Aqui percebemos uma riqueza espetacular das escolas do campo: a 

possibilidade de lidar com vários espaços e apropriar-se do “entorno” que 

envolve o processo educativo. Segundo Rocha et al (2004, p.10): 

 
 

A apropriação desse “entorno”, ou seja, das realidades que se 
articulam para a organização, trabalho, saúde e desenvolvimento do 
campo ao serem introduzidos nos programas curriculares e Projetos 
Políticos Pedagógicos, contribuirão decisivamente para que a Escola 
do Campo cumpra o seu papel de responsável pelo ensino de 
qualidade e incentivador da vida no campo. Vida essa que precisa ser 
de qualidade, e essa só será construída se todos os agentes do campo, 
inclusive a escola, assumirem a agricultura, o desenvolvimento, a 
cultura como eixo central das suas ações.  

 
 

A direção da escola afirma que existe esta parceria e que há uma 

credibilidade dos pais e de toda comunidade em relação à escola. Porém, ao ser 
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questionada sobre projetos institucionais para a comunidade, a gestora não 

soube elencar nenhum deles, respondendo apenas que nos projetos da escola 

têm sempre a participação dos pais e afirmou que eles se envolvem na escola. 

O que precisaria saber é o quanto a escola se envolve com eles?!? 

Da mesma forma, quando questionada sobre as características peculiares 

da comunidade a que atende, afirma que: 

 

São muito amorosos, prestativos, participativos, o que eu solicitar, eles respondem. São muito 
comunicativos com a gente. Sempre que manda chamar, eles comparecem.  Eu gosto muito de 
trabalhar e agradar as pessoas que necessitam, é gratificante. 

 

Vemos ainda aqui resquícios de uma política assistencialista, que se 

identifica como fornecedora de favores aos mais carentes, como se fosse esta a 

contrapartida da escola. 

O papel assumido pelas escolas do campo hoje passa bem longe de uma 

política assistencialista e de suplementação. O espaço educativo hodierno deve 

considerar a heterogeneidade dos grupos humanos e sua relação com o meio 

ambiente\natureza, com a terra, com a cultura e o mundo do trabalho.  Deve, 

ainda, valorizar os conhecimentos dos diferentes sujeitos da aprendizagem e 

conviver com a heterogeneidade da relação desses sujeitos com a terra, com o 

mundo do trabalho e a cultura, bem como considerar os vários espaços (formais, 

informais e não-formais) enquanto permeados por diferentes processos 

formativos.  Neste sentido: 

 
 

As Diretrizes dão um salto de qualidade na forma de pensar a escola, 
relacionando-a a construção de sociedade, e de desenvolvimento que 
se deseja concretizar para cidadãos e cidadãs, que vivem no campo e 
ou do campo, bem como aqueles que vivem nas cidades. A escola tem 
papel fundamental na mudança de paradigma social que se busca 
construir, que ela por si só não concretiza o desenvolvimento, mas sem 
ela esse desenvolvimento não se constitui de forma sustentável. 
(ROCHA et al, 2004, p. 11) 
 
 

E ainda: 
 
 

A formulação de políticas e de construção identitárias dos povos do 
campo, perpassa toda a dualidade existente entre campo e cidade, 
rural e urbano, atrasado e moderno, cosmopolita e caipira. O campo 
brasileiro visto como um espaço da não cultura letrada e até da 
negação da existência de culturas próprias, dessa forma é identificado 
como um não lugar. Sem oportunidades. (op.cit, p. 11) 
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Nos próximos capítulos, empreenderemos o esforço de descrever e 

analisar os usos e significados do letramento ocorridos em eventos no cotidiano 

escolar. Nesta perspectiva, pretendemos “estudar a língua real, o uso situado da 

linguagem, os enunciados e discursos, as práticas de linguagem em contextos 

específicos, buscando não romper esse frágil fio que garante a visão da rede, da 

trama, da multiplicidade, da complexidade dos objetos-sujeitos em suas práticas” 

(ROJO, 2007, p. 176). 
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7 EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO ESPAÇO 

 DA SALA DE AULA 
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No capítulo anterior apresentamos uma ampla caracterização do campo 

de investigação. Mostramos como a escrita está presente na vila Santa Rita e 

quais usos e significados lhe são atribuídos, bem como de que forma a escrita 

media as diversas atividades que circulam na escola e em outras instituições.  

Neste capítulo e no capítulo 8 empenharemos nossos esforços no objetivo 

de evidenciarmos as práticas sociais da escrita no contexto específico da escola. 

No decorrer da nossa presença no campo de investigação, observamos vários 

eventos de letramento no cotidiano escolar, os quais poderiam ser alvos de 

nossas apreciações. No entanto, para fins de organização e seleção do material 

para análise, mediante a especificidade de nosso objeto de estudo, propomos 

duas categorias em que agrupamos os resultados da sala de aula e os resultados 

externos à sala de aula. No capítulo 7, são analisados e discutidos os dados 

resultantes do espaço da sala de aula; enquanto no capítulo 8, são analisados 

e discutidos os dados resultantes dos espaços externos à sala de aula.  

Ressaltamos que ao entrarmos no campo da investigação não havíamos 

definido hipóteses de pesquisa a priori. Adotamos a concepção de que cada 

esfera da atividade humana faz uso social da escrita de maneira particular 

(BAKTHIN, 1989). Nesse sentido, buscamos analisar as práticas cotidianas em 

que o escrito aparece de forma essencial nas relações sociais da comunidade 

escolar. Portanto, coube-nos compreender “como as pessoas usam e o que 

fazem, em diferentes contextos históricos e culturais” (STREET, 2014, p. 9).  

Subsidiamos nossas análises com base em duas categorias teórico-

metodológicas amplamente divulgadas nos Novos Estudos do Letramento: 

eventos e práticas de letramento. Para pensarmos em eventos de letramento 

usamos a ideia, já debatida anteriormente, de que estes seriam, de fato, o que 

uma câmera fotográfica capturaria de uma ocasião onde o material escrito esteve 

sendo utilizado de forma preponderante (HEATH, 1993). Com base nesta ideia, 

colhermos eventos de letramento, cuja análise mais aprofundada nos fornecerá 

elementos relevantes para revelar quais as práticas de letramento nos dois 

espaços descritos anteriormente.  
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7.1.  CAPTURANDO CENAS DE LETRAMENTO: OS FIOS E AS TRAMAS NA 

SALA DE AULA 

 

“O texto quando cai na alma de um 

aluno, ele transforma... Ele me 

transformou!” 

Profª Patrícia Oliveira 

 

Um dos mais influentes nomes na literatura sobre os Novos Estudos do 

letramento é David Barton. Ao conceituar “ecologia do letramento”, o autor utiliza-

se de conceituações como “nichos ecológicos”, “ecossistemas”, “equilíbrio” e as 

aplica às atividades humanas de usar a leitura e a escrita. De fato, aponta que o 

letramento é “parte do ambiente e ao mesmo tempo influencia e é influenciado 

pelo ambiente” (BARTON, 1994, p.29). 

O confronto com suas ideias permitiu-nos relativizar o discurso da 

professora-sujeito da nossa investigação e as práticas de letramento ocorridas 

em sua sala de aula. A primeira pergunta que nos inquietou foi: As práticas de 

escrita e de leitura na sala de aula investigada têm como objetivo “aprender a ler 

e a escrever?” e/ou “ler e escrever são ferramentas para aprender conteúdos?” 

Porém, ao nos defrontarmos com o cotidiano da sala de aula, percebemos 

que nossas perguntas não seriam pertinentes em relação ao nosso objeto de 

estudo. Para entendermos os usos e significados das práticas de letramento no 

contexto mencionado, caberia, primeiramente, compreender: Quem são seus 

sujeitos? Qual valor atribuem à escrita? Que ideologias subjazem às práticas de 

leitura e de escrita? Qual o papel e finalidades da escrita?  Que relações os 

sujeitos investigados estabeleceriam com a escrita? Antes, porém, de 

caracterizarmos os sujeitos, apresentamos uma breve descrição do contexto 

destas práticas. 

 

 

7.1.1  A sala de aula e os alunos 

 

As observações da escola pesquisada mostraram salas de aula precárias. 

Apesar da estrutura da sala ser relativamente boa, a conservação deixa a 
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desejar. Como explica a gestora, “Agente precisaria de mais verbas pra ajeitar”. 

A sala tem cerca de 20 carteiras, algumas delas sem braço de apoio; outras sem 

se equilibrarem corretamente no chão; outras ainda com os encostos 

danificados. Um fato que nos chamou bastante atenção é que a sala possuía 

quadro-branco, um sinal de modernidade, mesmo que, segundo as professoras, 

as mesmas devam comprar os pilotos quando o pequeno estoque acaba.  

 

FIGURA 12 
 

                                  
                                                               Figura 12 : Sala de aula do 5º ano 

 

Na sala não há janelas, observa-se apenas um ventilador em mau 

funcionamento. Em uma das paredes encontramos, de fora a fora, “persianas” 

que ajudam bastante na ventilação e na iluminação do espaço. O chão da escola 

é de cimento batido, mas, devido ao uso, está com buracos e nem sempre 

proporciona uma limpeza adequada. As paredes estavam precisando de uma 

demão de tinta, porém notamos a presença de calendários, nomes de 

aniversariantes, produções dos alunos, cantinho de leitura e “alfabetário”.    

 

 

FIGURA 13 

                

                                      Figura 13: Sala de aula do 5º                                                                    
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A sala de aula observada era bastante pequena. Tinha 12 alunos, em sua 

maioria com 10 anos de idade, e apenas um fora de faixa, com 14 anos de idade. 

Inicialmente, eram 14 crianças, mas, como é comum nas escolas da zona rural, 

houve duas transferências. A média de frequência dos alunos na sala, por dia 

observado, ficou entre 10 e 11 alunos, sendo nas segundas-feiras, dia de feira 

na cidade, a frequência é bem menor, o que nos fez tirar este dia do nosso 

calendário de observações. A metade dos alunos era oriunda da vila e a outra 

metade, das localidades próximas. O meio de subsistência, em sua maioria, 

como visto na análise dos questionários aplicados aos pais, é a agricultura; 

exceto uma aluna, cuja mãe era agente de saúde e o pai trabalhava em uma 

empresa de venda de materiais de construção na cidade. Segundo a professora, 

muitos alunos se encontravam, no início do ano, no nível silábico-alfabético e 

duas destas crianças apresentavam dificuldade de aprendizagem.  

Neste trabalho, estamos atribuindo à sala de aula a mesma acepção 

expressa por Macedo (2010, p. 459) quando afirma ser este um espaço 

sociocultural complexo e multifacetado: 

 

 
Esse espaço pode ser tratado como um lugar em que alunos e 
professores interagem e negociam significado no processo ensino-
aprendizagem e, nesse processo, constroem a sua história enquanto 
grupo por meio da participação em diferentes eventos que constituem 
o fluxo da vida cotidiana da sala de aula. 
 

 

Esta acepção de sala de aula enquanto espaço social marcado por 

histórias diversas foi adotada em nossa pesquisa, cabendo-nos aqui espaço 

para estas particularidades.     

 

 

7.1.2. A PROFESSORA DO 5º ANO36: lembranças e história de vida 

 

“(...) Não teve uma professora 

como D. Cleonice, eu procurei 

em toda a minha vida (...)”. 

Profª Patrícia Oliveira 

                                                 
36 A professora permitiu o uso de seu nome e sobrenome verdadeiros.  



148 
 

Para compreendermos melhor as bases das práticas de letramento 

propostas por esta docente, faz-se necessário percorrermos alguns episódios de 

sua história de vida, a fim de termos elementos que possam nos auxiliar na 

análise dos usos e dos significados atribuídos a tais práticas.  

Vejamos alguns excertos de relatos de suas experiências de vida, nos 

quais ela rememora sua relação com a escrita no âmbito familiar. 

 

Tinha tios que contavam histórias... minha vó paterna, eu lembro... zelava os livros deles dentro 
de uma caixa. Tinha também uma estante linda, cheia de livros. Meus tios não chegaram a se 
formar, era o tempo da ditadura... mas eles liam histórias pra mim aos domingos. Tinha uma 
estante cheia de livros. No domingo ele juntava os sobrinhos e contava as histórias (o menino 
que foi roubado pelos ciganos; a história da morte, a filha do rei) era o fato dele ser contador de 
história, só que ele não contava sentado, ele contava em pé, de lá pra cá, pulava de lado pra 
outro!. 

 

Um fato interessante é que apesar destas práticas de ler e escutar 

histórias em família desde muito cedo, a docente nos conta que demorou a 

aprender a ler. Isso ocorreu, segundo ela, devido à professora do seu primeiro 

ano de escolarização ser muito rígida, demonstrando pouco afeto em relação às 

crianças de classe social menos favorecida e de etnia negra. Vejamos este 

relato:  

Eu demorei a ler por conta da professora do pré (não vai fazer xixi! puxava minhas orelhas; eu 
era a última a merendar! Não me deu a lembrancinha de Natal!; porque as sobrinhas dela eram 
todas galegas e eu preta). Minha mãe quis me botar no Solidônio Leite37, que era uma escola 
para as elites. Ela fazia meu irmão me levar, porque ela creditava no ensino do Solidônio Leite, 
que era vizinho à escola normal e o que acontece: a professora trazia as sobrinhas e o tratamento 
dela era totalmente diferente com os alunos, era bruta... ela gritava e os cabelos caiam assim na 
testa. Eu me lembro!!!! Eu era quieta, aí eu pedi pra ir ao banheiro e ela não deixou e tentei 
segurar. Aí eu fiz xixi na roupa... ela não me bateu, mas ela me humilhou!!! Disse a todo mundo 
da escola... ela teve nojo e foi constrangedor e eu chorava... era minha primeira realidade na 
escola (...) 

Aí, foi totalmente diferente das histórias de leitura... como Deus prepara planos, meu tio, ele era 
ainda solteiro, ele me ensinou a ler, com toda paciência. Porque eu aprendi a ler com muita, 
muita, muita dificuldade, já estava na terceira, já, 10 anos. Aí, nesta terceira série, eu peguei 
dona Cleonice, que até hoje é uma festa quando a gente se encontra, a qual contava: “roque, 
roque, roque, roque, roque e o rato e a ratinha namorando”. Com ela eu aprendi que a criança 
precisa brincar, precisa cantar e da música tentar simular um texto, trazer alguma coisa, depois 
eu fui perceber que Marcuschi, ele dizia que o livro didático está muito distante da sala de aula, 
porque está muito distante do problema daquela turma. Assim, a gente tem que defender textos 
que circula gritante na sala de aula e eu percebi isso com esta minha professora da 3ª série, 
minha teórica foi ela... ela deixava a aula mais alegre e os alunos mais participativos e só existiu 
ela na minha vida, Dona Cleonice. Não teve uma professora como D. Cleonice, eu procurei em 
toda a minha vida, procurei pra meu filho, que tem problema de leitura, não teve professora como 
D. Cleonice, ela fazia agente ficar até em cima da banca pra fazer coreografia e isso na década 
de 80 (1983/84) eu não encontro aulas conteudista, aulas silábicas, aulas sem música, sem 
interação, sem conversa, sem vida... eu não encontro professores como D. Cleonice. Ela foi a 

                                                 
37 Escola Solidônio Leite é hoje a escola da Rede Estadual de Ensino onde a professora leciona. 
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minha mestra... ela distribuiu simpatia, interação, ela naquele tempo ela fazia a gente escrever 
coisas pro dia a dia, já mandava a gente escrever o que queria... e manda mesmo. (grifos 

nossos) 

 

Este longo relato nos remete a muitas observações trazidas das aulas da 

professora. De fato, pudemos dizer que a sua sala era a mais “barulhenta” de 

toda a escola, mesmo quando se tinha a menor quantidade de alunos. A 

professora estabelecia uma rotina bem diversificada e atraente aos alunos, que 

se mostravam dispostos a realizar as atividades propostas. 

Ao ser perguntada sobre a expectativa de seus pais sobre a aquisição da 

leitura e a escrita, afirma:  

Meu pai dizia, “meu Deus não tem jeito, não”, uma menina desta idade, a maior da turma. Ele 
ficava louco, dizia, Patrícia, é assim ... assim! Eu dizia: tá bom, tá bom, tá bom! Aí foi o livro “terra 
da gente” com a palavra TAPIOCA, ainda me lembro, TA PI O CA – A mãe estava fazendo a 
tapioca. Tinha outras palavras, mas o foco era aprender tapioca. Quando, neste dia, eu li a frase 
todinha com ele, soletrando, ele me levou pra casa e mandou eu ler pra mãe TAPIOCA. Era o 
livro terra da gente, porque circulava nestas escolas do campo e minha tia tinha, era professora 
do campo, minha tia era do município e acho interessante, aí levou este livro, achou que tinha 
funcionalidade. E o livro, ele tinha um contexto, por mais que fosse silábico, ele tinha um alfabeto 
ilustrado por desenho do campo, ele tinha uns ‘textoszinhos’ voltados à realidade regional 
(tapioca/cipó/açude) quando eu li com ele, foi uma emoção pra mim, porque eu tava começando 
a conhecer as sílabas, eu tinha dominado aquele texto...daquele jeito (mangava do meu jeito de 
ler travado), mas tinha dominado!!! Mas teve toda uma perspectiva de meus pais de esperar por 
aquele momento. Eu fui apresentada a eles!!! 

   

Regastar as experiências da professora sujeito da nossa pesquisa foi uma 

etapa importantíssima na realização deste trabalho. Entendemos, tal como 

Barton e Hamilton (1998), que contextos e momentos outros determinam as 

nossas práticas “hoje”, levando-se em 

 

conta a possibilidade de que essas pessoas, como seres sociais 
que são, inevitavelmente são providas de saberes adquiridos em 
situações diversificadas e em outros momentos, com grandes 
chances de as suas histórias de vida contemplarem experiências 
nas quais a escrita poderia ter estado presente (LOPES, 2004, 
p. 89) 

 
 

Após descrevermos um pouco sobre o ambiente da sala de aula, seus 

alunos e a professora, interessamo-nos em compreender os usos e os 

significados das práticas de leitura e de escrita ocorridos neste espaço. Desta 

maneira, usamos um texto bastante conhecido pelos educadores, de Rubens 

Alves (2001): 
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Bons professores, como a aranha, sabem que lições, essas teias 
de palavras, não podem ser tecidas no vazio. Elas precisam de 
fundamentos. Os fios, por fino e leves que sejam, têm de estar 
amarrados a coisas sólidas: arvores, paredes, caibros. Se as 
amarras são cortadas, a teia é soprada pelo vendo, e a aranha 
perde a casa. Professores sabem que isso vale também para as 
palavras: separadas das coisas, elas perdem sentido. Por si 
mesmas, elas não se sustentam. Como acontece coma teia de 
aranha, se suas amarras às coisas sólidas são cortadas, elas se 
tornam sons vazios: nonsense... 

 

 

Utilizamos a metáfora enunciada por Alves (2001) para falarmos dos 

eventos e das práticas de letramento no espaço da sala de aula.  Estamos 

considerando os “eventos” de letramento como fios que “por si só” não se 

sustentam, mas na trama, nas teias de palavras em que são tecidas, isto é, na 

interação com a escrita, adquirem, através de seus usuários, significados, 

crenças, saberes e valores - Práticas de Letramento. Observamos, também, 

como no cotidiano ordinário as pessoas estabelecem “fazeres” que se 

consolidam enquanto táticas frente a estratégias de manipulação. Cada âmbito 

(espaço/tempo) expõe um “cotidiano” único, onde várias histórias estão sendo 

escritas ao mesmo tempo, sendo, assim, um lócus repleto de riquezas de 

elementos e significados.  

 

 

7.2 OS EVENTOS DE LETRAMENTO NA SALA DO 5º ANO: OS FIOS DOS 

CONTEXTOS  

 

Segundo os NLS, para compreendermos as práticas de letramento se faz 

necessário delinear os eventos de letramento, considerando estes como toda 

atividade em que o texto escrito desempenha um papel constitucional nas 

práticas sociais (HEATH, 1983). 

Para tanto, escolhemos um total de 08 episódios38 (eventos) ocorridos na 

sala de aula ou decorrentes deles, os quais foram analisados segundo um roteiro 

de observação (ANEXO 4). Deste modo, elaboramos uma descrição dos 

                                                 
38 Estamos usando o termo “episódio” para significar que nestes podem ter ocorrido vários 
eventos de letramento. 
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contextos de produção/leitura de textos para, posteriormente, captarmos os 

significados destas práticas de letramento. Elegemos, enquanto elementos (fios) 

dos contextos, os itens: a) o que se liam e escreviam; b) para quem se liam e 

escreviam; c) para que se liam e escreviam; d) quando se liam e escreviam; e) 

onde se liam e escreviam e f) como se liam e escreviam.    

Assim, construímos quadros de análises dos eventos (ANEXO 10) e 

situamos as práticas, de acordo com os pressupostos dos NLS, no tempo e no 

espaço em que ocorreram, fazendo uma breve descrição desta contextualização 

para melhor compreendermos os seus significados. 

 

Episódio1 

O momento inicial relacionado ao evento em tela foi a confecção de 

estrofes de cordel para ser apresentadas na culminância do projeto “Recontando 

a História de Santa Rita”. A turma da professora em foco tinha a incumbência de 

escrever estrofes do cordel sobre a doação do terreno para construção da escola 

e sobre a igreja local (ANEXO 11) 

Para produção do cordel39, a professora saiu em busca de informações 

na própria comunidade. Ao saber que a avó de uma das alunas havia participado 

da construção da igreja, buscou informações junto a ela, através de entrevistas 

realizadas com os alunos. Em sala de aula, trabalhou as diferenças e 

semelhanças entre esses gêneros e produziu textos em diversos gêneros 

textuais: biografia, entrevista e relato. 

Com todo esse material, passou a falar das características da literatura de 

cordel e, para isso, leu trechos do texto escrito por outras turmas. Durante a 

criação da estrofe, os alunos receberam a visita da avó entrevistada, que ficou 

muito feliz em participar deste momento.  

 

Episódio 2 

Acompanhamos uma formação em rede do município na qual as 

formadoras trabalharam uma sequência didática de carta de solicitação. Sobre 

esta sequência, a professora alertava: “Desta vez veio uma sugestão mais 

aproximada, mas tinha que esperar o momento certo!!!”. Explica que foi 

                                                 
39 Várias turmas contribuíram para a produção do texto integral do cordel. 
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solicitada, várias vezes, a produzir o texto e que replicava: “Calma, calma... eu 

vou fazer a nossa! Não se preocupem”. 

De fato, dias atrás, segundo a professora, as crianças tinham solicitado a 

ida à quadra esportiva. Devido ao sol extremo, a professora havia explicado a 

não possibilidade de fazer alguma atividade na quadra por conta da exposição 

aos raios solares. Dois dias depois, havia chovido bastante durante a noite e, de 

novo, os alunos solicitaram a ida à quadra esportiva, já que, pela chuva 

excessiva, muitos não tinham ido à escola. Novamente, escutaram uma resposta 

negativa da professora, com a justificativa de que a quadra estava com muitas 

poças d’água e não estava passível de uso. 

A professora relembrou aos alunos estes acontecimentos e suscitou neles 

a necessidade de solicitar uma providência às autoridades. Questionou: “gente, 

qual foi o problema que temos aqui na escola, que nos impede de ir até a 

quadra?” Fez várias perguntas neste sentido e explicou: “este foi o momento que 

criei para colocar em prática a produção de uma carta de solicitação”. 

Após este primeiro momento, a professora leu o modelo de carta de 

solicitação proposta na sequência didática fornecida pela secretaria de educação 

e prosseguiu construindo com os alunos a referida carta ao secretário. 

Percebe-se que uma preocupação constante da professora é 

contextualizar as atividades de leitura e de produção, de modo a estimular os 

alunos a executarem as atividades. De fato, nas aulas observadas, os alunos 

mantinham-se empenhados na produção, mesmo em momento de reescrita. 

Durante a escrita da carta, percebemos que a professora trabalhou vários 

elementos de análise linguística, como: tempo verbal, ligação entre sujeito e 

predicado, gênero da palavra, singular e plural e outros elementos. 

O próximo evento aconteceu no dia 20 de outubro e refere-se à leitura de 

um texto narrativo. Também este material foi fornecido pela secretaria municipal 

de educação e abordava itens da avaliação do SAEPE de 2013. Foram ofertadas 

cópias para todos os alunos do 5º ano do município. Não foi acompanhada a 

execução de todas as atividades, somente as decorrentes das atividades 

assinaladas como 5 e 6. (ANEXO 12) 
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Episódio 3 

Um fato interessante deste episódio é que a professora usou o material 

impresso somente depois de fazer uma longa introdução, que, inicialmente, não 

tinha conexão com direta com o texto. Vejamos os extratos abaixo:  

Aqui na nossa região tem muito trabalho da plantação e criação!!! 
No Nordeste, na história, nós éramos vistos como pobre, os coitadinhos, os desfavorecidos. 
Porque não chove, a nossa situação geográfica, não chove bastante como outras regiões, nosso 
clima é semiárido. Nossa vegetação é sofrida, mas não temos nossas riquezas... muita gente 
enricou aqui!!! 
Os fazendeiros, por exemplo, eles tinham uma quantidade grande de terra, tinha a casa grande 
e outras casinhas, tinha um açude 
Se vocês perguntarem a seus avós, eles vão dizer: nós moramos na terra dos Pereiras, dos 
Silva, os Gaias, dos Ferreiras.... 
Todo mundo ganhava com a seca, só quem não ganha com a seca é o pequeno agricultor. 
 
A história está ligada à geografia, nós no Nordeste começamos a nos valorizar! Por exemplo, os 
pais de vocês perceberam que não dava mais para ir pro sul trabalhar, era melhor ficar aqui, não 
precisava ir mais pra são Paulo. Do roçado antigamente era muito difícil a sobrevivência, mas 
ainda é? Não é não, tem planos que nos ajuda a ficar aqui na terra. 
 
O que isso tem a ver com a história? Pra entender a história, minha bisavó contou a minha vó 
que contou pra mim. Era um tempo remoto, mas se reflete também hoje. Somos também 
corajosos!!!! Somos fortes!!!! E dominamos o lugar em que vivemos!!!! 
A gente vai ler! A realidade é essa, a gente tem que tirar a venda e começar a ler pelo o que a 
gente gosta pra depois a gente ler... (inaudível) 

 

Este ritual de contextualização ampla do tema que seria trabalhado, e o 

“apelo” à realidade local foram percebidos em quase todas as aulas observadas. 

Este aspecto posteriormente será passível de interpretação. Durante o diálogo, 

os alunos apresentavam um comportamento que parecia aprovar as afirmações 

da professora e, vez por outra, comentavam sobre algum fato ocorrido com eles 

ou com algum parente. Como, por exemplo, uma aluna disse: “É verdade, tia... 

minha mãe disse que sofre em São Paulo e que não volta mais não. Porque lá é 

tudo diferente” (aluna do 5º ano) 

 A seguir, observemos o próximo episódio. 
 

Episódio 4 

Como já esclarecemos anteriormente, o PROERD é um programa de 

prevenção às drogas e à violência, que se concretiza em parceria com a Polícia 

Militar do Estado. Ao final das lições (15 encontros), os alunos devem produzir 

uma “redação” sobre o que aprenderam no programa a título de avaliação para 

a formatura. 
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O instrutor solicitou às professoras que produzissem nas salas de aulas 

estas redações, pois, como havia muitos alunos, não seria possível o 

acompanhamento nas aulas do próprio programa. 

Na sequência, percebemos a reprodução de uma prática que pode ser 

encontrada ainda em algumas escolas brasileiras: a utilização da escrita 

(redação) como mecanismo de aferição dos conteúdos trabalhados. Isso faz 

parte da estrutura de participação acadêmica que, de acordo com Erickson 

(1982), restringe as formas como os alunos, objeto de estudo e professor podem 

se relacionar em sala de aula. Essa prática demonstra o vigor de certo projeto 

escolar de letramento, que oferece o vocabulário e o modelo a serem seguidos 

na escrita de um texto e que deve cumprir as exigências do professor, assim 

como do instrutor do programa (CAMPOS, 2003, p. 146). 

Durante a realização deste episódio, houve explicitação constante dos 

destinatários dos textos e, constantemente, a professora colocava no quadro 

trechos de cartas dos alunos para realizar análise linguística. Na construção da 

carta coletiva a professora realizou atividades de reescrita de texto e de treino 

de leitura. 

Deste episódio surgiu mais um evento de letramento: a escrita de uma 

carta de solicitação em forma de narrativa, com o intuito de pedir a continuação 

das atividades do PROERD no próximo ano. Mostramos, abaixo, os elementos 

contextuais deste episódio. 

 

Episódio 5 

Um dia após a formatura do programa PROERD, os alunos chegaram à 

sala ansiosos e muito animados com o evento ocorrido. A sala estava 

demasiadamente barulhenta e existia certa euforia por parte dos alunos, que 

narravam uns aos outros os acontecimentos vivenciados. 

Como, há poucos dias, tinha trabalhado outra carta de solicitação, a 

professora achou que seria a ocasião de aprofundar este gênero com os alunos: 

“Vou pegar esta empolgação e vou fazer outra carta de solicitação!”.  

Após longos minutos de conversa, a professora começou a questionar a 

importância do programa do Proerd para a comunidade e suscitou o interesse 

dos alunos em solicitar a continuação do mesmo. Assim, foi pensando com os 
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estudantes até chegar à carta de solicitação que, a pedido destes, deveria ter 

uma narrativa do dia anterior. 

 

Episódio 6 

Já este próximo evento que iremos descrever - produção de um convite 

para a reunião dos pais - surgiu da necessidade de convidá-los para uma reunião 

porque tinha um “boato” na escola sobre a prática de ensino da professora. 

Desse modo, a docente sentiu a necessidade de conversar com os pais dos seus 

alunos separadamente para esclarecer eventuais distorções. Outro fato que 

motivou a reunião foi a necessidade da pesquisadora em aplicar questionários 

com os pais dos discentes. 

No início da aula, a professora esclareceu aos alunos o motivo da 

confecção dos convites e, logo em seguida, relembrou a estrutura textual de um 

convite, bem como sua finalidade. Inicialmente, parecia que a atividade se 

configuraria coletivamente, com a professora atuando como escriba da turma, 

mas, no desenrolar da atividade, por conta das inúmeras sugestões dos alunos, 

a professora optou pela escrita individual. Esta produção foi acompanhada 

pessoalmente pela professora com cada aluno, movimento possível graças ao 

quantitativo de alunos da sala ser baixo (11 alunos neste dia de observação). 

Cada estudante fez duas versões do convite e confeccionou também o suporte 

do texto (cartão). Como se aproximavam as festividades natalinas, a professora 

recortou em papel A4 o formato de “árvore de Natal” para as transcrições dos 

convites. Entre outras coisas, dizia: “Eu quero bem bonito! Eu quero capricho! 

Agora quero ver se vocês não vão entregar estes convites”, aludindo ao fato de 

que, sendo feitos por eles, dariam maior importância ao convite. 

Outro elemento importante para situar a prática descrita acima ocorreu 

quando, em um primeiro momento, havia sido ofertada pela coordenação da 

escola a possibilidade de produzir o convite no computador e tirar cópias para 

os alunos. Esta oferta não foi aceita pela professora, que explicou o propósito de 

produzir com os próprios alunos. 

 

Episódios 7 e 8 

Alguns eventos escolhidos para descrição apresentaram-se sem fazer 

referência a um determinado gênero textual.   
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De modo geral, percebeu-se que, no final do ano, muitas atividades 

voltavam-se para as avaliações em cuja turma seriam submetidas, como 

SAEPE, SAEST e o próprio IQE. Este fato prejudicou, de certa forma, as 

observações, pois, muitas vezes, os alunos estavam fazendo provas sob 

supervisão de outros sujeitos que não a professora. Ao mesmo tempo, 

realizavam revisão de conteúdos com as orientadoras das diversas áreas. São 

atividades prototípicas do contexto escolar que também adquirem um significado 

particular nesta sala de aula. 

Neste tópico, optamos por descrever sumariamente o contexto imediato 

dos episódios analisados, de modo a fornecer ao leitor alguns elementos que 

vivenciamos nos eventos. Propomos, agora, traçar uma relação entre os 

episódios, de modo a delinearmos os elementos visíveis nos eventos de 

letramento na sala do 5º ano. 

 

 

7.2.1 A trama dos fios no contexto da escrita e da leitura  

 

O que os alunos escreviam e liam 

 

O contexto dos eventos selecionados aponta para práticas mediadas por 

diferentes gêneros textuais, contemplando: cordel (2), cartas de solicitação (2); 

conto; redação escolar40 e convite. Estes textos são práticas sociais de uso da 

escrita que emergiram no cotidiano da sala de aula, pertencentes às diversas 

esferas de circulação. Geralmente, os gêneros textuais indicados para produção 

ou leitura são objetos de reflexão em atividades anteriores à própria execução 

da atividade. 

Às vezes, observamos o trabalho com frases, palavras e atividades de 

interpretação de texto, tarefas estas prototípicas da esfera escolar. Estas 

atividades utilizavam trechos dos textos produzidos com o objetivo de realizar 

um trabalho de análise linguística. No entanto, a maioria dos textos lidos e 

                                                 
40 Segundo Beth Marchuschi, redação é um gênero da esfera escolar. Para maiores 
esclarecimentos ver: MARCUSCHI, Beth. Escrevendo na escola para a vida. In Rangel. E. O. e 
Rojo, R. H. (orgs.) Coleção Explorando o ensino - Língua Portuguesa, Brasília, MEC, Secretaria 
de Educação Básica, 2010. 
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produzidos apresentava uma condição de produção real, pois constituía-se 

enquanto resposta às necessidades humanas de comunicação, sendo 

fenômenos ou entidades sociocomunicativas (MENDONÇA, 2005). 

A professora apresentava a preocupação em situar as características do 

gênero selecionado para o trabalho e, para tanto, utilizava-se de modelos já 

existentes e/ou dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a finalidade do 

gênero proposto. Ela afirma: 

 

Aí, eu disse, pronto, agora dá pra fazer uma sequência com a carta de solicitação. E perguntei, 
qual é na escola o problema que vocês alunos têm?  
Eles disseram logo que queriam uma quadra coberta, para praticar atividade física e também 
servir para eventos da comunidade, porque não! 
Daí, falei da carta de solicitação para o secretário de educação. Eles disseram logo que queriam 
entregar pessoalmente!!!! 
De quem pra quem/pra que finalidade/ estrutura do gênero - particularidade que só o gênero tem. 
Antes, eu mostrei uma carta, que estava na sequência, para eles perceberem como deviam 
escrever. Sabem mais ou menos como começar! 
Foi aprimorado, foi refeito/ individualmente/ em dupla! 

 

Assim como no trecho descrito acima, também no episódio 3 (no trabalho 

com o gênero conto) registramos este diálogo da professora com os alunos, o 

qual aponta para esclarecimento da função do gênero trabalhado e sua forma41: 

P- Vejam gente, isso é um conto. Vocês lembram? 
A - É uma história, na tia! 
P- Sim, um texto narrativo; ele quer contar um fato, pra gente conhecer algo, pra gente ver assim. 
Pode acontecer com a gente as mesmas situações, enfrentar um desafio, como vocês enfrentam 
aqui com a falta de chuva. 
A - É porque é pra gente refletir também, não ficar só parados, né? 
P- Isso mesmo... vamos ver o que o autor quer nos dizer (...) 

 

Chama-nos atenção o fato da professora resgatar os conhecimentos 

sobre a funcionalidade do gênero, como se estivesse apenas relembrando 

aspectos já trabalhados. Percebemos que esta funcionalidade para a professora 

está ligada não somente à forma, mas igualmente à temática veiculada nos 

textos. 

Já no evento de produção dos convites aos pais para uma reunião 

(episódio 6), observamos que a professora relembrou outro momento, onde 

também produziu um convite, desta vez para a diretora, com o objetivo de 

prestigiar um trabalho feito em sala de aula. Deste modo, na ocasião de 

                                                 
41 Atribuímos: P- falas da professora / A- falas de alunos. 
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produção do segundo convite, relembrou a estrutura do gênero textual e 

acentuou a sua finalidade, lançando mão dos conhecimentos e das habilidades 

dos alunos sobre o mesmo. Vejamos estes trechos: 

 

P - Vocês lembram quando convidamos a diretora para ver a nossa apresentação sobre nossa 
vila? 
A - Sim, mas ela não veio! 
P - (...) Então, vamos fazer um convite parecido para os pais de vocês! Convidar e é pra vim! 
Então, vamos caprichar. 

 
 
Para que e para quem os alunos liam e escreviam 

 

Como já aludido no item anterior, os textos produzidos e lidos 

contemplaram uma diversidade de finalidades e destinatários. Nos comandos 

dados pela professora havia, primeiramente, uma reflexão sobre estes 

elementos. Normalmente, no início do evento, ela procurava fazer com que os 

alunos percebessem os objetivos da produção textual ou da leitura enquanto 

uma necessidade de interlocução, isto é, como práticas usuais. 

Ao observarmos os eventos selecionados para análise, percebemos que 

eles tinham como finalidade destinatários diversos: pessoas da própria família, 

secretário de educação, instrutor do PROERD; e nos eventos de leitura, tinham 

explicitamente ou mesmo implicitamente, também, destinatários diversos: ora a 

própria professora, ora treino para leitura em um evento, isto é, para a 

comunidade como um todo, ou uma pessoa específica como, por exemplo, o 

secretário de educação do município de Serra Talhada. 

Dirigindo o nosso olhar mais especificamente para as práticas de leitura, 

encontramos algumas finalidades intrínsecas ao ato de ler:  

 

1. Leitura para conhecer um gênero textual - este foi o caso da leitura 

da carta de solicitação proposta na sequência didática, onde a 

professora somente explorou os aspectos do gênero textual;  

2. Leitura treino (ler para aprender a ler) - este objetivo da leitura foi 

muito percebido nas aulas observadas. A educadora dava muita 

ênfase à dicção, à pronúncia, à cadência das palavras e treinava estes 

aspectos constantemente com os alunos. O episódio 4 mostra esta 
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evidência, na medida em que a docente situou os alunos com vista a 

organizar suas falas para apresentação na formatura do PROERD. No 

episódio 2, após a produção da carta, observamos que os alunos leram 

e releram muitas vezes seus escritos; 

3. Leitura para retirar informações do texto 

Duas atividades de leitura, particularmente, serviram para retirar 

informações do texto. A leitura do texto narrativo no episódio 3 e a 

leitura do texto do livro de história, no episódio 7. Vale salientar que, 

apesar da professora procurar extrair informações sobre o texto para 

responder a um exercício de interpretação, procurava a todo o 

momento fazê-lo relacionando com a realidade dos alunos. 

Exemplificando: 

 

Essa menina aí da história, ela me inspira. Ela era corajosa!!! Eu gosto muito deste texto. Ela era 
muito pequena, ela andava ... pra levar as comidas dos pais (vocês sabem o que desta realidade, 
quem que acordar cedo, pra ir trabalhar no roçado isso —os alunos confirmaram). Essa menina 
andou quilômetros, ohhhhh e a mata era fechada!!!!! (...) 
E ela foi sozinha, com uma marmitinha na cabeça... isso é bonito!!! Isso é corajoso! Criança 
também pode ter responsabilidade. Quantas meninas hoje em dia tão lá assim ... tem que ter 
também responsabilidade, não pra ser explorada... não pode queimar carvão, derrubar matas, 
mas se você tem essa realidade de ter roça e não ajudar seu pai, você também não é digno de 
comer não!!! Vamos fazer uma reflexão: Às vezes, nem tá na roça nem tá estudando. 

 

Não observamos durante a nossa permanência no campo de investigação 

a leitura deleite. Não encontramos atividades ligadas ao próprio prazer de ler, 

sem preocupação de realizar alguma tarefa, mesmo considerando que os alunos 

se apresentavam bastante estimulados em realizar as leituras. 

Já falando dos episódios de letramento mais ligados à escrita, a sua 

maioria tinha finalidades claras, até mesmo em se tratando da atividade de 

revisão de conteúdos, pois a professora procurou explicitar o objetivo da mesma 

(relembrar assuntos que cairiam nas avaliações dos próximos dias). 

A maioria dos episódios registrados aponta para uma prática onde o 

objetivo e o destinatário (“para que” e “para quem”) extrapolam a própria sala de 

aula, fazendo com que os alunos lidem com textos significativos, que tenham 

interlocutores e necessidades verdadeiras, estimulando, assim, as práticas de 

leitura e escrita. 

 

Quando, como e onde os alunos liam e escreviam 



160 
 

Interligados aos aspectos já explanados anteriormente, estes elementos 

também configuram-se muito importantes para descrevermos os eventos 

investigados.  

Os propósitos sociocomunicativos devem estar em todas as propostas de 

escrita ou de leitura, pois ninguém lê ou escreve aleatoriamente (SANTOS, 

2008). O elemento analisado “quando” refere-se, justamente, em que momento 

se situam os eventos de letramento propostos pela professora. 

Desse modo, percebemos uma série de ações que situam os momentos 

de leitura e produção textual, os quais incluíam: a) conversa oral sobre o tema; 

b) conversa oral sobre o gênero proposto (função social e características); c) 

exemplificação oral do gênero; d) leitura de outro texto do mesmo gênero; e) 

orientações sobre o planejamento do texto; f) indicação explícita do destinatário; 

g) atividades de reflexão sobre concordância/pontuação ou paragrafação; h) 

estratégias de antecipação de sentidos (inferências); i) reflexão sobre a 

importância de uma boa leitura; j) outras atividades. 

Vejamos a frequência com que estes elementos apareceram nas 

atividades observadas:  

 

TABELA  05 

 

QUANDO FREQUÊNCIA 

Conversa oral sobre o tema 8 

Conversa oral sobre o gênero (características e 

funcionalidade) 

5 

Exemplificação oral do gênero ou da leitura 4 

Leitura de outro texto do mesmo gênero 2 

Orientações sobre o planejamento do texto 4 

Indicação explicita do destinatário 5 

Atividades de reflexão no eixo de análise linguística 7 

Estratégias de antecipação de sentidos (inferências)42 2 

Reflexão sobre a importância de uma leitura fluente 5 

Outras atividades (visita a locais e entrevistas) 1 

                                                 
42 Levando-se em conta que tivemos três episódios tendo como foco a leitura. 
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A educadora destinava grande parte do tempo de aula para as atividades 

descritas acima. Desse modo, criava uma expectativa para a atividade 

“principal”, dando sentido à produção e às leituras subsequentes. 

Observamos que na escrita de textos existia certa sequência de ações, 

que se iniciava com uma conversa oral sobre o tema, depois partia para uma 

conversa sobre a necessidade de produção escrita e continuava com a 

exposição de aspectos do gênero proposto. Observamos, também, que a 

professora preocupava-se com os aspectos de reflexão sobre a própria língua, 

trabalhando concordância, paragrafação, pontuação e ortografia nestas 

atividades, mesmo em se tratando das atividades de leitura. 

No eixo da leitura, as atividades oferecidas promoviam estratégias de 

antecipação de sentidos e, em grande prevalência, a ativação dos 

conhecimentos prévios dos alunos, como também a identificação das ideias 

centrais do texto e sua relação com o cotidiano dos alunos. 

Já na categoria “onde se lê ou se escreve”, encontramos uma 

homogeneização dos espaços destas atividades: sala de aula. Lógico que o 

maior foco da observação foi a sala de aula, mas existem, na instituição, outros 

espaços, como o pátio, a entrada da escola e a horta, os quais se prestariam às 

atividades, mas não foram, em nenhum momento, utilizados pela professora, 

apesar de a mesma ter relatado que frequentemente ia com as crianças ao 

açude próximo ou à residência de algumas delas. Observamos apenas dois 

momentos em que as atividades foram vivenciadas em um espaço físico fora da 

sala de aula: a entrevista realizada com uma pessoa da comunidade e a leitura 

da “redação” do Proerd no pátio da escola no dia da formatura.  

Na maioria das atividades a sala não tinha uma organização específica.  

Como havia poucos alunos e a área da sala era relativamente grande, 

encontramos uma constante movimentação dos educandos, que trocavam as 

disposições das carteiras de forma aleatória. Somente em um momento de 

leitura oralizada percebemos que a professora se preocupou com o 

posicionamento das crianças nas carteiras, pois muitos estavam sentados de 

“qualquer jeito”, ao que ela intervinha: “Para se ler bem, também tem que ter 

postura. Eu sou mais eu, sou firme, tenho postura”. 
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Prevaleceram os seguintes modos de escrever: produções individuais, 

produções individuais que se tornariam posteriormente coletivas e produções 

coletivas, sendo este último modo percebido na maioria dos eventos.  

 

GRÁFICO 9  

 

 
Gráfico 9: porcentagem por tipos de produção 

 

Algumas vezes, para construir o texto da escrita coletiva, a professora 

utilizou primeiramente a escrita individual.  

Observamos apenas uma ocorrência de leitura realizada pela professora. 

Em sua maioria, a leitura, era oralizada pelos próprios alunos. De acordo com 

nossas observações, estas leituras oralizadas se davam de duas maneiras: a) 

leitura coletiva oralizada - cada aluno lia um trecho do texto; b) leitura individual 

oralizada - apenas um aluno lia o texto integralmente.  

Percebíamos certa timidez das crianças para realizarem a leitura oral. 

Desse modo, existia sempre um movimento da professora para incentivá-los a 

ler. 

Após procurarmos descrever os episódios envolvendo os eventos de 

leitura e escrita que ocorriam na sala de sala, partimos agora para uma análise 

mais aprofundada destes. Evidenciaremos aspectos como os sentidos, a 

valorização, as crenças e as ideologias que perpassaram tais eventos - as 

práticas de letramento. Neste movimento, buscaremos evidenciar, também, que 

táticas a professora fabricou no seu cotidiano, as quais demonstram suas 

“maneiras de fazer”.    
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7.3 O COTIDIANO DA SALA DE AULA E OS SEUS LETRAMENTOS  

 

Na seção anterior, procuramos descrever e analisar os eventos de 

letramento (chamamos de episódios) que ocorreram na sala de aula do 5º ano. 

Nestas análises, promovemos, em primeira instância, a compreensão dos 

elementos “o que / para quê / para quem / quando / onde / como se lia / como se 

escrevia”. Nesta seção, no entanto, procuraremos analisar esses aspectos sob 

o ponto de vista das práticas de letramento a eles subjacentes. Voltaremos nosso 

olhar para as ideologias, crenças, valores e significados atribuídos à leitura e à 

escrita nos eventos observados. Procuraremos, também, compreender o jogo 

tático da docente na sua atuação nos eventos, dado que:  

 
 
[...] a cultura comum e cotidiana enquanto apropriação (ou 
reapropriação); o consumo ou recepção como ‘uma maneira de 
praticar’, apontando para a necessidade de extrair das práticas 
cotidianas, ‘do seu ruído’, as ‘maneiras de fazer’, que majoritárias na 
vida social, não aparecem muitas vezes, senão a título de ‘resistências’ 
ou de inércias em relação ao desenvolvimento da produção sócio-
cultural (CERTEAU, 1994, p. 16-17). 

 
 

Realizar uma interlocução entre cotidiano e letramento pareceu-nos o 

melhor caminho para traçarmos as nossas análises. No entanto, buscar na sala 

de aula o cotidiano como espaço de construção de saberes, de valores, de 

identidades e de atitudes sobre a língua escrita foi uma tarefa complexa e 

exigente. De fato, superar uma visão simplista acerca do cotidiano levou-nos a 

ratificar a nossa postura em relação à prática, ou melhor, às práticas de 

letramento que têm como interlocutores professor e alunos. Afinal, conforme 

propõe Hamilton (2000), os eventos de letramento – usos, digamos, visíveis da 

escrita – são a ponta do iceberg, cuja base são as práticas de letramento.  

As perguntas que se sobressaíram aos nossos olhos foram: O que marca 

mais detidamente as práticas de letramento da professora? Quais saberes, 

valores e ideologias são possíveis de serem identificados nas práticas de 

letramento da professora do 5º ano? Quais e que tipos de conhecimentos prévios 

são valorizados pela mesma? Que relação estabelece com a cultura local? Qual 

o discurso da professora sobre a escrita? Como este “dizer” se relaciona com o 
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seu “fazer”? Quais ações são mais frequentes e o que revelam?  Quais papéis 

os atores assumem na produção, circulação e acesso à escrita?  

Estas são as perguntas que nos propomos a responder neste tópico. 

Faremos isto buscando uma interlocução com as minientrevistas realizadas, com 

os relatos da professora em questão e com as notas de campo colhidas durante 

nossa permanência na sala de aula. 

 

 

7.3.1 Padrões culturais de uso da leitura e da escrita  

 

Existe um domínio da vida que pode ser 
entendido como vida por excelência: é o 
cotidiano. É no cotidiano que tudo flui, que as 
coisas acontecem, que nos sentimos vivos, 
que vivemos a realidade. (BOCK, FURTADO e 
TEIXEIRA, 2008, p. 16). 

 

A pesquisa que busca analisar o cotidiano escolar não se configura 

somente como interpretação das relações do ambiente e de seus interlocutores; 

ela mostra, também, como o espaço e o tempo são categorias significativas, que 

marcam estas relações dialéticas. Como afirma Tardif (2002), um espaço de 

trabalho onde professores e alunos mobilizam e constroem saberes, atitudes, 

crenças, ideologias. 

Podemos intuir que as práticas da professora observada são marcadas 

detidamente por suas experiências e histórias de letramento. Para Tôrres (2009, 

p. 31)  

 

isso significa dizer que as práticas de letramento em que nos 
envolvemos no presente têm raízes no passado e refletem, portanto, 
as histórias de leitura e escrita que fizeram parte da nossa vida e que 
nos constituíram, enfim. Acabam por serem refletidas nas nossas 
ações atuais, como o valor que atribuímos à leitura e à escrita, como 
as atitudes que tomamos frente ao letramento, e que se constituem 
fatores que podem vir a atuar diretamente em nossa aprendizagem. 
 

 

Analisemos este extrato da professora em questão:  

 

Não teve uma professora como d. Cleonice, eu procurei em toda a minha vida, procurei pra meu 
filho, que tem problema de leitura, não teve professora como D. Cleonice, ela fazia a gente ficar 
até em cima da banca pra fazer coreografia e isso na década de 80 (1983/84) eu não encontro 
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aulas conteudistas, aulas silábicas, aulas sem música sem interação, sem conversa, sem vida... 
eu não encontro... na década de 80 e nem agora, em muitas escolas... professores como D. 
Cleonice. Ela foi a minha mestra... ela foi tudo...ela distribuiu simpatia, interação, ela naquele 
tempo era fazia a gente escrever coisas pro dia a dia, já mandava a gente escrever o que queria. 
Ela fazia a gente escrever mensagem, cartas e mandava mesmo!!! Eu não posso fazer diferente 
dela. Ela é minha teórica!!! Tudo que se fala hoje nas teorias... nada mais é o que D. Cleonice 
fez na prática e eu sigo ela. 

 

O que será que advém desta postura da professora? Segundo os 

postulados nos quais acreditamos (os dos NLS), compreendemos que a 

ressignificação destas práticas tem profunda relação com o vivido anterior, com 

o sentido e as identidades de outro tempo e espaço que não o aqui e o agora.  

Estas experiências de leitura e de escrita ao longo da sua vida tornam-se 

fatores decisivos para as propostas de atividade envolvendo o texto escrito. Se 

pegarmos, por exemplo, o episódio da escrita do cordel, podemos perceber este 

movimento bem próximo da realidade vivenciada no passado. O fato de sair do 

espaço físico da sala de aula e da escola para colher informações que poderiam 

ser levantadas na própria sala, demonstra que a professora acredita que 

“movimentar-se” e “ir em busca de” são importantes para que seus alunos 

estejam expostos a uma gama de diferentes práticas (formas) de escrita.  De 

fato, para produzir o texto no gênero proposto (cordel), ela utilizou diversos 

outros gêneros, como a entrevista e o relato. Neste evento, também, a 

educadora atendeu a uma das prerrogativas da Educação do Campo, que 

propõe outros espaços educativos fora da sala de aula.  

Constatamos que a professora procura fazer com que a escrita esteja a 

serviço dos objetivos dos respectivos gêneros textuais e as práticas 

contextualizadas dão a ela esta possibilidade. Neste mesmo episódio, podemos 

perceber ecos desta contextualização, quando a professora questiona seus 

alunos sobre a função do gênero: 

 

P- (...) Então vamos realizar entrevista com a avó de (nome da aluna)!  
P- (...) mas pra que vai servir esta entrevista? E só pra gente conhecer ela? Pra que vocês acham 
que serve uma entrevista? (...) vocês já viram na televisão alguma entrevista? (...) Porque temos 
que escrever as perguntas?  

 

Nestas perguntas, entendemos que, do mesmo modo como a educadora 

questiona a “função” do gênero textual proposto para a atividade, ela também 

procura esclarecer aos alunos a “forma” como este gênero é geralmente 

apresentado e quais as suas características.  É conveniente observar que a 
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professora parece querer orientar a construção de sentido da atividade que irá 

desenvolver com os alunos. 

Acreditamos que, ao proporcionar ao educando várias práticas de 

linguagem, a professora possibilita que este alargue sua relação com a escrita e 

com a leitura, de modo a lhes permitir transitar por variadas esferas de circulação 

e torna-los mais capazes de lidar com a língua em diversas situações sociais. É 

interessante notar que, no caso do evento que estamos discorrendo (escrita do 

cordel através da realização de entrevistas e relatos), a professora iniciou a 

atividade partindo de gêneros que estão próximos e são de conhecimento das 

crianças. Gêneros geralmente da oralidade, que serviram de base para proposta 

de outras atividades, já que a “oralidade é o contexto propiciador das práticas 

escritas” (MARINHO, 2010, p. 80). Barton (1998) os chama de “letramentos 

vernáculos da esfera familiar”. Partindo destes letramentos é possível dar 

sentido a outras práticas de esferas mais distantes, a outros letramentos, os 

secundários. Estes pressupostos são compartilhados por Tôrres (2009. p. 45) 

quando ela explicita que é tarefa do professor: 

 

 

[...] expor o aluno a práticas de letramento que vão além deles. Dito de 
outra forma, significa que focalizar apenas esses letramentos43 não 
deve ser o objetivo final do professor no ensino da escrita, pois 
atenderiam apenas às necessidades comunicacionais mais imediatas 
do aluno, mas devem ser o ponto de partida para socializá-lo em 
práticas que contemplem os diversos usos da escrita na esfera pública. 

 

 

Algumas falas da professora, sujeito da nossa pesquisa, demonstram esta 

preocupação:  

 
O que eles gostam muito primeiramente é de falar, da oralidade. Eles perceberam que podem 
brincar com o lúdico, brincar com a rima... Eles gostaram disso. Por exemplo: poesia. Nas 
poesias a gente traz o tipo de histórias da cultura popular que é o trava-língua, as parlendas, aí 
depois vem as músicas... mas aí é claro que nisso aí, eu vou pegar a funcionalidade do texto. Eu 
tenho que pegar do que eles gostam pra depois eu ensinar também o que eles necessitam. Eles 
precisam primeiro argumentar, porque eu estou aqui, porque eu necessito, este texto vai ser pra 
que funcionalidade, pra ir pra onde... este texto vai servir porque, para que, para quem! Pra 
depois eu ver com eles, como é o tipo deste texto, as suas características! 

Esta fala, aliada às observações contidas nas notas de campo das 

práticas da professora, levou-nos a estabelecer uma profícua relação com o que 

                                                 
43 Referindo-se aos letramentos vernaculares/esfera familiar. 
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BUNZEN  (2009, 2010) discorre sobre a produção, a circulação e apropriação 

dos gêneros textuais. Mas, quais saberes são mobilizados nessas práticas de 

letramento? 

 
 
7.3.2.Os saberes mobilizados 
 

“minha teórica foi ela (...) com ela eu aprendi que a criança 
precisa brincar na sala de aula, precisa cantar e da música 
tentar simular um texto, trazer alguma coisa, depois eu fui 
perceber que Marcuschi, ele dizia que o livro didático está 
muito distante da sala de aula, porque está muito distante 
do problema daquela turma, assim, a gente tem que 
defender textos que circula gritante na sala de aula e eu 
percebi isso com esta minha professora da 3ª série: Dona 
Cleonice”. (Patrícia Oliveira) 
 
 

O sujeito da pesquisa esclarece que aprendeu durante sua formação 

acadêmica44 a “gramática conteudista”, mas que foi no dia a dia, com seus 

alunos, que aprendeu a funcionalidade da mesma. 

 

(...) mas dentro do texto, junto com eles, eu aprendi a necessidade do verbo, porque ele é 
imperfeito, porque é subjuntivo... junto com eles... eu descobri a função de como usar aquele 
diálogo, olha aqui! Olha aqui! Eu aprendi dentro da funcionalidade do próprio texto. 

 

A professora explica que a sua prática tem relação íntima com o fato de 

não apenas propor leituras, mas de ser leitora: 

 

Eu consigo planejar isso, porque eu gosto de ler. Porque foi despertado no meu lúdico, porque 
ler tá na minha alma, ou um gibi ou a história! Despertou em mim o gosto de ler!!.Como eu sou 
leitora, ler pra mim é prazeroso!!! Não pra estudar o que a secretaria quer, mas de procurar o 
texto que eu quero, porque eu sei que minha turma tá me esperando lá e não vai ser uma aula 
qualquer, mas vai ser uma aula dialogada, conversada, e tanto que eu tenho calo na voz!  
 

Observamos que a educadora costuma levar textos de muitas fontes para 

a sala de aula. Ela esclareceu que, quando percebia alguma temática 

interessante para aquela turma, costumava separar e planejar atividades a partir 

daquele tema, mesmo que não estivesse no programa oficial para aquele ano 

letivo. A professora se colocava perguntas ao proceder à escolha de um texto:  

A gente cria uma notícia, criando com eles, o bilhete, a carta eu não trago pronto, eu tenho esse 
olhar agudo, pra dizer assim, vai ter uma funcionalidade aquele texto? Porque este texto explana 
isso? Isso é importante para meu aluno? Porque é o que minha clientela está vivendo naquele 
momento, eu vou aproveitar aquele momento, porque serve como motivação, interação, aí eu 

                                                 
44 Fez graduação em Letras na FAFOSP- Faculdade de Formação Superior de Professores, uma 
instituição de autarquia de Serra Talhada. 
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classifico quais são os gêneros que eu posso trabalhar, e do gênero eu dou minha gramática, 
voltado para aquilo ali, metalinguística, eu trabalho a gramática pela língua. 

 

Alguns episódios nas nossas observações permitiram-nos perceber esta 

relação com as próprias experiências de leitura, quando, por exemplo, a docente 

trouxe um texto sobre as eleições para trabalhar juntamente ao episódio 07. O 

texto era um recorte de uma notícia atual que comentava sobre a persistência 

da prática de compra de votos. Apesar de não o ter lido45, comentou com os 

alunos sobre o assunto, apoiando-se em algumas estatísticas trazidas pelo texto 

impresso em questão.  

Sobre suas práticas de leitura, a professora explicou, por exemplo, que 

tem costume de ler “meus teóricos”: 

 

Assim, eu tenho uma filosofia de vida, assim, eu vejo que se divertir é muito bom, mas ler pra 
mim é magnífico, quando um livro cai na minha alma, eu gosto muito dos livros de teóricos, de 
estudar mesmo,final de semana, quando venho da escola , é meu lazer!! Aí eu leio, e vejo o que 
tem aquela funcionalidade didática. 

 
 

A prática social da leitura de textos teóricos é um elemento estruturante 

das práticas de letramento da professora e orienta todo o planejamento das 

atividades de escrita propostas por ela. De fato, sua ação didático-pedagógica 

está filiada a diversos teóricos, expostos como orientadores das suas práticas:  

 

Gosto de ler, seu dizer não o nome, Marchuschi, Magda Soares, Solé. Tem muito a ver comigo! 
Aí, acho um texto que é da realidade de meu aluno, vou antecipando os sentidos que as crianças 
dariam aos textos, que inferências poderiam realizar, como que o autor construiu aquelas ideias 
e porque ele tá dizendo aquilo! 
 

Um aspecto que consideramos um saber da professora é o fato de ela 

compreender que os conhecimentos prévios dos alunos lhe permitem acessar 

novos horizontes da leitura ou da produção. O espaço para este tipo de 

conhecimento é abundante e permite seus alunos manifestarem seus 

conhecimentos sobre o assunto trabalhado e sobre suas práticas fora dos muros 

da escola. 

Na fala acima da professora, percebemos que seu planejamento começa 

com o movimento de colocar-se no lugar do outro, das crianças da vila de Santa 

                                                 
45 Marinho (2010, p. 81) afirma que: “Algumas vezes o material escrito não é para ser lido, mas 
é necessário tê-lo”. 
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Rita, para, a partir deste lugar, perceber suas necessidades, interesses e propor 

desafios.  

 
 
7.3.3 As crenças percebidas 
 

Barton e Hamilton defendem que a escrita deve ser compreendida no 

âmbito das relações sociais. Deste modo, ela torna-se um recurso da 

comunidade e não propriedade ou saber individual. Nestes termos, entendemos 

que a escrita está totalmente interligada ao contexto em que é utilizada e é 

veículo de inserção sociocultural (BARTON e HAMILTON, 1998, 2000). Esta 

ideia parece ser compartilhada pela professora. Sua prática e também seus 

dizeres sobre a própria prática enfatizam o contexto sociopolítico e cultural onde 

ocorrem as práticas de leitura e de escrita.  

O fato de a professora conhecer e “admirar” as práticas de letramento da 

comunidade na qual trabalha faz com que ela empregue uma postura notória de 

ressignificação das mesmas. Um exemplo disto é o fato de utilizar nas suas aulas 

gêneros da oralidade, como trava-línguas, memórias, parlendas, músicas, os 

quais, segundo Kleimam (2010), são letramentos locais que moldam a vida 

cotidiana das pessoas:  

 

Eu sou professora, que eu gosto de fazer muitas coisas, mas minha prática é memória, tem muito 
de memória, eu gosto de, meu eu, o conto, a narrativa, mas eu necessito de textos científicos, 
mas eu necessito de entrar em mundo científico... mas minha identificação é com a memória 
porque eu me lembro do aconchego da casa da avó, o aconchego de meu tio e de como ele fazia 
meu eu crescer com aquelas história de literatura, não eram nem clássicas, meu Deus do céu, 
mas eram o contador. Identificava com o meu eu! Eu amo contar história do meu eu, do meu 
lugar, do meu sertão, eu amo! Das coisas que eu gosto!!! Memórias, diário, parlendas... mas 
também eu aprendi a escrever vários outros tipos de textos, de gêneros, mas tem aquela 
identificação... 
Eu tento despertar no meu aluno um gosto pelo que sabe, ele vai ter o gosto dele, cada pessoa, 
tem seu gosto, suas emoções, sua realidade, sua característica, suas mobilidades, mas eu tento 
fazer de tudo pra não perder aquela clientela, mas que eu conquiste. Tudo eu vou levar de acordo 
com aquele tema que eu tô trabalhando, aí os gêneros surgem, daquilo ali as consequências são 
poemas, relatórios, carta ao leitor, carta de solicitação, dependente o gênero textual é 
consequência da minha unidade temática! 

 

Já comentamos este aspecto anteriormente, mas gostaríamos de 

ressaltar que, apesar de a professora trabalhar inicialmente com gêneros do 

cotidiano dos alunos, percebemos que existe uma preocupação latente em 

ampliar este horizonte: 

 

Eu tenho que pegar do que eles gostam pra depois eu ensinar também o que eles necessitam. 
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Vimos, nitidamente, eventos que propõem gêneros diversificados e novos 

àqueles estudantes, como no caso das cartas de solicitação e entrevistas. A 

educadora procurava enfatizar sempre a funcionalidade dos mesmos e expor 

que o produtor destes textos não são seres impessoais e sim membros de uma 

comunidade com valores, crenças, opiniões e ideologias diversificados, como 

demonstra este extrato: 

 

Porque será que este autor do livro fala assim do Nordeste? Será que ele acha que só o Sudeste 

é importante? 

 

Salienta-se ainda que, muitas vezes, em conversas informais, ficamos 

surpresos com o quanto a professora se encontra enraizada naquela 

comunidade. O fato de conhecer muitos pais pelo nome e conhecer a moradia 

deles é um exemplo disso. Algumas descrições dos maiores problemas 

encontrados por suas famílias revelam que o contato com os moradores se dá 

fora dos muros da escola e que conhecer suas práticas requereria “conviver” 

com eles, para inferir que conhecimentos têm ou não sobre a língua escrita.  

Um fato que demonstrou este comportamento foi um dia em que 

presenciamos a professora orientando uma mãe sobre como auxiliar seu filho 

em suas dificuldades de leitura. A professora a orientou que utilizasse a revista 

da Avon, que a própria mãe vendia, para treinar a leitura com seu filho. 

Interessante notar que ela não orientou a leitura de outros textos ditos da esfera 

escolar, muito provavelmente porque a fluência de leitura da mãe também não 

era alta e isso lhe provocaria certo constrangimento. Utilizando-se de um texto 

conhecido e de fácil leitura, ela poderia, juntamente com seu filho, ler aquele 

material e, assim, auxiliá-lo no aprendizado da leitura. 

De fato, Street (2014, p. 35) assevera que “a falta de habilidades letradas 

pode ser uma deficiência bem menor na vida cotidiana do que normalmente se 

imagina”. Mediante a experiência vivida por esta mãe “pouco” letrada aos moldes 

convencionais da escolarização, parece-nos que é preciso relativizar o discurso 

segundo o qual somente indivíduos letrados podem ser instrumentos para que 

outros sujeitos ampliem suas experiências de letramento. Ampliando esta 

discussão, segundo os teóricos do NLS, pode haver uma divergência entre os 

planejamentos institucionais e o letramento local, situado. Muitas vezes, estes 
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planejamentos são delineados a priori e não são sensíveis aos letramentos 

locais. O que nos parece haver nas práticas da professora é um olhar sensível 

às práticas locais e, consequentemente, um uso diferenciado das propostas 

trazidas em nível institucional. Por vezes, este movimento, causa 

constrangimentos e embates. A fala da docente demonstra isso:  

 

Eu peguei a linha dentro da realidade da minha sala de aula, eu não aceitei, e quando elas 
(referindo-se as orientadoras do IQE) vinham com o texto prontinho, xerocado... eu tinha que 
dizer: não quero, melhor, não posso!!! Olha, eu tenho mais credibilidade de meus alunos com 
isso aqui. Eu não fujo da sua linha, dos descritores que eu tenho que acompanhar, agora deixa 
eu trabalhar... porque dá mais rendimento. 

 
Outro trecho: 

 

Um dia a coordenadora local chegou pra mim e disse: você vai ter que se explicar com diretora 
de ensino, porque você não segue a sequência didática que vem da secretaria de educação. 
Os alunos não estão fazendo... Você vai ter que dar uma justificativa. 

Ao ser questionada sobre a interferência da Secretaria de Educação no 

seu cotidiano e como lida com esta interferência, relatou que, algumas vezes, 

precisa justificar-se: “Mas, às vezes, eu mostro meu projetinho, quais teóricos, 

sigo os programas... mas o texto... esse não!!!! Eu tenho que provar como 

pessoa, como professora, o meu método, que estou estudando”. 

Outra crença que permeia todas as atividades propostas pela professora 

é que, para que se tenha um trabalho “com funcionalidade” na leitura e na 

produção de texto, é necessário que se parta de uma temática de interesse dos 

alunos. Nesta concepção, percebemos que o contexto (tema debatido) é que se 

torna o pretexto para as atividades de produção ou de leitura de textos. 

Percebemos que, algumas vezes, a professora enfatiza tanto a temática 

abordada que minimiza a sua função social, deslocando a atenção dos alunos 

apenas para a reflexão de assuntos. Percebemos este movimento no evento de 

escrita da carta de solicitação para o instrutor do Proerd. A professora enfatiza: 

 

Eu analiso o problema central da minha turma e escolho uma ideia temática e daí eu trabalho o 
gênero. De acordo com o que a fome que a turma tem, o que surgiu na sala, no debate, uma 
pergunta. Eu escolho um tema, aí pronto, surte efeito, porque eu vi que foi tirado na fala da 
maioria, eu norteio toda a aula teórica não o que a secretaria pede ou que minha coordenadora 
pede, mas o que minha turma precisa. 
 

Apesar de percebermos que, em algumas aulas, a docente não expõe 

claramente uma reflexão sobre a função social do gênero, concordamos que 

existe uma preocupação em abordar temáticas próximas ao aluno. Isso nos 

permite concordar com Torrês (2009) quanto ao fato de que, agindo assim, o 
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professor deixa de ver os textos apenas como um “exercício de metalinguagem 

e normalização dos padrões linguísticos” (op.cit.47) e passa a propor atividades 

que levem o aluno à reflexão sobre os assuntos neles veiculados. A autora 

esclarece que: 

 

Há que se ver que, ao optar por uma abordagem de leitura em que o 
texto seja assumido como parte constituinte das práticas de escrita da 
sociedade, o professor desempenha o papel de provocador de 
reflexões sobre os assuntos tematizados no texto, e leva os alunos a 
sobre eles opinar, aderir ou discordar, o que é um caminho certeiro 
para lhe despertar o senso crítico, o desejo de intervenção nas 
questões que dizem respeito à sua vida e à da comunidade e, 
principalmente, a entretecer uma outra relação com a escrita, 
despertando-lhe um maior interesse na leitura e no prazer de ler (op. 
cit. p. 48). 

 
 

Um dos objetivos da professora na leitura e também na produção de 

textos é que seu aluno seja “modificado” pelo conteúdo proposto pelos textos. O 

intuito é que ele atribua um significado ao texto/conteúdo trazido ali e que se 

transforme com experiência da leitura. Ao ser perguntada sobre a importância 

da leitura e da escrita para a vida de seus alunos, assim se pronuncia:  

 

É transformadora! O livro quando cai na alma, é germe que faz a palma, e chuva que mar!!!! Eu 
tinha 7 anos quando passou uma propaganda da ‘Fabercasttel’ a leitura desperta no aluno, se 
ele tem gosto de ler, se eu despertar isso pra ele, ele vai mais além do que a funcionalidade da 
escola, ele chega no 3º ano com funcionalidade de mundo, eu despertei pra ele abrir as portas 
de paradigmas, pra ele se engajar num emprego de trabalho, na sua associação, com os 
problemas sociais, eu despertei... é uma escama que caí dos olhos, é uma gota d’agua que faz 
diferença no oceano, ele movimenta, ele não é mais cego!!! E eu percebo que quando ele está 
no 7º ano... as professoras dizem!! Venha cá meus alunos.... aí eu penso: quem poliu você meu 
ouro foi eu!!! E eles sabem disso!!! Alunos que no terceiro ano prestam homenagem a mim, da 
4ª série na época!!! Ele é aluno da sua prática, mas quem despertou para leitura de mundo foi 
eu!!! São meus alunos!!!! Crias minhas!!!! Que o gosto da leitura, os textos reais se compara aos 
textos sociais e eles não serão mais ANALFABETOS (não apenas como aqueles que dominam 
a técnica), não serão mais aquelas pessoas fáceis de tapear, serão pessoas desbravadoras, eles 
leem os textos da vida, eles indagam... é meio caminho andado pra questionar, porque? Como? 
e estudar e ler porque? As escamas de alienação caem, eles se despertam pro mundo aberto!!! 
Eu acho que foi aquele alicerce da leitura, caiu na alma, vestiu a palma, fez o mar!    

  
Este discurso da professora alinha-se ao modelo que Street chama de 

modelo ideológico de letramento, pois vemos que as atividades envolvendo a 

escrita e a leitura não são vistas de forma neutra e autônoma. Elas estão sendo 

constantemente vinculadas aos fatores sociais e proporcionam aos alunos o 

aumento de sua criticidade, fazendo com que se tornem mais autônomos. A 
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professora constantemente estimula a reflexão e a formulação de opiniões, como 

vemos no próximo diálogo colhido das notas de campo: 

 

P- Um plantio de café, lá em São Paulo, dá duas vezes o tamanho de Santa Rita. E lá é tudo 
com máquinas, porque nós ainda somos manual? 
A- (Silêncio) 
P- Nós somos filhos dos agricultores, nós ganhamos um pedaço de terra pra trabalhar, suar, 
lutar... mas investimentos não temos...e os instrumentos são pesados, a terra é mais sofrida, 
dependemos ainda da chuva. 
A- Lá tem irriganção! (irrigação) Mas faltou água este ano, a senhora não disse! 
P- Geralmente estes fazendeiros são os políticos, donos de muita terra... eles estão lá 
preocupados com a enxada pesada? 
A- Não! Querem é milho, muito milho! 
P- Ta vendo aí! Pra votar a gente tem que pensar! Geralmente aquela elite, não é que vai lutar 
pra ter políticas públicas para o agricultor? Tem que acreditar nesta luta, nessa diferença de 
terra, nessa diferença regional! 
A- Sr. X, é agricultor, mas não faz nada não! Só fez o asfalto que matou meu tio. 

 
 

 Deste trabalho surgiu a construção de uma estrofe de cordel (ANEXO 12) 

criado pelos alunos e apresentado para a pesquisadora, assim como um trabalho 

de intertextualidade. 

Notamos que o processo de leitura ou de produção textual seguia certo 

ritual, no qual a principal atividade era a discussão sobre o tema. Esta se dava, 

basicamente, na oralidade e não contava com apoio de material escrito. Após 

este momento, ainda na oralidade, percebemos que a professora “provocava” 

nos alunos certa necessidade de comunicação, que desencadeia na escolha do 

gênero para que um objetivo fosse conseguido. A esse respeito, novamente 

Street (2014, p. 36) nos fala: “a familiaridade com o conteúdo e o contexto afetou 

o que era considerado como habilidades neutras independente de contexto, na 

decodificação da escrita”. 

Vejamos um episódio não observado durante a nossa pesquisa, mas 

amplamente comentado pela professora em questão. 

Eu levei um texto uma fábula: no texto o leão salva a vida do rato por piedade e acha que não 
vai precisar dele, por ser um animal tão pequenininho. Depois o leão é capturado e o rato rói a 
corda onde o leão está preso.  
Dessa moral, eu comecei a falar dos ratos. Dos ratos eles começaram a falar da pobreza que 
eles tinham, pela falta de saneamento básico, na zona rural. Por conta dessa falta de estrutura 
da vilinha. E a gente conversou com a diretora pra falar com representante para estender a 
encanação mais pra longe pra que não fosse atingida pelos ratos. Fizemos uma campanha! A 
gente foi colocar o texto de cada um ao mesmo tempo eu tenho que andar com dicionário, com 
outra gramática, porque além de preparar todo aquele assunto eu tenho que estudar pra fazer 
funcionalidade da língua naquele momento ali. Ali, eu tenho telespectadores, eu posso dizer que 
não tenho alunos. Oh tia! e fica bem assim, e eu posso continuar assim. Aí eu digo: esta ideia 
não condiz com esta alii! (não tem coerência)... ele não sabe o que é coerência, eu só digo esta 
ideia não tem ligação com aquela ali. Depois ele tem prazer de saber o que é poema em cima 
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daquele tema, uma carta de solicitação, uma biografia, cartazes, e eu não aceito o programa do 
IQE: xerocado, aqueles textos lá, prontos.... e saímos nas ruas da vila... 

 
Nossos dados evidenciam que esta prática da professora faz com que 

seus alunos modifiquem a realidade ou procurem meios para isso. A leitura do 

texto é o estopim para refletir sobre a própria realidade local e coloca-se como 

meio de transformação social, de reivindicações através da língua escrita 

(realização da campanha).  

A crítica feita ao programa do IQE parece estar mais pautada na negação 

de uma adaptação a um modelo único de educação “aos que se encontram fora 

do lugar, como se não existisse um movimento social, cultural e identitário que 

afirma o direito a terra, ao trabalho, à dignidade, à cultura e à educação” 

(BRASIL, 2001, p. 19) e que pretende, portanto, afastar a escola da temática 

rural. 

A professora tem uma preocupação em produzir textos autênticos e 

contextualizados. Textos que tenham uma funcionalidade e não circulem 

somente no ambiente da sala de aula. Revisitando os episódios elencados 

anteriormente, criamos uma tabela onde são expostos os ambientes por onde 

circularam os textos produzidos na sala de aula: 

 

TABELA 6 

 

GÊNERO DESTINATÁRIO 

Convite Pais ou responsáveis 

Cordel Comunidade escolar 

Panfletos Comunidade local 

Cartas de solicitações Pessoas fora da localidade (secretario de 
educação e instrutor do PROERD) 

Redação  Avaliadores do Proerd 
 Tabela 6: Relação gênero x Destinatário 

 
 
 
7.3.4. Os sentimentos e atitudes ressaltados 
 

O sentido de pertença e, ao mesmo tempo, o “dever” de formar cidadãos, 

está presente nas atividades previstas. Este sentimento foi sentido tanto na fala 

da professora, como nas suas atitudes. A docente relatou que: 
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Eu tenho um acordo comigo mesmo e com eles. Eu acredito neles, que eles estão ali como um 
ser social, que eles precisam despertar essa prática e essa prática ela não é imposta, do texto 
que eu quero... (...) mas vamos ver o que se grita aqui, o que se constrói!!! Quando a gente ver 
o que tá gritante, o que mais se constrói, a gente ver que o aluno vai se esforçar pra escrever o  
que ele necessita, o que ele gosta, essa é minha prática.  Ele tá fazendo a prática da escrita, aí 
eu posso mostrar como que alunos que não sabiam escrever parágrafos em dois meses, eles 
escrevem textos, porque foi despertado nele todo um preparo temático para que eles 
desenvolvessem a coerência, aí vejo a parte da gramática mais gritante, aí vou na escrita, vou 
de banca em banca, apago este texto, se eu não disser pra vocês que um projeto eu passo mês, 
dois meses...mas a maioria aprende a escrever.  Eu digo você tem uma grande habilidade pra 
ser jornalista, pra ser biólogo, boto pra cima mesmo!!!!! 
Deu certo comigo! 

 

No intuito de formar cidadãos, percebemos que o texto desempenha um 

papel fundamental. Há momentos de interação intensa com o material escrito 

onde expressar olhares, gestos ou mesmo silenciar faz parte destas relações. 

Nas nossas observações constatamos que a participação do professor nas 

práticas de letramento faz com que os alunos tenham uma maior familiaridade 

com as várias maneiras contextualizadas de expressão escrita. Fluência oral, 

“dentro desse modelo, não é vista como um exercício mecânico escolar, mas 

como a aprendizagem da escrita de palavras, frases relacionadas a toda a 

discussão realizada e, portanto, carregadas de significados” (TERZI, 2006, p. 9)  

Neste ponto, situamos um episódio de letramento no trabalho com a 

leitura executado pela professora. Na aula de leitura do texto “A menina 

corajosa”, a professora, antes mesmo da leitura, conversou com os alunos 

sobre alguns elementos extratextuais, como relatamos na descrição do episódio. 

Ao esclarecer estes elementos (quem, para que, quando, onde, para quem) a 

professora ofereceu o “preâmbulo para uma leitura reflexiva e crítica, que além 

de despertar o prazer de ler, é uma antecipação à cidadania” (TORRÊS, 2009, 

p.101). Deste modo, a professora atua como mediadora nas práticas de escrita 

e de leitura e acredita que estas contribuam significativamente para formação 

humana dos seus alunos.  

Certamente, trabalhando a leitura deste modo a professora está 

propiciando o desenvolvimento do letramento do aluno, pois a interpretação do 

texto não foi feita de imediato pela docente. Ao contrário, foi prolongada para 

que eles pudessem esboçar suas interpretações. Esvaziando seu lugar de 

falante primário e tornando as relações em sala de aula menos assimétricas, 

limitou-se em resgatar a fala do aluno e socializá-la através do parafraseamento 

do conteúdo enunciado (CAMPOS, 2003).  
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Essas discussões promovidas em sala são também alicerces para que o 

aluno construa o conceito do que seja “leitura” (colocar-se perante de), formando, 

assim, a base para que o mesmo compreenda que “não há, portanto, uma 

interpretação única e universal para cada texto, como propõe o modelo 

autônomo de letramento (TERZI, 2006, p. 8) 

Ao ser interrogada sobre os objetivos de ensino da leitura e da produção 

textual, afirma que é: 

 

Despertar, mostrar, que... se existe problema... aluno não sabe identificar ideias temáticas, o 
aluno  não sabe argumentar, não sabe distinguir entre fato e opinião.. aí é, justamente, meus 
textos embora eu trabalhe muito o lúdico,  a realidade, mas o gosto pela leitura tem que despertar 
para o contexto social: O que é que eu quero ser na sociedade? Eu faço tudo isso, porque tenho 
uma visão de universo, de formação. Eu não quero encontrar um aluno meu na cadeia; eu não 
quero encontrar um aluno meu corrupto; eu quero que ele veja na leitura o gosto de ser ávido na 
sociedade, prático, porque a leitura abre caminho, ela desperta as funções, ele pode ser um gari 
de rua ao um doutor, mas ele vai ser com funcionalidade. Se um agricultor meu precisar fazer 
um requerimento, ele vai saber!!! Porque ele aprendeu com a professora Patrícia Oliveira!!!  
 

Aqui percebemos mais uma prerrogativa importante da educação do 

campo. Esta muitas vezes é pautada na dominação do plano urbano sobre o 

rural, que “exclui o trabalhador do campo da totalidade definida pela 

representação urbana de realidade” (BRASIL, 2001, p. 18). Ao referir:  

 

Se um agricultor meu precisar fazer um requerimento, ele vai saber. Porque ele aprendeu com a 

professora Patrícia Oliveira. 

 

Vê-se que a professora valoriza este espaço e atribui a ele a constituição 

das identidades do seu aluno. As práticas de escrita e de leitura são postas a 

serviço do cidadão do campo, a “partir do surgimento de um novo ator ao qual 

se abre a possibilidade de exercer, no campo, as atividades agrícolas e não-

agrícolas” (op.cit, 2001b. p.19). 

 

A professora Patrícia!!!!Essa daqui fez a diferença na minha leitura, na minha escrita! Isso daqui, 
realiza qualquer salário, valeu a pena!!!!! Desperta pra vida!!! Não para que ela saia do seu canto, 
seu lugar é ali... mas fazendo a diferença! 
 

Os motivos pelos quais se lê e/ou se escreve se relacionam com as 

diversas esferas de atividade na vida social e não são dissociadas destas. No 

episódio da escrita da carta de solicitação para o secretário vemos esta 

dimensão sociopolítica que os eventos podem provocar. De fato, relacionar-se 
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com instâncias do poder público através da linguagem faz com que esta se 

constitua como caminho de intervenção na busca de uma maior participação 

social. Além disso, a carta torna-se um importante instrumento de resgate da 

cidadania, um elemento mediador entre nós e o mundo (FREIRE, 1993). 

O letramento crítico enfatiza que a escrita deve se constituir como fator de 

cidadania e de inclusão (DURRANT e GREEN, 2001). Encontrar espaços para 

este tipo de letramento faz com que aprendizes tenham um maior conhecimento 

de si, da sua realidade e, consequentemente, do seu papel social. Rojo (2009, 

p.120) expõe que, para se trabalhar o letramento nesta perspectiva, é necessário 

que o letramento seja crítico, ou seja “abordar esses textos e produtos das 

diversas mídias e culturas, sempre de maneira crítica e capaz de desvelar suas 

finalidades, intenções e ideologias”. 

Ainda no episódio do texto “A menina corajosa”, percebemos que a 

professora procedeu a uma atividade de interpretação do texto. Provavelmente, 

realizou esta atividade para atender a uma demanda da secretaria de educação, 

que propôs algumas perguntas após a leitura do texto. O que nos chamou 

atenção foi como a professora realizou esta atividade. Primeiramente, ignorou 

as perguntas que estavam na xérox fornecida pelo programa, a qual teria que 

seguir. De fato, as perguntas propostas eram apenas de localização superficial 

de informações e não provocavam nos alunos uma reflexão do conteúdo do 

mesmo (eram mais voltadas à compreensão do texto). A professora propôs 

outras perguntas que, a nosso ver, expandem para uma reflexão sobre o texto, 

como: “Se vocês fossem esta menina, com agiriam? O que vocês acham que o 

autor do texto quis dizer com este conto? Vocês já viveram situações onde 

tiveram que demonstrar coragem?” 

Pareceu-nos que a professora procurava questionamentos que 

possibilitassem o desenvolvimento do raciocínio do aluno, de modo a explorar 

aspectos sociais, considerando, assim, suas perguntas mais adequadas a este 

propósito. 

Percebemos que o prazer pela profissão e pelo trabalho nas escolas da 

zona rural está alicerçado em sua história de vida. A professora conta que tinha 

uma tia que foi professora do campo e lhe contava as proezas para chegar até 

as comunidades. Relembra:  
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Tinha uma tia que dava aula atrás das serras também!!!! Ela não tinha muitos recursos, eu tinha 
5 anos, e eu via o carinho dela, a dedicação, eu lembro da formatura dela, o almoço que minha 
tia fez, e quando ela saiu pra receber o diploma eu disse: Eu vou ser professora também!!! Eu 
queria ser pela história de meu tio, pela minha primeira professora, por D. Cleonice e por minha 
tia!!!! O pessoal pensa que com a luta sindical a gente ganha dinheiro, eu não!! Eu quero que 
meus filhos reconheçam que na profissão de professor, que vale a pena, ser professor. Eu faço, 
porque eu gosto de ser professora!!!! Eu gosto, eu gosto! As aulas pra mim não são aulas 
curriculares, são meus encontros! Eu gosto, eu gosto mesmo!!! 
 

É sabido que faz toda a diferença estar em um espaço onde se sente 

próprio. Certeau (1985) explicita que as práticas cotidianas são como uma rede, 

uma trama de operações que possuem uma formalização, uma organização, 

uma disposição, que pode ser analisada nas pesquisas e, certamente, fazem as 

pessoas mais realizadas: 

 

Como professora, o que eu quero ser? Eu quero ser a professorinha... quero ser A professora? 
Eu quero respeito, quero ganhar meu espaço, qual ser referência! Todo mundo tá dizendo assim: 
Você vai ser vereadora! Eu vou votar em você! Você tá lutando pela classe!!! Quem disse que 
eu quero isso! Eu nasci pra ser professora! Eu luto pelo que eu acredito! 

 
 
7.3.5 As ideologias46 
 

Que tipo de ideologia o professor da escola pública tem? Tem 
poucas pessoas ligando pra educação!!!! Ninguém quer visitar a 
camisa! Pra uma valorização do professor, da educação!!!  Eu 
me preocupo muito com isso na sala de aula, um governo ele 
não quer que a educação funcione, agora um professor pode 
transformar a educação na sala de aula, se o professor 
soubesse o que ele poderia ensinar, aí eu já vejo a parte de 
letramento, a parte sociopolitica, a aluno despertar pra vida, 
ensinar a vida, não o texto que vem de cima, não um texto de 
história escolhido pelo MEC, uma realidade bem distante,mas 
uma realidade presente, eu gosto de procurar temas presentes. 

Profª Patrícia Oliveira 
 
 

A ideologia da professora parece ter por base a confiança que seu 

trabalho deva surtir efeito não somente no dia a dia da sala de aula, mas na vida 

dos alunos. A professora parece conhecer o desfecho que muitas crianças da 

zona rural tomam em relação ao prosseguimento dos estudos e preocupa-se 

com isso: 

 

                                                 
46 Não estamos nos referindo à ideologia enquanto categoria teórica e sim a sua conceituação 
no senso comum, que por nós é identificada por um conjunto de ideias e/o pensamentos de uma 
pessoa ou de uma sociedade. Tem relação estreita com suas ações políticas, sociais e, no nosso, 
caso pedagógicas. 
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Muitos professores têm medo de pegar o 5º ano porque vai ser analisados pelas provas externas 
e aí tem uma cobraça a mais! Eu pego aquela turma! Aí veja, já é seca, já é falta de aspiração 
para o estudo, incentivo à leitura, eles são desacreditados na educação, a maioria desiste; casam 
cedo, a maioria pensa eu não vou precisar disso pra roça, eu não vou precisar disso pra qui. Aí 
trabalho, seca, chuva, preservação da caatinga é tudo voltado ao meio e ao cidadão daquele 
meio. Casar cedo, gravidez na adolescência, porque não tem um casamento planejado, 
educação como estilo de vida, é esse foco, não é o texto que a secretaria me dar, de jeito 
nenhum, eu já tentei! Eu tenho só 5 anos concursada, mas tenho mais de 15 de sala de aula, eu 
não vou dar uma coisa, que não surte efeito, uma prática que eu vejo que meu aluno tá mais 
cansado do que eu daquilo ali! Ele não quer aquilo ali, ele tem fome de outras coisas! Mais 
interessantes... Por exemplo: textos que falem sobre a chuva, o valor da chuva pra homem do 
campo, do conteúdo a gente cria memória, porque quando chove aqui é uma alegria,  é um tipo 
de texto que puxa para o verbo tal, trabalho a gramática tal e textos de opinião. Ah professora... 
Vai surtir um efeito mais concreto, notícia de jornal, a violência no trânsito, as pessoas daqui 
ainda não se adaptaram, principalmente as do mato, com essa BR aqui. Quantos acidentes já 
tivemos... 

 

Vimos, ainda no capítulo 5, que os anos de escolarização das pessoas 

que habitam a zona rural é bem inferior aos da zona urbana e umas das 

propostas advindas da nova legislação da educação do campo rebate 

justamente isso.  É importante considerar o campo como espaço heterogêneo, 

com suas peculiaridades “destacando a diversidade econômica, em função do 

engajamento das famílias em atividades agrícolas...” (BRASIL, 2001, p. 2). A 

professora parece reconhecer o modo próprio de vida social e de utilização do 

espaço do campo e utiliza-se disto para o seu trabalho pedagógico em sala de 

aula, assim como prescreve a Resolução CNE/CEB 1, que institui as diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo:  

 
 
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
(Art. 2º, Parágrafo único) 
 

 

Concebe leitura enquanto forma de conhecer o mundo e reconhece que 

a modelo predominante nas escolas é o “autônomo”: 

 

Agora dominar...  é que as práticas ainda das escolas, que circulam por aí, ainda não sabe levar 
o aluno de como ele vai ler!!  Mas eu vejo às vezes que são as aulas apáticas, aulas conteudistas, 
aulas sem funcionalidade, sem vida... 
A gente tem que ter o pressuposto pra levar um livro de leitura, as descobertas de como interagir 
a obra literária com a vida do aluno; a leitura pra mim tem uma funcionalidade social, de 
despertar, um cidadão, independente da profissão, um cidadão a exercer seu papel neste mundo 
letrado aí, informativo. 
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E afirma que este deve ser o papel sublime da escola:  

 

Embora ele não tenha formatura, mas se ele tiver o hábito da leitura, a escola já fez tudo por ele. 
Porque ela não vai passar na sociedade de forma insignificante na vida social, não vai ser um 
ser insignificante. 
É isso que eu quero despertar nos meus alunos, mesmo se eles não tenham funcionalidade para 
a escola, diploma, mas eles despertarem pra vida, pra questão social, eles vão longe e isso que 
a leitura deve despertar! 

 

A função da escola é, além de proporcionar a aquisição de conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade, promover o desenvolvimento de 

cidadãos críticos, que possam interagir com o “outro”. O letramento desempenha 

uma relação de poder em relação a “colocar-se no mundo”, a dar possibilidades 

através da leitura e da produção textual para interagir com as mais diversas 

expressões socioculturais. As práticas observadas levam o aluno a expandir seu 

potencial criativo, à análise e à crítica.  

Consideramos importante que, ao expor o aluno a diversos produtores e 

diversos gêneros textuais, estamos fazendo com que ele lide com diferentes 

letramentos, diferentes pontos de vista e diferentes práticas que expressam 

valores, crenças, saberes, sentimentos e ideologias os mais diversos. Esta 

perspectiva recorre àquela que os teóricos dos NLS definem como 

características do próprio letramento: o fato de ser múltiplos, multiletramentos na 

expressão de Rojo (2009, p. 120), que visam “abordar os produtos culturais 

letrados tanto da cultura escolar e da dominante, como das diferentes culturas 

locais e populares com as quais alunos e professores estão envolvidos”. 

 
 
7.3.6  Como são vistos os locutores e interlocutores dos textos 
 

 

É um momento tão esperado que às vezes eles vão me buscar 
no carro!!! Quando eu paro: cadê professora Patrícia? Porque 
nós somos sócios de uma ideia temática, somos contribuintes, 
colaboradores. Ali eu vou encher a bola dele porque eu sei que 
dali eu vou despertar vários interlocutores, vários objetivos, 
várias linguagens, várias interações, várias vidas, várias 
histórias, aí eu choro, a gente brinca e bola... é uma festa!!!      
                                                                                Profª Patrícia 
 

 
Esta afirmação fez-nos recordar dos estudos do cotidiano, segundo os 

quais em cada espaço, em cada sala de aula, estão sendo escritas histórias, 
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mesmo se de forma ou em posturas diferentes. No processo de interlocução são 

dados aos pares possibilidades de reorganizar ideias, concepções, saberes que 

favorecem o construção do conhecimento (BOLZAN, 2002). 

O fato de a professora ter uma escuta sensível faz com que exista uma 

parceria com seus alunos. Observamos que nesta relação tanto educandos 

como professora se tornam aprendentes e ensinantes.  

Eu tenho que ensinar também argumentar, ter visão de mundo, eu não trabalho, só o gênero 
carta porque é fácil escrever carta... eu não trabalho só o gênero poesia, só a música...porque 
é gostoso! Mas ele tem que saber carta de opinião, relatório, opinião do leitor, quando o aluno 
dar uma opinião, aí eu paro e digo assim: que lindo!!!! Aonde você ouviu isso aí! Porque 
não foi só as minhas palavras, eu vi que ele teve mais palavras. Ah professora, eu vi no jornal 
nacional...olha, como ficou bem aqui! Aí pronto, eles se amostram!! Eu tenho que parar, porque 
ele tem que saber argumentar. Escuto aquilo e fico encantada!!!! Aprendo com eles! 

 
O envolvimento da turma como um todo nessas discussões e, 

posteriormente, no próprio evento de letramento é notório. Os alunos interagem 

de forma significativa com os materiais escritos e não notamos qualquer 

distanciamento deles, mesmo em se tratando de um aluno que não estava ainda 

alfabetizado do ponto de vista convencional.  

A compreensão de que as crianças possuem um conhecimento prévio, 

tanto do assunto/temática a ser discutida, tanto das características e propostas 

do gênero, permeia as relações pedagógicas da professora, o que nos faz referir 

a Street (2010, p. 49) ao afirmar que, quando o professor tem consciência disso, 

não imagina que os estudantes são espaços vazios que devem ser preenchidos, 

pois sabem que  

 
 
Esses alunos estão engajados em uma sociedade, em uma cultura em 
que a escrita pode ocupar grande espaço. Cada um deles pode não ter 
conhecimento de todas essas escritas; eles podem não se sentir 
competentes o bastante para fazer o trabalho que queremos fazer. 
Portanto, estamos lá pra dizer ‘Deixem-nos ajudar naquilo em que 
vocês querem ajudar. 

 

 

Percebemos esta visão sobre a capacidade do aluno e a possibilidade de 

a docente estar ali para contribuir. No episódio da escrita do convite aos pais, 

percebemos isto nitidamente, pois, ao propor a escrita do texto de forma coletiva, 

preferiu mudar de estratégia e propôs a escrita individualmente, deixando 

espaço também para autoria das crianças. A professora ratifica: 
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A gente tem que acreditar na criança, é o fator principal, pra ele produzir! Alguns dizem, eu não 
sei ler!! Você sabe, você não chegou no 5º ano sem saber!!! Você sabe!!! Professor tem que 
acreditar na criança!!! E porque existe muitos outros fatores pra destruir o alicerce, eu foi muito 
desacreditada, mas eu tive o amor de meu tio e da D. Cleonice e eu cheguei lá. A gente tem que 
dar o espaço pra criança. Quando ela diz que não pode, você diz: você pode!!! Ela olhou pra mim 
se tremendo!!! |Eu não sei ler!! Quem disse isso! Você sabe sim!! Você pensa que você é um 
folha de papel em branco, tanto texto que você já pegou, tanto Be a Ba, que você já decorou!!! 
Tanto texto que você já pegou!!! Vamos, vamos, vamos!!!! Escutei 10 vezes! Ela sabia que eu 
precisava da entonação pra apresentar o cordel, ela sabia que ela era a 10ª estrofe e ela 
precisava tá ali, porque tinha o contexto da 9ª e da 11ª, e se ela faltasse, ele ia quebrar o 
compromisso com a professora Patrícia!! Ela sabia que aquela oralidade dela era importante, 
mas o que era mais importante, era ela sentir que pode. Ela aprendeu a ‘ler’ em uma semana, 
pois antes só decodificava e ela nunca tinha lido pro um público. E ela passava de ano, porque 
tinha aprendido decodificar, mas pra ler mesmo com funcionalidade, ela nunca tinha lido! E agora 
que nós vamos ler bonito e ela leu!! Ela leu baixo, mas ela leu!!!  
 

Este trecho nos remete ao estigma do “analfabetismo” que, muitas vezes, 

assola as nossas crianças, principalmente aquelas da zona rural. Este fardo, às 

vezes, torna-se maior do que os verdadeiros problemas com a leitura e escrita. 

A esse respeito Street (2014, p. 36) corrobora com o fato de que:  

 
 
Em vários países em desenvolvimento, esse estigma ainda está em 
processo de construção. Pessoas habituadas a administrar sua vida 
diária, intelectual e emocional tanto quanto práticas e econômicas, por 
meio de recursos orais não sentiram necessidade das elaboradas 
definições e distinções associadas ao letramento e ao analfabetismo 
no ocidente.  
 

 
A professora parece legitimar o espaço da voz dos alunos como elemento 

fundante para realização de qualquer atividade, de modo a incluí-los como 

corresponsáveis e coparticipantes, e não como meros coadjuvantes e 

reprodutores. É atribuído aos participantes, no caso, aos alunos, um sentido de 

corresponsabilidade, de parceria nos eventos de letramento observados. Nas 

práticas de produção textual percebemos que a professora relembrava aos 

aprendizes qual era o objetivo daquele texto, acentuando durante a escrita a sua 

função social.  Este movimento também pôde ser sentido na reunião dos pais, 

ocorrida na sala de aula da professora. A todo o momento, ela procurava 

envolver os pais na reunião e na tomada de decisões a respeito do 

desenvolvimento dos filhos.  Esta abertura possibilitou também que os pais, 

apesar de muito simples e tímidos, tivessem voz ativa durante aquele momento 

e contassem suas experiências de vida. 
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6.3.7. Concepções do letramento 

Neste contexto, perguntamos à professora: O que significa ser letrado? E, 

aqui, trazemos mais um longo relato da mesma: 

 

Eu tenho uma tia que nas escolas por onde andou, ela não aprendeu a escrever... Aprendeu com 
a vida!!! Ele é semianalfabeta e ela mandava pra mim, muitos textos. Ela mandava as obras 
(Polliana 1 e 2 / Heider / David Copperfield / Sherlock Holmes)... do Rio de Janeiro pelo correios. 
Leia e depois você me diz o que você entendeu!!!! Com seu salário de industriaria, ela comprava 
os livros pra mim e mandava. (...) 
Ela teve necessidade de ler a bíblia, e ela lê! Ela fala oralmente a respeito dos Salmos e ela diz 
assim: “Eu sou analfabeta Patrícia, mas eu leio muito porque eu tenho necessidade...em uma 
conversa assim, ao menos, eu tenho que saber dialogar, dar minha opinião!” 
Eu digo a ela: você não foi alfabetizada na escrita, mas foi pra convivência social.  
Letramento pra mim é você saber ler de acordo com sua interação social, você ser eficaz ali, 
você aprendeu a descobrir os seus obstáculos, você ler pra aquela funcionalidade social, na 
igreja, no grupo de jovens, na roda de amigos (porque ela é de grupo religioso)... de assimilar o 
gosto pela bíblia, por Augusto Cury. E ela gostou deste tipo de texto e ela sabe debater este tipo 
de texto e ela sabe aconselhar a família.  
Aí, ela me diz: “Eu sou analfabeta!” Eu digo: quem lhe disse isso!!!! Eu encontro tantos 
professores que dizem que tem uma teoria do ba-be-bi-bo-bu. A senhora sabe conversar comigo, 
a senhora sabe conversar com a comunidade, sabe dar palestra dentro da igreja, até mesmo 
com o padre presente! A senhora é uma pessoa letrada! Ela sabia da necessidade de conviver 
com textos, para a eficácia social dela. Há 50 anos atrás a senhora foi privada de estudar, mas 
a senhora aprendeu a não precisar muito da escrita, mas da leitura a senhora desenvolveu o 
necessário pra interagir: pela sua posição, pelo seu grupo, pra senhora saber que é útil, pra fazer 
parte ... 
E ela ler perfeitamente... você pensa que ela é uma pessoa formada no segundo grau e ela é 
totalmente ‘analfabeta’, não tem nem o 2º ano do fundamental. Você é letrada!!! A senhora 
acredita no valor dos livros, da leitura... veja quantos livros me deu!!!  
 

Este excerto nos leva a crer que o significado de ser letrado para a 

professora está baseado numa visão ampla e o fato de a mesma não responder 

à pergunta da entrevistadora, usando alguns dos discursos que circulam no meio 

acadêmico, como chavões, pareceu-nos significativo.  

De fato, como discorremos na base teórica desta tese, definir letramento 

em apenas uma frase ou expressão parece ser uma tarefa um tanto quanto 

impossível, dada a complexidade do termo. Mais uma vez, as palavras da 

professora vão em direção ao que estamos chamando modelo ideológico do 

letramento, que percebe as práticas letradas como produtos da cultura, da 

história e dos discursos (BUNZEN, 2014). 

Pelas observações realizadas e também pelas minientrevistas coletadas, 

sabíamos que não iríamos encontrar nesta resposta um viés de aquisição de 

código ou mesmo supervalorização das habilidades de leitura ou de produção 

de texto, mas confessamos que a sua resposta causou-nos certa surpresa. 

Resolvemos, então, fracionar a primeira parte de sua resposta em pequenos 
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trechos para analisarmos quais significados encontramos por detrás de cada um 

deles. Resolvemos, assim, elaborar o seguinte quadro: 

 

Eu tenho uma tia que nas escolas por onde andou, ela não aprendeu a escrever...aprendeu com 
a vida.  

 

Concepção de que não é somente na escola que se aprende a ler e a 

escrever. A palavra “vida” parece exprimir outros espaços e caminhos por onde 

as pessoas transitam e que se tornam, também, agências de letramento.   

 

(...) Ele é semianalfabeta e ela mandava pra mim, muitos textos. Ela mandava as obras (Polliana 
1 e Polliana 2 / Heider / Devid Coperfill / Chelloch Home), do Rio de Janeiro pelos correios. Leia 
e depois você me diz o que você entendeu!!!!  

 

Percebemos aí o convívio com práticas de leitura que levam a uma 

releitura dos textos, uma significação única dada pelo leitor. A expressão 

“semianalfabeta” demonstra que, para esta professora, o fato de não saber ler 

não significa que a pessoa seja considerada analfabeta, uma vez que existem 

níveis de letramento (MASSAGÃO, 2001). 

 

Com seu salário de empregada, ela comprava os livros pra mim e mandava. (...).  

 

Demonstra uma ligação afetiva com a escrita e mostra também o valor 

que a família, apesar de ter poucos recursos, atribui aos textos escritos, de modo 

a proporcionar o acesso aos mesmos. 

 

Ela teve necessidade de ler a bíblia, e ela lê!   

 

Percebemos, aqui, que para a professora o fato da sua tia conseguir ler a 

bíblia está associado à “necessidade” dessa leitura.  

Ela fala oralmente a respeito dos Salmos e ela diz assim: “Eu sou analfabeta, Patrícia, mas eu 
leio muito porque eu tenho necessidade, em uma conversa assim, ao menos, eu tenho que saber 
dialogar, dar minha opinião!”  

 

Vê na necessidade de ler a possibilidade de se posicionar e de intervir no 

meio em que se vive. 

Eu digo a ela: você não foi alfabetizada na escrita, mas foi pra convivência social.  

 

A docente expõe o componente social como determinante para ser 

“considerado” letrado. Aqui percebemos que a professora relaciona o letramento 

aos usos e funções da escrita enquanto prática social, como ratifica Street, 

Barton, Hamilton. Na última parte desta exposição, percebemos que a 
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entrevistada também coloca no letramento o elemento de valorização, de crença 

e de significados atribuídos à escrita:  

 

Você é letrada. A senhora acredita no valor dos livros, da leitura... veja quantos livros me deu.  
 

A compreensão do letramento exposta pela professora vai em direção, ao 

que Terzi (2003, 2006) chama da “relação do indivíduo com a escrita”. Relação 

esta que não só envolve funcionalidade e uma variedade de formas, mas 

perpassa significações da escrita para aquele indivíduo ou comunidade. Nas 

palavras da autora:  

 
 

Entendemos por letramento a relação que indivíduos e comunidades 
estabelecem com a escrita nas interações sociais (Terzi, 2003; Terzi e 
Scavassa, 2005; Terzi e Ponte, 2006), relação que pode ser mais 
ampla ou menos ampla, mais profunda ou mais superficial conforme o 
uso maior ou menor da escrita; conforme o conhecimento das 
situações sociais que envolvem esses usos, do significado que tais 
situações têm para a comunidade, das formas que o texto escrito pode 
ter para uma dada função social, das relações de poder que 
influenciam todo uso social da escrita; conforme a valorização dessa 
modalidade da língua, as crenças sobre ela etc. Como todos esses 
fatores são construídos socialmente, o letramento é influenciado pelas 
condições sócio-econômicas, culturais, políticas, educacionais etc. 
locais, ao mesmo tempo que as influencia, fazendo com que 
comunidades diferentes apresentem padrões diferentes de letramento. 
Desta forma, embora o letramento seja um fenômeno social, há um 
aspecto individual consequência das experiências de vida de cada 
membro da comunidade (TERZI, 2006, p. 3 ). 

 
 
 

Para a educadora, o letramento é entendido como meio de inclusão social 

e deve levar em consideração suas experiências, histórias e práticas sociais, 

assim como confirma Freire (1995, p. 49). Este princípio é também exposto pela 

legislação da Educação do Campo, que quer garantir o espaço da experiência 

extraescolar como forma de conhecimento válido: “O estudante é sujeito 

histórico marcado pelo processo social que vivencia e se constrói nas relações 

com o meio social e natural” (BRASIL, 2009, p. 28-29). 

Na maioria dos eventos analisados intuímos que a professora se 

empenha constantemente para que sejam contextualizados e que façam sentido 

para os alunos da sua classe, de modo que o aprendizado extrapole os limites 

da própria sala de aula. A análise das práticas de letramento, sancionadas pela 
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professora do 5º ano da escola investigada, permitiu-nos responder às nossas 

questões iniciais, propostas neste capítulo. Retornemos a elas: 

 

a) O que marca mais detidamente as práticas de letramento da professora 

da 5º ano? 

 

As marcas de suas experiências com a leitura e a escrita na primeira 

infância parecem ser baluartes que marcam a sua relação com a escrita. Esta 

história nem sempre foi marcada por eventos agradáveis; mas os modelos que 

se consolidaram enquanto alicerces para sua prática são aqueles que são 

reproduzidos e almejados enquanto “dever ser”.  

Aliada a sua própria história de letramento, percebemos que o fato de 

estar em uma escola da zona rural influi em suas práticas. Encontramos uma 

professora que manifesta posicionamento político e que acredita que deve dar 

sua contribuição para formação humana e pedagógica a seus alunos. 

Os moldes que apresenta na sua relação com a escrita estão mais 

próximos de suas práticas vernáculas (às quais foi exposta no ambiente familiar 

e nos primeiros anos de escolarização) do que daquelas com as quais teve 

contato durante a sua formação acadêmica. A professora teve na sua história de 

vida variadas exposições à escrita, o que influenciou as suas escolhas “hoje” e 

sua relação com o letramento socioculturalmente contextualizado. 

Isto é evidenciado também pela associação do momento de leitura e 

escrita como um momento cheio de afetividade: “Depois ele tem prazer de saber 

o que é”. “Ler pra mim é prazeroso”. “Quando um texto cai na minha alma... Ela 

pegou o gosto de ler aquilo”. 

Notamos que nas suas atividades existe uma consciência de que a leitura 

e a escrita têm de ser aprendidas em função de um projeto maior. Não como 

uma finalidade em si mesmas, mas para reivindicar, por exemplo, algo junto a 

alguém ou a alguma instituição do Estado, em favor da comunidade e/ou do 

sujeito. Neste processo, também as práticas orais ganham muito valor. A 

respeito da relação oralidade e escrita, Campos (2003, p. 164) assinala que, para 

chegar a atingir os objetivos sociais dos textos, é “necessário um devido 

balanceamento entre essas duas perspectivas, visando a garantir que os 
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estudantes possam se expressar, tanto na escrita quanto na oralidade, de forma 

compatível com o contexto em que estejam inseridos”. 

  

b) Quais saberes, valores e ideologias permeiam a prática da professora? 

 

A escrita é concebida como predominantemente social e o texto é visto 

enquanto objeto social a serviço dos alunos. Em seu trabalho com leitura e 

produção textual a professora procura partir, primeiramente, de um tema de 

interesse do aluno e que tenha sentido para este. A docente procura trabalhar 

com os estudantes a função social do texto e sua forma, mas estas exposições 

não são predominantes nas suas práticas. 

Há a concepção de que existem diferentes e múltiplos letramentos. A 

professora costuma iniciar sua prática partindo dos conhecimentos prévios dos 

alunos, tanto em relação à temática explorada, à funcionalidade do texto e à sua 

forma. No entanto, encontramos espaço na sua prática para ampliação deste 

letramento e para o que ela chama de prática “conteudista”, entendida enquanto 

reflexão sobre a própria língua. 

Os alunos são vistos enquanto “produtores” e “leitores” e existe uma 

valorização das contribuições dadas pelos mesmos, o que fazia com que “todos” 

se sentissem livres para colocar-se e expor-se. Estas estratégias de diálogo 

constante se davam de maneira mútua e a professora exercia o papel de 

mediadora. Existe também na educadora um sentimento de pertença àquela 

comunidade, tanto que, muitas vezes, escutamos a forma pronominal “nós” ao 

invés de “vocês” ou “eles”.  

Percebemos, também, que as instituições que modelaram mais 

incisivamente as práticas da professora são a familiar e a escolar, na pessoa de 

“D. Cleonice”, ratificando o que Barton (1998) preconiza sobre o poder que 

alguns letramentos têm sobre outros. 

 

c) Existe relação entre o seu “dizer” e o seu “fazer”? Como o cotidiano 

manifesta sua “arte de fazer”? 

 

Com cautela, gostaríamos de afirmar que os dizeres da professora, 

proferidos através das entrevistas, estão muitos próximos aos seus “fazeres”.  
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Fazemos questão de modalizar usando o termo “com cautela”, porque 

entendemos que a entrevistada poderia procurar aliar suas respostas à sua 

prática para satisfazer as elocuções do pesquisador. Todavia, pelas 

observações extensas, acreditamos que isso não ocorreu. 

As atividades de leitura ou de produção textual encontravam um 

preâmbulo nas discussões de temas relevantes para os alunos ou para a 

comunidade. Na nossa concepção, a prática de diferentes gêneros, observada 

nas aulas da professora, e a concepção de leitura esboçada na entrevista estão 

ligadas ao seu objetivo de formar no aluno um posicionamento na sociedade, 

mediante a leitura ou a escrita de textos. Esta postura se constrói na relação 

estabelecida entre diferentes textos (função e forma) e diferentes temáticas 

discutidas em sua sala de aula. Esta sua concepção fica evidente no não uso de 

livros didáticos, que também, segundo Street (2014, p. 78) “tendem a ser 

desinteressantes, a ter uma uniformidade que permite pouco espaço para 

escolha ou idiossincrasia e que não se apresenta como uma comunicação 

genuína entre autor e estudante”.  

No entanto, percebemos que, no intuito de trabalhar a temática, algumas 

aulas poderiam oportunizar, de fato, uma maior emancipação do letramento dos 

alunos, pois estas se esgotavam nas discussões temáticas e se falava pouco da 

funcionalidade e das características do gênero. Mesmo depois da 

contextualização, alguns alunos continuavam tendo dificuldades para escrever 

seus textos, pois não possuíam domínio dos aspectos formais da escrita. 

A escrita é entendida como uma “prática discursiva que se constituiria num 

instrumento de regaste da cidadania, proporcionando aos sujeitos melhorias na 

qualidade de vida através da transformação social” (KLEIMAM, 1995). Assim 

sendo, acreditamos que os modos de fabricar seu cotidiano estão ligados ao seu 

compromisso não somente com seus alunos, mas com a escola e com a 

comunidade. A sala de aula é vista como espaço democrático de reflexão e de 

transformação e a atividade docente encarada como posicionamento político. 

Assim sendo,  

 

 
Ao resgatar a dimensão sócio-polÍtica da Educação do Campo se exige 
dos sujeitos educativos distintas formas de organização do trabalho 
pedagógico e do trato com o conhecimento, apontando tanto para a 
busca de processos participativos de ensino-aprendizagem, quanto de 
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ação social para a transformação. Desta maneira a Educação do 
Campo evidenciará o respeito à diversidade cultural e às realidades 
que fazem parte das comunidades” (BRASIL, 2009, p. 17). 
 
 
 

Percebemos que uma parte significativa das práticas de leitura e de 

escrita propostas pela educadora em questão encaixa-se no modelo ideológico 

de letramento, na medida em que não concebe a escrita como código neutro, 

atribuindo ao texto o caráter de objeto social dotado de poder e ideologia. Por 

conseguinte, contribui para que o espaço educativo no campo seja espaço de 

ação e transformação social. 
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8 EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO NOS  

ESPAÇOS EXTERNOS À SALA DE AULA 
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CAPTURANDO CENAS DE LETRAMENTO: OS FIOS E AS TRAMAS 

EXTERNOS À SALA DE AULA 

 

[...] A escola, enquanto uma esfera que produz gêneros 
que lhes são próprios... também reacentua 
axiologicamente gêneros do discurso produzidos em 
outras esferas. Além disso, os acontecimentos e 
encontros entre sujeitos na escola possibilitam a 
circulação de outros gêneros e seus discursos, para a 
realização de outras práticas sociais que não têm como 
objetivo principal uma aprendizagem formal, mas que 
contribuem sobremaneira para a apropriação de 
determinadas práticas discursivas. 

Bunzen (2010) 
 
 

Neste grupo de usos da escrita agrupamos os eventos47 que ocorreram 

fora da sala de aula, isto é, nos distintos espaços da escola. Não podemos deixar 

de observar que, diferentemente dos outros recintos da comunidade, a 

quantidade de mensagens veiculadas por material escrito nas dependências da 

escola era expressiva. 

Já no hall de entrada, vemos muitas comunicações que nos fazem 

considerar, assim como Rojo (2001, p. 70), que “as práticas sociais 

empreendidas na escola, necessariamente, são intermediadas pela escrita, 

mesmo que textos escritos não estejam sendo utilizados”.  Desta maneira, estar 

ali, mesmo não exercendo o papel de objeto de leitura imediata, atua como 

elemento de interação, transmitindo mensagens, valores e crenças, como 

podemos ver nas fotos abaixo: 

 

FIGURA 14 

 
Figura 14: Fotos no hall de entrada da escola 

                                                 
47 Neste capítulo não optamos por usar a palavra episódio, já que, em sua maioria, foi analisado 
um único evento de letramento.  
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Em todos os ambientes da escola, vemos textos escritos que explicitam 

mensagens relacionadas a interlocutores diversos, como: pais, professores, 

comunidade em geral e, até mesmo, a secretaria de educação. Eles evidenciam 

uma gama de eventos de letramentos ocorridos naquele espaço, o que credencia 

a escola como uma das instâncias públicas onde é gerada grande parte da 

escrita que circula na comunidade. 

Para o desenvolvimento deste tópico, primeiramente, faremos uma breve 

descrição do que pudemos observar das práticas rotineiras de trabalho fora da 

sala de aula. Mais adiante, elegemos alguns eventos considerados em nossa 

observação indicativos das práticas de letramento cotidianas destes espaços. 

Da mesma forma abordada nas análises das práticas de letramento ocorridas na 

sala de aula, faremos inicialmente uma breve descrição do contexto em que 

observamos estas práticas. Isto é, trataremos de expor os elementos do evento 

de letramento48 e, posteriormente, analisaremos os seus significados.  

 

 

8.1 AS PRÁTICAS COTIDIANAS NO ÂMBITO DA GESTÃO 

 

Muitas vezes, ao chegarmos à escola, os portões de acesso já estavam 

abertos. Era comum encontrarmos alguns pais (geralmente mães) nos 

corredores da escola, à espera da gestora para solucionar algum problema. Dos 

oito meses que estivemos visitando a escola, não houve nenhum dia em que 

pais/responsáveis ou mesmo alunos não estivessem à espera da equipe gestora 

para solucionar alguma questão, ligada ao próprio ambiente escolar ou não. Aqui 

encontramos muitos eventos de letramento que esclarecem quais usos são 

feitos da língua escrita no cotidiano escolar, nestes espaços que nomeamos 

“externos” à sala de aula.  

A escola parece ser um local de apoio administrativo para a comunidade 

da vila: muitos solicitam a retirada de xérox de algum documento; outros, a leitura 

e o esclarecimento de documentos recebidos; alguns requerem explicações 

                                                 
48 Os quadros de análise compõem o anexo 13 e foram organizados da seguinte forma: práticas 
de gestão (A); práticas da coordenadora (B) e práticas coletivas (C). 
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sobre procedimentos para resolver alguma situação “na rua”49 ou mesmo a 

correção de uma carta ou preenchimento de formulários. Este movimento nos 

parece peculiar, pois percebemos que a escola, com sua equipe gestora, não 

estão ali somente para responder à demanda escolar e sim de toda a 

comunidade, ocupando um lugar de destaque para práticas de leitura e de escrita 

necessárias à vida comum das pessoas. Vejamos alguns exemplos destes 

eventos. 

 
 
EVENTO (A1) - Documentação para retirada do Bolsa Família 

Este evento é composto por inúmeras ocasiões onde o material escrito 

teve um papel preponderante. O evento A1 que observamos foi descrito no 

quadro de elementos da observação50, mas, para nossas análises, nos 

apoiaremos, mais detidamente, sobre o relato informal (áudio registrado) da 

gestora da instituição. 

Uma mãe havia comunicado à gestora que não recebia o benefício do 

Bolsa Família porque não possuía nenhum documento, a não ser o título de 

eleitor51 e a certidão de nascimento. De fato, a gestora relata que ela mesma 

contribuía esporadicamente com doações em espécie para ajudar nas despesas 

desta família. Ao saber desta situação, a gestora explicou para a mãe a 

necessidade de documentar-se e colocou-se à disposição para ajudá-la. De fato, 

providenciou transporte da zona rural para cidade, levou a mãe para a própria 

casa e providenciou fotos e outros documentos: 

Fomos em vários lugares, primeiro pra tirar a certidão de nascimento, que estava errada, porque 
só tinha o Estado (Paraíba) e não tinha a cidade onde ela nasceu... fomos em vários lugares pra 
tirar a certidão certa! Depois tirou a identidade, o CPF e eu fui na assistente social...conversei 
tudo, que ela é uma pessoa muito necessitada, que só não passava fome porque as pessoas 
ajudavam... Aí a assistente social preencheu a papelada todinha e depois de uns 40 ou 50 dias, 
deu certo! Ela vai tirar uns R$ 250,00 a 300,00. Ficou felicíssima da vida! (Gestora) 

 

Através deste relato, percebemos a ação da escola, particularmente 

através da gestora, em contribuir de maneira efetiva na emancipação da 

comunidade. Para nós, esta realidade parece algo muito distante: o fato de uma 

                                                 
49 “na rua”, expressão geralmente usada para designar a zona urbana da cidade, o centro de 
Serra Talhada. 
50 Anexo 13. 
51 Ficamos nos perguntando como os políticos da região conseguem tirar o título de eleitor das 
pessoas, sem elas possuírem outros documentos de identificação, como o CPF e carteira de 
identidade. 
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pessoa adulta, mãe de 3 filhos, não possuir documentação básica necessária, 

está fora do nosso tempo e espaço, mas faz sentido naquela comunidade. A 

gestora parece demonstrar uma preocupação não somente com a “Bolsa 

família”, mas também com a possibilidade de dar “identidade” e dignidade às 

pessoas: 

Agora ela pode fazer muita coisa, ter mais direitos, inclusive se escreveu aqui, na primeira fase!!52 
(Gestora) 

 

No evento observado, a mãe veio até a escola, porque a responsável 

pelos correios havia entregado uma carta de boas-vindas ao programa Bolsa 

Família e o cartão magnético do banco à gestora escolar para que a mesma 

entregasse à mãe e lhe fornecesse as devidas explicações. É interessante notar 

que este evento desencadeou uma série de outros eventos de letramento.  

No momento em que chegou à escola, a genitora já sabia do que se 

tratava e fez-se notar presente. Encaminharam-se, então, à sala da secretaria, 

abriram o envelope e a direção procedeu à leitura da carta. Neste momento, 

percebemos a mãe apática à situação, porém tinha um semblante muito feliz! 

Aquele momento era um “coroar” de várias outras ações e o evento de leitura 

em si não tinha muito significado, pois a mãe nem sequer pegou a carta na mão. 

Após a leitura da carta, a gestora ainda a orientou quando aos procedimentos 

necessários para a retirada do benefício no banco.  

 

EVENTO (A2) - Solicitação de consulta médica 
Outro evento que gostaríamos de elencar é referente a consultas médicas 

de uma criança especial na zona urbana da cidade. Estas consultas estavam 

motivadas por dois fatos que gerariam outros eventos de letramento: o primeiro 

diz respeito à documentação da criança perante a escola, pois necessitam da 

documentação com a comprovação que a criança era portadora de 

necessidades especiais para que fosse solicitado acompanhamento especial 

para a mesma; a segunda questão que motivava o evento era a possibilidade de 

conseguir algum auxílio (aposentaria) para aquela família tão desprovida de 

bens.   

                                                 
52 Primeira fase - Programa de alfabetização inicial de Jovens e Adultos 
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Esta situação observada também apresentou um evento de letramento de 

interação, desta vez entre o posto de saúde e a escola. De fato, na manhã 

anterior, a responsável pelo posto procurou a gestora e solicitou que esta 

entregasse o cartão a uma mãe da escola, no qual encontrava-se marcada a 

consulta para uma criança portadora de necessidades especial.  

Em uma conversa informal a gestora nos relata: 

 

Ele não é normal, na sala não faz as atividades, ele tem dificuldade pra falar e ela nunca procurou 
um médico. Ela é uma pessoa analfabeta, tá assim... tentando se alfabetizar agora, ela estudou 
o Paulo Freire (referindo-se ao programa de alfabetização Paulo Freire) e agora tá na primeira 

fase e não tem muito conhecimento, mora na zona rural ... é desinformada! (Gestora) 
 

A escola aqui, na pessoa da gestora, coloca-se como agência de 

informação, pois ao referir-se à mãe enquanto desinformada, mostra que as 

providências e as informações referentes ao processo de exame do seu filho não 

seria possível sem a mesma. Estabelece, assim, uma relação de poder. 

Percebemos, nesta prática, os estereótipos de que pessoas analfabetas e da 

zona rural são desinformadas, sem levar em conta que  

 

longe de serem analfabetos passivos a atrasados, 
agradecidos pela iluminação trazida pelo letramento 
ocidental, os povos locais tem o seu próprio letramento, 
suas próprias habilidades e convenções de linguagem (...) 
(STREET, 2014, p. 37). 

 

Observamos eventos posteriores a este, quando a mãe comunicou à 

gestora que, segundo a leitura dos laudos pela agente de saúde, a criança não 

apresentava problema algum. A mãe estava muito nervosa, pois relatava que, 

se assim fosse, não iria conseguir aposentar a criança. Ao tentar acalmar a mãe, 

a gestora respondeu:  

 

Não vai acontecer isso não. A gente aqui também precisa do laudo, porque ontem mesmo na 
aplicação da prova do SAEB, a aplicadora disse que precisava do laudo escrito pra tirar ele de 
fazer a prova e ela nem acreditou na gente. Grifos nossos (Gestora) 

 
 

A exigência do laudo escrito faz-nos atentar para a nossa sociedade 

contemporânea, extremamente grafocêntrica, onde o que vale realmente não é 

a “palavra”, mas o documento (o texto escrito e assinado). Diferentemente do 

que percebemos nas relações entre as pessoas da zona rural, onde a “palavra” 
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vincula-se à honra de cumpri-la. A gestora, então, combinou com a mãe para 

uma pessoa acompanhá-la ao médico especialista, de modo a convencê-lo de 

que a criança realmente era portadora de necessidades especiais. 

Vejamos mais uma cena de letramento. 

 

EVENTO (A3) - Aplicação de avaliações externas 
Este evento observado iniciou-se alguns dias antes. A equipe gestora 

tinha recebido o comunicado da aplicação das provas do SAEB e, 

imediatamente, comunicou aos alunos que, naquela semana, eles não poderiam 

faltar às aulas. Solicitou às professoras do 3º e 5º ano que reforçassem 

conteúdos prescritos pela avaliação e preocupou-se com a chegada das 

crianças à escola (informando aos motoristas que qualquer problema com os 

“carros” deveria ser notificado com urgência). Também conversou com as 

crianças para não faltarem a aula: “Vocês não podem faltar!!! Vem de cavalo, de 

pé, de bicicleta... mas não faltem!” 

Aqui percebemos o quanto as avaliações externas mudam os 

comportamentos das pessoas e o quanto a dinâmica escolar é adaptada para 

corresponder a estas demandas externas. É claro que não cabe a este trabalho 

discutir os efeitos das avaliações externas nas escolas, mas não podemos deixar 

de expor o quanto os testes em larga escala são mais instrumentos de 

classificação do que de diagnóstico. Estes deveriam traçar um panorama mais 

fiel possível da realidade educacional, considerando a heterogeneidade de cada 

sala de aula, de casa escola, de cada município e auxiliar, assim, novas 

intervenções e soluções. 

No primeiro dia de aplicação da prova, percebemos um clima bastante 

diferente na escola. A equipe gestora apresentava-se com roupas mais 

arrumadas e, desde cedo, fazia ligações53 para secretaria de educação, 

querendo informar-se sobre a hora que a aplicadora iria chegar54.  

Quando a aplicadora chegou à sala de aula, saudou as crianças e foi logo 

“rearrumando” as carteiras em fileiras. As crianças não estavam acostumadas 

                                                 
53 O telefone da escola somente recebe ligações e, para efetuá-las, devem se dirigir à casa do 
vereador local, que possui telefone fixo. 
54 Realmente, o horário tornou-se inconveniente, pois a aplicadora chegou por volta das 9:00 hs 
e o horário de saída das criança é às 11:30 hs.  
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com aquela sistematização e, por isso, questionavam a aplicadora, o que a fez 

dizer: “Gente, esta prova é séria! Se quiser falar, levantem a mão!” 

Algo que não se pode deixar de relatar é que a aplicadora usava roupas 

bastante elegantes, salto alto e maquiagem exuberante.  Isto, de certa maneira, 

constrangia as crianças que estavam nervosas e apreensivas. A aplicadora 

solicitou os alunos que “se intriguem da professora”, querendo dizer com isso 

que não deveriam solicitar explicações, nem mesmo conversar com a mesma. 

Após este momento, explicou como seria o preenchimento das respostas 

no gabarito e alertou que cada prova é diferente e, portanto, não deveriam olhar 

para a do colega. 

Vejamos este diálogo: 

- Dê uma olhada, bem direitinho - tens uns que são bem inteligentes (aplicadora) 
- Tem uns bons e outros fracos. Tem uns que vieram das outras escolas que foram fechadas 
(diretora) 

 

A todo o momento a aplicadora concertava as crianças nas carteiras e nas 

filas. 

Outro fato relevante é que havia uma criança na sala portadora de 

necessidades especiais55. A diretora informou esta situação à aplicadora, que 

solicitou o laudo médico. Ao saber que a criança ainda não o possuía, afirmou:  

 
Se não tem o laudo, o documento, é como ela fosse normal, não posso fazer nada, terá que fazer 
a prova, não tem validade pra não fazer a prova, entendem? (Aplicadora do SAEB) 

 
Mais uma vez, percebemos o quanto é importante a documentação, o 

texto escrito na nossa sociedade. Apesar da aparente necessidade especial da 

criança, seria necessário um “documento” que comprovasse tal deficiência, 

marcas da nossa sociedade extremamente grafocêntrica. 

Para a escola era evidente a necessidade especial da criança e, por isto, 

apesar de maior de 14 anos, não fora encaminhada para o ensino noturno; já 

para a Secretaria de Educação, seria necessária a documentação. 

Vemos aqui uma tática usada pela escola, que até matricula o aluno no 

turno devido por obrigatoriedade de lei (noturno), mas propõe que este frequente 

o turno que melhor convém à escola e à família. A gestão usava o documento 

                                                 
55 Esta criança frequentava esporadicamente as aulas com esta turma.  
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escrito (ficha de matricula) somente para responder às normativas externas, 

mas, no seu cotidiano, apresentava outras formas de agir.  

No dia após a aplicação da prova do SAEB, uma mãe procurou a gestora 

para comunicar que a sua criança chegou doente em casa, chorando muito, com 

medo de “uma mulher” (esta mulher era a aplicadora das provas). Isso nos faz, 

mais uma vez, pensarmos sobre os procedimentos utilizados nestas avaliações 

externas. 

Podemos perceber que as práticas de uso da escrita no âmbito da gestão 

vão além das próprias tarefas da sua função e se expandem em relação às 

necessidades de toda a comunidade. Nestas, há um lugar de poder que se 

personifica na pessoa da gestora, a qual emite confiança e autoridade. Ela 

utiliza-se de táticas cotidianos para lidar com as demandas externas, de modo a 

garantir um bom funcionamento da escola e uma boa relação com toda a 

comunidade local.  

Passemos, agora, para as práticas observadas no âmbito da 

coordenação. 

 

 

8.2. AS PRÁTICAS COTIDIANAS DE LETRAMENTO NO ÂMBITO DA 

COORDENAÇÃO 

 

Igualmente consideramos elementar descrever algumas práticas 

observadas no âmbito da atuação da coordenação pedagógica, já que esta 

estabelece uma relação direta entre a secretaria de educação e as professoras 

e, muitas vezes, substitui a gestora em algumas tarefas. Assim como fizemos no 

âmbito da gestão, elegemos alguns eventos observados para analisarmos, 

partindo, primeiramente, de uma descrição acurada.  

A rotina da coordenadora era bem parecida com a da gestora, pois, de 

fato, algumas vezes esta substituía a gestão na sua ausência na escola. Deste 

modo, também auxiliava os pais em atividades de produção ou leitura de 

documentos, xerocava56 materiais para a comunidade como um todo, 

                                                 
56 A máquina de xérox da escola é a única presente na comunidade. 
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dispensava material escolar para as crianças e professores e resolvia questões 

de merenda ou mesmo do transporte.  

No entanto, para as nossas apreciações, escolhemos eventos de 

letramento ligados à função de coordenação pedagógica, são estes: 

 

EVENTO (B1) - Visita dos orientadores do IQE  
Em uma ocasião, ao entrar na sala dos professores, percebo uma 

agitação da professora (de língua portuguesa) que estava substituindo outra de 

licença médica. Ela tinha recebido cópias de sequências didáticas para fazer 

com seus alunos e dizia: “Ah, é porque tem que fazer! Não entregaram durante 

o período certo, mas tem que fazer! Vem o material do Alfa e Beta, do IQE e eles 

não gostam! Pra mim não é só tirar material xerocado!” 

Estas lamentações foram muito ouvidas no período de observação. No 

relato, trazemos as interjeições de uma professora substituta, mas presenciamos 

muitos outros relatos também provindos da coordenadora ao receber estas 

atividades (através das orientadoras dos programas) e ao repassá-las aos 

professores.  

No período em que permanecemos na escola, acompanhamos duas 

visitas das orientadoras do programa que estava sendo aplicado na escola. 

Normalmente estas visitas eram muito rápidas (duravam no máximo 20 minutos), 

pois as orientadoras, vindas da Secretaria de Educação, dispunham do carro 

para o transporte à zona rural poucas vezes e tinham que percorrer todas as 

escolas pelas quais eram responsáveis. Traziam sempre uma multiplicidade de 

atividades para serem aplicadas nas turmas e se dirigiam inicialmente à 

coordenadora com o intuito de saber como estava sendo a aplicação das 

mesmas. As orientações eram vagas e, apesar das sequências virem com data 

previstas (25 a 29 de agosto e 15 a 19 de setembro), estavam na escola num 

momento posterior a estas datas. 

 Aqui percebemos claramente como se dava o jogo entre as estratégias e 

táticas ocorridas neste evento de letramento. Vejamos estas transcrições57: 

 

 

                                                 
57 Leia-se: O – orientadora / C-coordenadora 
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O - As sequências de lendas foram já feitas? As professoras gostaram? 
C- Sim...aquelas que trouxe na fez passada, já fizemos, estão aqui. (levanta-se e pega um maço 
de atividades respondidas pelos alunos); só que são muito grandes e às vezes não conseguimos 
fazer no tempo certo, ainda tá faltando fazer a sequência de carta de solicitação com o 5º ano 
(torce o nariz) e aquelas do 6º e 9º ano. 
O - Tá certo, o importante é fazer58. Trouxe estas aqui. Veja! (explica rapidamente as 
atividades)  
C - Ah... tá certo. Vou passar para as professoras. 
O - Vou falar também com elas, lá nas salas. (dirigisse à sala de aula, pois neste turno apenas 
uma sala estava utilizando as orientações do IQE)  (grifos nossos) 

 

Depois de alguns poucos minutos, retorna à sala onde se encontrava a 

coordenadora e alerta que, da próxima vez, terá mais tempo para explicar as 

atividades. Após a saída da orientadora, realizamos algumas perguntas para ela 

sobre o programa do IQE e como estão sendo aplicadas as atividades. 

Percebemos que a coordenadora sente-se à vontade na nossa presença e expõe 

com clareza as dificuldades encontradas na aplicação das atividades do 

programa. Inicialmente, esclarece que a escola, desde ano passado, recebeu 

muitos alunos das fazendas e dos sítios que estudaram em grupo escolar59 e 

que, portanto, não tiveram um acompanhamento adequado, sendo considerados 

“fracos” pela mesma.  

Deste modo, considera que as atividades do IQE estão distantes da 

realidade atual e que não tem como serem aplicadas integralmente. A tática 

utilizada pela coordenadora e pelos professores para responder a esta demanda 

da secretaria é a de reproduzir a atividade já preenchida (a atividade do 

professor) e encaminhar junto a atividade do aluno para que o mesmo possa 

responder, ou melhor, copiar as respostas. Nesta atividade a cópia estaria 

substituindo a escrita. A coordenadora esclarece que, apesar de fazer deste 

modo, o professor em sala de aula aproveita alguns elementos da atividade para 

trabalhar com os alunos. 

Os significados que estas práticas de letramento sancionam parecem 

estar ligados a uma aparente concordância em seguir o sistema proposto, mas, 

                                                 
58 Como se no processo de ensino-aprendizagem o importante fosse ensinar, mesmo se não 
tivesse aprendizagem. 
59 Grupo Escolar- escolas multisseriadas localizadas normalmente em propriedades particulares. 
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na verdade, há uma adaptação à realidade. Assim, apresenta-se enquanto tática 

que burla o sistema vigente. 

Sobre estas atividades, constantemente escutamos queixas dos 

professores, os quais diziam que não podiam enviá-las para casa, pois os pais 

não entendiam e não tinham como auxiliar as crianças nas tarefas de casa. Em 

relação a isto, a coordenadora rebatia: “Mas, não pode ficar sem preencher...; 

Tem que ter dever de casa e o livro também não pode ficar com muitas páginas 

sem preencher”. 

Apesar de a coordenadora achar que, para a realidade da escola, tanto 

as sequências didáticas proposta, quando os livros didáticos adotados estavam 

distantes do rendimento real dos alunos, percebemos uma preocupação em 

cumprir as orientações dos programas comprados pela prefeitura. Esta 

inquietação se instaurou, mais fortemente, no final do ano letivo, quando da 

aplicação das avaliações dos programas.  

A coordenadora ainda orientou alguns professores sobre o preenchimento 

correto da caderneta e das sequências didáticas, evento descrito abaixo. 

 

EVENTO (B2) - Momentos pedagógicos com professores  
 

Presenciamos uma reunião pedagógica na escola. Questionada sobre 

este fato, a coordenadora explicou que todas as orientações pedagógicas são 

dadas nos encontros de “Formação em Rede” 60, proporcionados pela secretaria 

de educação. Estávamos presentes em algumas destas reuniões, mas não 

iremos aqui analisá-las, pois não são foco da nossa investigação.  

O que estamos chamando de momentos pedagógicos são basicamente 

encontros rápidos, onde a coordenadora esclarecia algumas dúvidas sobre as 

atividades que deveriam ser aplicadas e selecionava outras atividades para os 

alunos, configurando-se, sempre, em eventos de letramento.  O evento que 

iremos descrever dá continuidade ao evento (B1), descrito anteriormente. 

Porém, percebemos um posicionamento diferente ao propor as atividades e dar 

orientações às professoras. A coordenadora explica as atividades e esclarece 

que devem ser feitas, mas parece ter um acordo prévio entre os sujeitos do 

                                                 
60 Formação em Rede - formações fornecidas pela secretaria de educação em parceria com o 
Instituto Qualidade do Ensino (IQE). 
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diálogo, pois, ao falar que as “sequências estavam muito pesadas e que os 

alunos não acompanhavam”, a coordenadora fez um sinal afirmativo, mas não 

deixou de falar o que elas deveriam fazer. Quase todas as professoras falaram 

que as avaliações do IQE “são descontextualizadas... nível muito alto, fora da 

realidade!”  

Um fato interessante, é que desde o início das nossas observações 

percebemos o zelo da coordenadora ao montar uma pasta com atividades 

xerocadas. No momento das orientações com as professoras, também trouxe a 

pasta, evidenciando que poderiam tirar atividades da mesma, mas deveriam 

colocar “direitinho na caderneta” (referindo-se às orientações da secretaria de 

educação). Aqui identificamos mais uma tática fabricada na escola: o fato de 

descrever um elenco de atividades na caderna escolar e no dia a dia trabalhar 

com outras, mais próximas da real necessidade dos educandos. 

 

EVENTO (B3)- Aplicação dos testes/ formulários de acompanhamento do 
Programa Alfa & Beta 
 

Neste evento percebemos uma atividade que expressa a concepção de 

leitura enquanto decodificação. A prática acontece pela segunda vez e a 

coordenadora explica a pesquisadora várias vezes que o desenvolvimento das 

crianças é notável. O teste era basicamente de leitura, pois a criança não era 

solicitada a escrever nenhuma palavra, apenas era “obrigada” a ler as ditas 

palavras “malucas”61. 

 

Figura 15 

 

                

                                                 
61 Os testes tinham palavras inexistentes, como, por exemplo, 
MESFRO/SESILA/ASELA/MIRI/ZIRILO. 
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    Figura 15: Aplicação de teste de leitura com estudantes do 2º ano E.F. 
 
 

As crianças eram retiradas da sala individualmente e a coordenadora nem 

explica a elas o que estava fazendo, apenas solicita: “Leia aí, este texto, por 

favor”; “Agora as palavras maluquinhas”. A leitura feita era oralizada, mas os 

textos não foram lidos completamente, somente trechos. Durante a aplicação do 

teste, escutávamos constantemente a afirmação da coordenadora: “Esse nem 

sabia as letras... Tô besta, lindo demais, dá até prazer ver!” Após a aplicação do 

teste, a coordenadora deveria preencher o formulário de desempenho de leitura.  

 

 

8.3 AS PRÁTICAS DE LETRAMENTO NAS ATIVIDADES COLETIVAS  

 

Observamos poucos eventos de letramento fora àqueles que envolviam a 

gestora e a coordenação. Porém, os que observamos são muito indicativos das 

práticas de letramento da escola. Um aspecto muito comum, observado no 

tempo de permanência na escola, é a multiplicidade de tarefas exercidas pelo 

pessoal da equipe administrativa e da equipe gestora. A rotina da escola é bem 

agitada e, como dissemos, começa muito antes da chegada à mesma.  

O transporte oferecido pela prefeitura aos professores e funcionários para 

chegar até a escola é motivo de muitas conversas, discussões e embates. A 

respeito dele, identifiquei três problemas que conturbam a rotina escolar: o 

primeiro diz respeito à precariedade de estado de uso do mesmo. Observem a 

foto: 

 

FIGURA16  

  

 
Figura 16: carro que transporta professores e funcionários 
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Este fato parece estar ligado a questões de ordem política, pois arrendar 

o carro à prefeitura faz parte dos acordos sancionados durante eleições. Além 

disso, tem um problema, quase diário, de vagas no mesmo. O carro dispõe de 

10 lugares para passageiros, apesar de servir a duas escolas do campo. Deste 

modo, professores, funcionários, equipe gestora e agregados62 “lutam” por uma 

vaga no mesmo. Presenciamos, algumas vezes, a escolha de uma ou outra 

pessoa, até mesmo professores, que foram dispensados por falta de vaga no 

carro. Uma última questão ligada ao transporte da comunidade escolar é a falta 

de diesel. A prefeitura atrasa o pagamento dos transportes (peruas, pau-de-

arara, micro-ônibus) para a zona rural e, consequentemente, os donos das 

lotações não têm dinheiro para colocar o combustível necessário para fazer o 

trajeto. Presenciamos, muitas vezes, a solicitação da gestora de “ajuda de custo” 

aos que utilizam o transporte, como também percebemos muitas vezes a mesma 

prover de sua verba pessoal para este fim. 

Estas situações relatadas parecem próprias das escolas da Zona Rural, 

onde muitas vezes falta estrutura mínima até mesmo para se chegar até a 

escola. 

Desta situação social surgiram vários eventos de letramento: a escrita em 

um blog, a réplica da comunidade e entrevista da rádio local com estes 

professores. Nos atentaremos ao primeiro evento. 

 

 
EVENTO (C1) - Escrita no blog 

Dias antes, uma professora tinha colocado uma denúncia63 em um dos 

blogs da cidade, sobre a situação do transporte dos professores e dos 

funcionários até a escola de Santa Rita. Quando estávamos indo para a escola, 

relatou que surgiram vários comentários sobre a reportagem e que estas 

estavam “denegrindo” a sua imagem. Os comentários estavam assinados como 

se fossem pessoas da comunidade que, não concordando com as suas críticas, 

se colocavam contra a opinião da professora.  

                                                 
62 Algumas pessoas utilizam do carro por amizade. 
63 Reportagem completa está no anexo 14. 
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Neste dia, durante a nossa viagem até a escola, a docente levantou a 

suspeita de que, “pelos tipos de comentários e construções das frases, não foi 

escrito nada pela comunidade” e os associou a pessoas envolvidas politicamente 

com a escola e com o transporte fornecido para a mesma. 

O que nos interessa aqui são as práticas de letramento capturadas nestas 

cenas. A professora manifestou a sua indignação pelas pessoas usarem o nome 

da comunidade para afrontá-la e faz esta análise utilizando, justamente, as 

construções escritas no blog: 

- Não tem como ser alguém da comunidade. A linguagem está muito rebuscada! Além do mais, 
eles não iriam na cidade, na lan house, só pra fazer isso! - Olhem aqui, este trecho: “KKKK e 
vocês querem é andar de carro novo com ar condicionado né. Vocês ganham bem e porque não 
compram um carro como vocês querem, com  mordomia” . E ainda: Patrícia, você ganha difícil 
acesso, compre um carro novo pra trabalhar ou peça transferência.64” (Professora da escola) 

 

Chegando à sala dos professores, já sem a presença da equipe gestora, 

os professores ficaram mais a vontade para relerem trechos e aí sim concordar 

com a professora, a qual enfatizou que, realmente pelos comentários, não tinha 

como associá-los à comunidade. Aqui também encontramos um jogo bem 

interessante de estratégias e táticas lançadas mãos no cotidiano escolar. 

Algumas professoras, ainda no transporte, preferiram se abster de comentários 

na presença da equipe gestora da escola, mas, no momento em que podem se 

distanciar das mesmas, puderam expor seu real ponto de vista. Combinaram, 

então, de responder às ofensas no blog, juntando-se às colocações da 

professora que protestou contra o carro de transporte. 

Mas adiante analisaremos este evento sobre o ponto de vista das 

concepções subjacentes a ele sobre as práticas de letramento da comunidade. 

Contextualizamos, agora, mais um evento. 

 

EVENTO (C2) - Confecção de bilhetes  
Um evento da esfera escolar dotada de especial importância é a reunião 

de pais/responsáveis. Também na escola pesquisada, este momento é dotado 

das mais diversas atividades e significações e oportunizou a observação de 

muitos eventos de letramento. 

Desde o momento da organização desta reunião, ela mostrou-se como 

um momento singular. Primeiramente, um professor solicitou à gestora que 

                                                 
64 www.faroldenoticias.com.br.  Acessado em 20 de maio de 2015. 

http://www.faroldenoticias.com.br/
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agendasse a referida reunião, pois, sendo ele professor de matemática, percebia 

que, se repassasse os resultados parciais (estavam ainda na terceira unidade), 

poderia solicitar aos pais um maior incentivo para que seus filhos se dedicarem 

mais a disciplina. A diretora concordou e agendou a reunião para a semana 

seguinte, solicitando que este professor auxiliasse a secretaria a escrever o 

referido convite informando da reunião aos pais ou responsáveis. 

A escrita do convite ocorreu no computador que estava na sala dos 

professores. Este evento de letramento apresentou os mesmos elementos de 

outros eventos com a mesma finalidade, como aviso aos pais sobre a festa em 

comemoração ao seu dia ou a comunicação da festa das crianças. Todos que 

estavam naquele espaço contribuíram para a escrita do mesmo, pois existia a 

preocupação latente de “fazer-se entender” através daquela escrita 

aparentemente simples. 

A todo o momento a secretária reclama das condições do computador, 

que é velho e não facilita o trabalho. Além do mais, o convite deveria ser escrito 

e reproduzido com urgência, pois precisava ser enviado naquele mesmo dia aos 

pais. Isto causa certa agitação na mesma. O professor desempenha, ao lado da 

secretária, um papel de consultor, e também a pesquisadora é questionada 

sobre a eficácia do texto do convite. A secretária digita-o com o auxílio do 

professor, certificasse com a pesquisadora e, depois, apresenta a versão final à 

gestora, que a aprova e solicita as cópias.  

Neste momento, percebemos que a secretária considera-se apenas como 

escriba, pois digita o texto do convite sempre sancionado pelo professor ou pela 

pesquisadora presente. Há nela a preocupação em “fazer-se entender”, 

produzindo um convite com palavras simples, que alcancem a todos os pais 

propostos. A secretária precisa lançar mão de diversos conhecimentos e 

habilidades a respeito do gênero textual proposto, mas parece não se preocupar 

com isso, tendo como maior intuito a capacidade de compreensão da mensagem 

proposta. Esta intenção parece ser a mesma do professor e da direção, já que 

atentam somente para o texto e solicitam a troca de uma ou outra palavra.  

Consideramos importante observar que, na distribuição dos convites, a 

secretária fazia questão de ler em voz para os alunos e repetia as informações 

principais. Parecia, com este movimento, que a oralização tornar-se-ia mais 

importante do que o próprio texto, pois os próprios alunos poderiam dizer aos 
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pais o teor do mesmo. Esta contribuição da oralidade se fez presente em muitos 

eventos. 

Decorrente deste evento anterior, a reunião de pais aconteceu no dia 20 

de agosto de 2014.  

 

 

EVENTO (C3) - Informe do rendimento escolar/Boletim 

Neste dia estavam presentes todos os professores da escola. A 

movimentação era grande, pois algumas notas ainda precisavam ser lançadas 

no boletim. Aqui, pudemos observar uma tática bastante eficaz desta 

comunidade escolar. As orientações da Secretaria de Educação do Município é 

que os boletins sejam preenchidos de caneta esferográfica preta, justificando 

que, assim, não davam um reforço negativo (caneta vermelha) para notas abaixo 

do rendimento, pois isto poderia provocar evasão ou desistência de alunos.  

Enquanto estávamos na secretaria preparando os últimos boletins, 

percebi que estes não estavam em um tipo de papel adequado. Perguntamos, 

então, se aquele era o boletim oficial. Fomos surpreendidos com a seguinte 

resposta: “Não, este não é oficial. A gente faz assim pra que eles entendam, mas 

assinam no outro depois” (Gestora). 

Aqui, vemos claramente um modo de fazer que atende exclusivamente 

àquela singularidade e é marca da mesma. Esta orientação não está prescrita 

pela secretaria de educação e ratifica a hipótese de que “(...) o cotidiano escolar 

é historicamente ‘fabricado’ pela associação dos fatores 

“sociedade/política/vida/saber”, que torna cada escola uma realidade, não outra” 

(FERRREIRA, 2003, p. 10). 

De fato, ao colocar notas em vermelho e azul podiam os professores se 

comunicar com pais de maneira mais fácil. Vejamos parte de um dialogo entre 

um pai (PSA) e a professora de português (PP): 

(PSA) - Meu filho vai passar? 
(PP)- Vamos ver aqui. Tem mais vermelho ou azul? 
(PSA) - Vermeio... (silêncio) quer dizer que ele não passa!? 
(PP) - Veja só, ele não tá muito bem não, mas pode melhorar. O senhor precisa dizer a ele pra 
estudar mais, pra fazer as atividades. Ele pode passar sim, se se esforçar! 
(PSA) - Mas, eu digo a ele. Só quer dormir. 
(PP) - O senhor tem que falar, mandar ele estudar! 
(PSA) – Tá certo! Vou falar para ele que tá com muito vermeio no papel... assim não vai passar. 
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Percebemos o quanto o boletim, mais precisamente a cor que em que 

estavam grafadas as notas, serviram de elo de comunicação entre a escola e a 

família. Alguns pais, de fato, puderem compreender a situação escolar dos filhos, 

não tanto por estarem abaixo ou acima da média, mas por visualizarem em cores 

estas referências, o que fez com que a escrita intermediasse as relações entre 

as pessoas de forma eficiente.  

Após aquele momento, era solicitado aos pais que assinassem o boletim. 

Era como se os pais estivessem legitimando um compromisso, valorizando a 

escrita de tal modo que até mesmo os que não sabiam assinar eram obrigados 

a carimbar com o dedo o local da assinatura. A foto abaixo evidencia isto, bem 

como outros momentos de interação entre pais e professores.       

 

FIGURA 17 

 

 
Figura 17: Pais na reunião com professores 

 

Aqui, mais uma vez, percebemos o quanto a escola é grafocêntrica. O fato 

dos pais saberem a informação sobre a vida escolar do filho e até firmarem um 

compromisso oral de incentivá-los, não é suficiente para estabelecer um 

contrato. Ao assinar ou carimbar o boletim, os pais comprometem-se 

“legalmente” a agir como solicitado e isso dá maior segurança à atuação dos 

professores: “Eles precisam saber que a nossa parte fazemos, eles têm que 

fazer a deles e os filhos também!” (PP) 

Alguns pais se preocupavam em anotar as notas de seus filhos. Ao 

questionar um pai porque só anotara as notas de português e matemática, 

afirmou: “São mais difícil e mais importante também. Porque se ele souber ler e 

fazer conta, vai conseguir!” (PSA). Evidenciamos, aqui, a soberania de algumas 

disciplinas em detrimento ao valor de outras, fato este ratificado pela atitude do 

pai, mas também por algumas avaliações externas, que só se preocupam em 
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avaliar língua portuguesa e matemática. Além do mais, a reunião só estava 

acontecendo por um pedido do professor de matemática, que sentiu a 

necessidade de repassar os resultados aos pais dos educandos. 

Outro microevento observado durante a reunião foi quando percebemos 

que um colaborador do “Programa Mais Educação” passava de mão em mão 

uma ata de frequência no livro de registro. O rapaz ia de cadeira em cadeira e 

solicitava que os pais assinassem a devida ata.  

O fundo da sala nos chamou a atenção. Na reunião existia um grupo 

considerável de pais do sexo masculino e, em sua maioria, sentaram-se no final 

da assembleia. Aqueles que estavam na frente, quase todos, assinaram sem 

dificuldade a ata de presença, mas os que se encontravam no fundo, não.  Deste 

modo, não puderam provar a sua presença de forma oficial. A escola não cria 

outros meios de dizer que uma pessoa está presente, a não ser pela própria 

presença. Por não saber grafar o próprio nome, alguns pais são, de certo modo, 

“dispensados” daquele microevento, são excluídos dele e, provavelmente, estão 

no “fundo” por não puderem interagir com todos os materiais escritos que 

circulam naquele evento. Vejamos algumas fotos da plenária no dia da reunião 

dos pais.  

 

FIGURA 18 

 

 

Figura 18: Plenária da reunião dos pais 

 

Esta mesma preocupação com a assinatura e ciência dos acontecimentos 

foi notada durante a discussão de alguns professores (Ps) e secretaria (S) sobre 

a melhor forma de solicitar a autorização dos pais para o excursão de conclusão 

do 9º ano: 

(S)  - E os pais que não assinam... vai ser com o dedo? Não tem como enviar pra casa? 
(Ps) – Se mandarmos pelos alunos, podem eles mesmo assinarem! 
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(S) – É melhor chamar eles aqui e fazer eles assinarem aqui. Prefiro que eles venham para saber 
aqui das coisas e assinar. Não me responsabilizo! 

Assim sendo, resolveram confeccionar bilhetes solicitando a presença dos 

pais à escola para consentissem a ida dos filhos a uma excursão.  

Na nossa sociedade contemporânea, a assinatura tornou-se certificação 

de ciência, mas, naquela comunidade, o fato de muitos pais não saberem ler 

nem tampouco escrever prova ainda o status da “palavra” oral. Por sua vez, 

sendo a escola uma representante desta sociedade hodierna, torna-se também 

utilitária da cultura de massa, em que a assinatura é mais importante do que a 

“palavra”. 

Poderíamos, ainda, discorrer sobre inúmeros eventos de letramento 

ocorridos nos espaços externos à sala de aula, mas consideramos estes 

suficientes para atingirmos nossos objetos propostos na pesquisa. No item a 

seguir daremos prosseguimento as nossas análises e aprofundaremos as 

representações do letramento percebidas nos eventos descritos. 

 

 

8.4 REPRESENTAÇÕES DO LETRAMENTO: OS ESTEREÓTIPOS  

 

Este item explana as representações do letramento evidenciadas nas 

situações vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa e manifestadas em situações 

do cotidiano, nos espaços da escola ou na comunidade. 

Algumas práticas observadas reproduzem determinados estereótipos do 

modelo autônomo do letramento, do qual decorrem a acepção:  1. analfabetos 

são pessoas atrasadas e com poucas habilidades cognitivas; 2.  aquisição do 

letramento por si só traz, automaticamente, consequências sociais e cognitivas 

ao desenvolvimento. Street (2014, 1984) argumenta que, por trás destas 

manifestações, encontra-se uma imagem muito ocidentalizada e estreita do que 

seja letramento e que o fracasso de muitas campanhas de “alfabetização” é 

justificado por muitas destas concepções.  

Não obstante, encontramos também na escola investigada práticas que 

nos levam em direção a uma perspectiva mais social do letramento, voltada aos 

“LETRAMENTOS”, isto é, práticas que buscam uma significação para os pais de 

seus alunos e para a comunidade local. 
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Inferimos que na escola acontecem práticas híbridas65, que demonstram 

no cotidiano o quanto as ações aparentemente neutras são particulares -  como 

no caso dos boletins. Em algumas cenas apresentadas, existe um confronto 

entre as exigências de escrita escolar e a falta de habilidade em fazê-las – como 

na assinatura da ata de frequência ou no preenchimento do estágio de 

apropriação dos alunos, feito pela coordenadora pedagógica. 

Os pais dos alunos e, de modo geral, toda a comunidade, dão certo 

empoderamento à instituição, na medida em que reconhecem ali meios para 

interagirem com o contexto social mais amplo e acreditam ser esta a agência 

máxima de letramento. Cabe, aqui, os mesmos questionamentos elaborados por 

Marinho (2010, p. 93): 

 

 
[...] como queremos e podemos construir e instituir esse lugar de 
“agenciadores de novas práticas de letramento”, práticas interessadas 
em um diálogo intercultural e em processos de inclusão desses sujeitos 
em práticas de gestão econômica, educacionais, culturais, entre 
outras. 
  

  

Marinho (2010) esclarece que, primeiramente, devemos refletir sobre os 

papéis dos grupos letrados, no nosso caso, o papel da escola enquanto 

agenciadora de práticas de letramento, interrogando-nos sobre as “reais 

utilizações, na vida cotidiana, das habilidades de leitura e de escrita aprendidas 

na escola” (op. cit, p. 93). Esclarece, ainda, que é dever da instituição indagar 

sobre a pertinência de algumas categorizações oficias - semianalfabetos, 

analfabetos funcionais, iletrados, analfabetos - que, segundo a autora, colocam 

os sujeitos à margem da cultura escrita, “considerando-os como destituídos de 

conhecimento, habilidades, disposições, capacidades e tecnologias da escrita a 

que só têm acesso os “letrados” ou “mais letrados”. 

O próprio Street (2014, p. 33), ao referir-se ao ‘Ano Internacional de 

Alfabetização’ (1990), revela que as concepções subjacentes as suas 

discussões e ações propostas trazem falhas graves “no modo como o letramento 

é tratado no debate público”. O autor aponta que a atenção dada por políticos e 

pela sociedade como um todo volta-se apenas para números de “analfabetos”, 

                                                 
65 Utilizamos a expressão- práticas híbridas- significando que as práticas estão em constante mudança e 
se mesclam por diversos aspectos (mesclado. misto, misturado, assimétrico). 
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para a questão da inserção destes indivíduos na sociedade contemporânea, 

para as consequências da aquisição e uso das habilidades de leitura e escrita 

no trabalho, para a mobilidade social e para a conquista da identidade do 

cidadão. Assevera, de fato, que há problema na própria concepção do letramento 

e que esta realidade deve ser analisada do ponto de vista qualitativo e não 

quantitativo (que evoca números e estatísticas). 

Este tipo de discurso, além de ser encontrado na esfera macro, nas 

agências de opinião pública e nos debates políticos, se instaura também nas 

minorias, como na opinião desta mãe: 

 

Viu, acho que sem a pessoa, sem saber ler, num vai pra canto nenhum né, chega num canto 
tem uma placa, como é que vai saber onde é que tá, ai é ruim para assinar algum documento 
sem saber ler, se assim, vai que é tipo pra fazer um empréstimo, pronto assinei ai, lá eles pode 
fazer o que quiser! Ai é muito ruim sem saber ler, é... é tantos casos. Não dar pra viver direito 
não!! (F10) 

 

Interessante notar que o discurso desta mãe é alimentado por “outros” 

discursos, assim como prega Bakhtin (1989), visto que as despesas financeiras 

desta família são justamente cobertas pelo seu esposo – “analfabeto” –, o que 

não explica a frase “não dar pra viver direito”.  Além do mais, questionada sobre 

a ausência do esposo naquele dia em casa, ela afirma: “Ah, ele é líder 

comunidade de Varzinha, tá por lá”! Este pequeno diálogo descrito nos faz refletir 

sobre a multiplicidade de aspectos envolvidos no “mundo da escrita” e as suas 

relações de poder. O esposo sustenta financeiramente a casa, é líder de uma 

comunidade, mas ainda é considerado como uma pessoa incapaz, que não 

consegue “viver direito”!? 

Percebemos igual distinção entre mundo “letrado e iletrado” no evento A1. 

Ao se referir à mãe enquanto “analfabeta”66, a diretora também a associa como 

“desinformada” e “coitada”, portanto, sem capacidade de interagir com o material 

escrito. A carta estava endereça à mãe, mas percorreu outros caminhos antes 

de chegar a ela: a agente dos correios a entregou à gestora, que, somente 

depois de ler e explicar o seu conteúdo, confiou-a a destinatária. No evento, não 

existiu uma participação efetiva da mãe, que apenas concordava com o que lhe 

                                                 
66 Street (2014) esclarece que “Falar ‘o analfabeto’ não só não faz sentido intelectualmente com 
também é social e culturalmente nocivo” (p. 35). 
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era dito e não tinha direito de fala (quem não é alfabetizado, não tem direito a 

falar sobre o escrito). 

Uma família entrevistada ressaltou como a representação de que os 

“estudos” oportunizam melhores empregos se instaura também nas minorias. 

Com efeito, a mãe entrevistada relaciona a oportunidade do esposo em adquirir 

um emprego de maior status e com salários mais altos ao fato dele ter se 

dedicado aos “estudos”, mesmo quando em situações de descrenças da 

comunidade. Street (2014, p. 34) afirma:  

 
 
Embora alguns indivíduos achem que frequentar programas de 
alfabetização os leva a empregos que não conseguiriam de outro 
modo, o número de empregos num país não cresce necessariamente 
com as taxas de alfabetização, de modo que, em muitos casos, outras 
pessoas estão simplesmente sendo postas para fora - aquelas com 
dificuldade de letramento podem simplesmente estar revezando com 
outras em empregos escassos.  
 
 

Ao autor alerta que um discurso enraizado no governo é alegar que o 

desemprego não está aliado à falta de emprego e, sim, à falta de formação. E 

esta mãe vem reforçar este discurso: 

Quando eu casei, há 8 anos atrás, ele começou a estudar, a fazer curso de técnico agrícola, e 
muita gente ria dele, falava até que ele era sem futuro, porque só queria estar em cima do carro 
estudando!! O povo dizia: ele é muito sem futuro, deixa tu aí sozinha, só que tá em cima de um 
carro, indo pra rua, acho que ele não está nem estudando, tá fazendo é coisa errada! 
E aí. Graças a Deus passou e se não fosse este curso que ele fez e passou, ele não tava onde 
ele tá, trabalhando no sindicato e serve até pra manter a gente e ter até mais conhecimento. 
Trabalha lá sentado, resolvendo papel pra tirar seguro pro povo daqui. Muita gente daqui, até 
reconhece que o estudo e o sacrifício que ele fez serviu teve algum futuro. (F2) 

 

Voltando à fala da nossa entrevistada, percebemos nela uma total 

desvalorização ao trabalho local (agrícola), que valoriza as raízes e proporciona 

o pão de cada dia a muitos. Em contraposição, valoriza de forma exacerbada um 

tipo de trabalho dito “urbano”, que lida com papel, com escrita, com computador 

e com caneta ao invés de terra, enxada e foice. A mulher se sente orgulhosa de 

ser uma das únicas na comunidade que tem um esposo que desempenha um 

tipo de trabalho “diferenciado” e, mais ainda, que contribui com os outros da 

comunidade para que possam ter direito a benefícios. Os benefícios 

proporcionados tornam-se uma manifestação de poder e um poder instaurado 

através da escrita.  
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Por sua vez, ela também exerce um poder sobre a comunidade. Ao 

perguntar qual atividade faz, exaltou com orgulho que desempenha o papel de 

fotógrafa na comunidade: “Eu tiro foto nos batizados, na primeira comunhão, nos 

aniversários e trabalho nisso”. Apesar de ter visto alguns poucos aparelhos 

celulares circulando na comunidade (mesmo que na vila não funcione sinal de 

nenhuma operadora), percebi que os mesmos são dos modelos mais simples, 

não tiram fotografias, fazendo com que, quem tem condições de ter uma câmera 

digital e possibilidade de revelar fotos, encontre nesta atividade um meio de obter 

renda. Como podemos observar no quinto capítulo desta tese, a maioria das 

pessoas entrevistadas trabalha com a agricultura ou mesmo é dona de casa ou 

aposentada (menos de 10% tem outro tipo de ocupação). 

Street (2014, p. 35) presume que “A falta de habilidades letradas pode ser 

uma deficiência bem menor na vida cotidiana do que normalmente se imagina”, 

o que faz com que elas se tornem “grandes”. Muitas vezes, são as convenções 

que não permitem que recriemos o nosso cotidiano de acordo com nossas 

próprias necessidades. Em muitos casos, a falta de habilidades letradas 

individuais são supridas pela comunidade, como no caso exposto pela gestora 

que, ao saber que uma mãe não recebia o Bolsa Família (Evento A1), se 

mobilizou para entender as razões e dar encaminhamento para a resolução do 

problema. Assim, a aquisição de habilidades letradas não é uma necessidade 

prioritária no nível individual, desde que elas estejam disponíveis no nível da 

comunidade (STREET, 2003, 2010; MARINHO, 2010). 

Num outro sentido, ao escrever bilhetes, convites e outros documentos 

expedidos aos pais dos alunos, percebemos que a escola procura adaptar a 

linguagem a estes. Mesmo que, aparentemente, não estejam promovendo a 

expansão de práticas de letramento da comunidade, entendemos que o que 

importa mais precisamente para a escola, na pessoa de seus dirigentes, é fazer-

se entender, isto é, fazer com que aquele texto escrito responda à função a que 

foi proposto: comunicar-se com os pais. Vimos que a escola é sensível a uma 

proposta de texto que proporcione a construção de sentido. 

Encontramos fabricações de táticas muito interessantes no cotidiano da 

escola, como é o caso dos boletins escolares, que para cumprir seu papel 

funcional de informar os pais sobre o rendimento de seus filhos, apresenta-se 

diferente do que é solicitado por instâncias superiores (no caso, a Secretaria de 
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Educação do Município, que funciona nesta prática como aqueles que instituem 

as “estratégias” – prescrições). Ferreira (2008, p. 256) comenta que “As normas 

e os programas ‘estrategicamente’ elaborados não serão reproduzidos no 

cotidiano e sim ‘taticamente’ fabricados”, e foi isto que percebemos no evento 

C3, ao confeccionar os boletins escolares de forma diferenciada. 

A importância da escola enquanto mediadora cultural é evidente, já que 

“o letramento [...] ligado às instituições de prestígio, goza de legitimação e, em 

razão disso, é visto como parâmetro para a avaliação dos letramentos locais” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 334). No entanto, não podemos voltar nosso olhar para 

apenas para um tipo de letramento, os chamados por Hamilton (2000) de 

letramentos dominantes, pois hierarquizar algumas práticas em detrimento a 

outras é ratificar o equívoco dos que propõem a “grande divisa” e que acreditam 

na existência de culturas mais letradas (melhores) do que outras. 

 

 

8.5 TRANSFERÊNCIA DE LETRAMENTO DO GRUPO DOMINANTE 

 

“(...) para aqueles que recebem o letramento novo, o impacto 

da cultura e das estruturas político-econômicas daqueles que 

o transferem tendem a ser mais significativo do que o 

impacto das habilidades técnicas associadas à leitura e à 

escrita. As mudanças de significado associadas a tais 

transferências se localizam em níveis epistemológicos 

profundos, levando questionamentos sobre o que é a 

verdade, o que é conhecimento e quais as autênticas fontes 

de autoridade”. (STRET, 2014, p. 31) 

 

 

Street (1984, 2010, 2014) presume que as mudanças de significado do 

letramento, quando impostas de cima para baixo, podem atingir profundamente 

as crenças culturais, o que contrapõe a ideia da leitura e da escrita serem 

simples habilidades neutras e técnicas. As relações de poder subjazem vários 

comportamentos em que a escrita aparece enquanto elemento preponderante. 

Consequentemente, podemos criar uma imagem estigmatizada dos nossos 
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interlocutores, na medida em que submetemos estes a práticas que apenas 

estariam atestando o “analfabetismo” (MARINHO, 2010). Uma destas práticas 

observadas foi a assinatura na ata de frequência da reunião dos pais 

(Microevento C3).  

Certamente, a população local tinha práticas onde não seria necessário 

assinar um documento para confirmar a sua presença em um determinado 

espaço67. O próprio fato de estar ali, já deveria dar o status de “presente”.  

Aqueles que não sabiam assinar ou mesmo tinham dificuldade se colocavam 

atrás da sala, muito provavelmente por se sentirem excluídos deste evento. 

Estavam ali, mas era como se não estivessem. Participavam somente ouvindo 

e, provavelmente, não se sentiam valorizados, como se o direito à fala ou ao 

voto68 só lhes fossem permitido se tivessem timbrado naquela folha a sua 

identidade. De fato, tinha poder quem podia escrever o próprio nome e “atestar” 

estar presente por ele. Marinho (2010, p. 90), aponta: 

 

 
As atas, a folha de frequência, assim como as gravações de reuniões, 
nos estimulam a refletir também sobre a entrada, nessas comunidades, 
de gêneros escritos e orais até então inexistentes e certamente 
desnecessário às suas práticas culturais. A necessidade de “fixar um 
texto” para posterior interpretação ocorre em culturas tanto orais 
quanto escritas, mas a exigência de que seja através da escrita é uma 
circunstancia de contextos socioculturais específicos. 

 

 

A escola, um destes contextos específicos, propõe práticas de letramento 

dominantes, e o fato de não propor outras formas dos pais “analfabetos” 

afirmarem sua presença pareceu-nos ter um efeito discriminatório e, por isso, o 

lugar (fundo da sala, separado do outro grupo). Além do mais, manifesta um 

poder outorgado pela capacidade de fazer-se presente! 

                              

A estrutura de interação vislumbrada nestas práticas demonstra o jogo de 

poder que se faz presente nos eventos. Perante os pais, a direção e/ou a 

coordenação têm o poder de interpretar, registrar, controlar e administrar, pois 

                                                 
67 Na reunião da Associação dos Moradores, por exemplo, existia uma lista dos que participam 
e a coordenadora, no final da reunião, assinalava quem estava presente, já que conhecia todos 
pelo nome.  
68 No dia da reunião existiu a votação sobre assuntos referentes à escola. 
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são os que mais interagem com o material escrito, com o portador de texto; 

enquanto os outros, devem apenas acatar, aceitar sem problematizar as 

imposições realizadas. Assim como discorre Bakhtin (1989), são os papéis 

sociais, impregnados de saberes sociais e de valores, que confirmam o poder de 

determinados grupos sociais e são a base de uma tomada de posição ideológica. 

Outro momento em que nos deparamos com visões ou mitos cristalizados 

do letramento foi observado no evento (B2). Em um destes momentos de 

“formação”, estavam presentes as professoras do Programa Paulo Freire, que 

deveriam ter iniciado as atividades, mas ainda não o tinham feito, pois 

esperavam as orientações da coordenadora.  A mesma, assim que sentou-se na 

mesa para mostrar a pasta de atividades, apresentou um leque de atividades 

que estava confeccionando para as crianças do Infantil e do Fundamental I e 

solicitou a cópia do material para entregar às formadoras. Orientou os mesmos 

a utilizar este material enquanto não chegava o material que viria da secretaria69 

e sugeriu algumas atividades como cobrir alfabeto maiúsculo e minúsculo, 

escrever o nome dos alunos, enfeitar a sala com o alfabetário, etc.. 

Aqui, identificamos mais um mito muito comum: o de se pensar que o 

adulto “analfabeto” deva ser tratado como criança, porque ele pensa como 

criança. O exemplo mais marcante desse mito encontra-se nos livros didáticos 

para ensino de adultos e na reprodução de tarefas indicadas inicialmente para 

crianças de 5/6 anos (propostas naquele momento para adultos com mais de 30 

anos de idade). Precisamos considerar, contudo, que adultos que retornam à 

escola ou que a procuram pela primeira vez, vêm de uma experiência de vida 

completamente diferente daquela das crianças, bem como com objetivos 

completamente distintos. O uso que eles fazem da linguagem em suas vidas 

também difere daquele das crianças. O modo como eles representam o mundo 

também é diferente. É preciso compreender que já possuem muitas experiências 

com a leitura e escrita e estas lhe conferem “letramento”.  

A pesquisa de Alencar (2012)70, apontada no capítulo 2 deste trabalho, 

discute exatamente sobre letramento na perspectiva dos estudos socioculturais 

e afirma que a concepção de ensino das escolas do campo não pode estar 

                                                 
69 Diga-se de passagem, este material, nunca chegou! 
70 Práticas sociais de letramento no Acampamento Lourival da Costa Santana: representações e 
construção de identidades em discursos de adultos não alfabetizados. 
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amparada em um projeto pedagógico único e universal, uma vez que a 

construção de um projeto de desenvolvimento para o campo deve partir do 

contexto concreto (o aqui e agora) para que os que estão no processo de 

alfabetização não se “representam como sujeitos de falta e significam 

negativamente as práticas de letramento que vivenciam no cotidiano”.  

Do mesmo modo, Bunzen (2010, p. 9) salienta que existem conflitos entre 

os mundos de letramento, “especialmente quando reconhecemos que o sistema 

de educação formal funciona como o letramento institucionalizado mais 

dominante em nossa sociedade”.  

Contudo, como já abordamos anteriormente, encontramos também na 

escola eventos de letramento muito próximos às experiências e às necessidades 

das pessoas daquela comunidade, onde além da escola exercer seu papel 

pedagógico, estende à comunidade uma infinidade de serviços, como: obtenção 

de documentação (evento A1), solicitações de consultas médicas (evento A2) e 

outros. Terzi (2006), ao discorrer sobre letramento crítico, afirma que este vai 

muito além de identificar o texto como um objeto linguístico e aponta para 

práticas que os relacionem à conquista de direitos do “lugar” que ocupam na 

sociedade. Encontramos também na escola práticas de letramento que fazem 

“conhecer a si mesmo e situar-se com relação aos outros cidadãos” (p. 684). 

Acreditamos que nas escolas, especialmente no contexto da escola do 

campo, a reprodução dos mitos do letramento deva ser cada vez menos 

praticada, e o fato de procurar caminhos específicos de valorização intercultural 

faz que esta escola não seja uma cópia bruta da escola urbana, nas palavras de 

Ribeiro (2000), não seja um “arremedo de escola urbana”. 

Todos os dias e em cada momento estamos expostos a novas práticas 

sociais onde a escrita está presente. No ambiente da zona rural esta realidade 

não é diferente, mas as maneiras com que lidamos com estas, sim, podem ser 

delineadas diferentemente.  

Apresentamos, até agora, algumas práticas de letramento cotidianas 

vivenciadas pela gestão, coordenação e alguns eventos que chamamos de 

“atividades coletivas” na escola foco de nossas investigações. Vimos que a 

escola se coloca como mediadora das relações da comunidade com outras 

instâncias e faz isso por deter um poder outorgado por toda comunidade. 

Algumas práticas de letramento são, por vezes, excludentes; outras demonstram 
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uma “maneira de fazer” que vai de encontro com a sua própria realidade.  Estes 

eventos evidenciam que cada escola é uma escola, e as relações que estão 

imbricadas nesta, particularmente, mostram isso de forma evidente.  Desta 

forma, no próximo item, deixamos espaço para analisarmos como se dão os usos 

e significados da escrita na interação entre a escola e outras instituições do 

distrito. 

 

 

8.6 OS USOS DA ESCRITA ENTRE A ESCOLA E A COMUNIDADE 

 

“Mas há muito letramento acontecendo.” 

Street, 1984 

 

Durante nosso período de permanência no campo de investigação, 

percebemos que a escrita que circula na vila percorre diversos espaços, 

demonstrando uma relação entre as instituições frequentadas pela comunidade, 

de modo especial, pela comunidade escolar. Deste modo, consideramos 

conveniente descrever estes usos da escrita, de modo a aprofundarmos as 

diversas interações comunicativas que se dão por meio da escrita, a qual adquire 

um significado e expressões singulares.  

Existe uma movimentação enorme de textos escritos pelas instâncias da 

vila. Este movimento se nota em vários espaços da comunidade, como no posto 

dos correios e no posto de saúde, que funciona também como secretaria da 

paróquia, já que a atendente do posto e a responsável pela Igreja local. Desta 

maneira, os usuários e funcionários que frequentam estes ambientes fazem uma 

mediação com o ambiente escolar, quando destas práticas surgem 

necessidades de habilidades letradas específicas. Deste modo, a escola faz 

circular uma infinidade de textos escritos em diversas práticas sociais. Vejamos 

especificamente como isto acontece entre o posto de saúde e a agência dos 

correios.  
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8.6.1 Usos da escrita na relação escola x posto de saúde 

 

Existe uma íntima relação entre a escola e o Posto de Saúde do distrito. 

Este foi recém-reformado pelo atual governo e apresenta uma boa estrutura. 

Observemos algumas fotos: 

 

FIGURA 19 

 

 
 Imagem 19: Posto de saúde 

 

A diretora relatou que existem várias atividades em que a escola se faz 

ponte entre eventos do posto e a comunidade, a saber: a) visita de dentista para 

escovação e aplicação de flúor; b) aplicação de vacinas no alunado; c) 

encaminhamentos para o posto; d) informações sobre os serviços oferecidos; e) 

atendimento (de pequeno porte) para comunidade escolar em situações de 

emergência; f) mutirão de médicos71, entre outros. 

Ao se referir a estas atividades, a gestora relata que é uma satisfação 

fazê-las: “por isso eu gosto de trabalhar na zona rural, pra mim é tão gratificante, 

a gente ajudar uma pessoa... que eu vejo que ela sai daqui feliz” (Gestora). 

Além das atividades relatadas, observamos que, periodicamente, a 

gestora recebe a visita da agente de saúde, que solicita a entrega de bilhetes 

para os pais. A escola se estabelece como um elo entre a comunidade e o posto 

de saúde e é, mais uma vez, considerada como a agência de letramento principal 

                                                 
71 Mutirão dos médicos - a escola se transforma em um verdadeiro ambulatório. Além de 
realizarem vários exames, as salas são equipadas e transformam-se em consultórios médicos. 
Muitas pessoas das localidades circunvizinhas veem se consultar. 
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da comunidade, pois media práticas sociais junto à comunidade, como neste 

relato: 

Quando o posto necessita mandar algum recado para os pais pela escola, algum bilhete, algum 
recado, a gente vai na sala de aula, manda chamar os pais e manda algum bilhete, algum recado 
pra vim aqui ou procurar a escola ou o posto de saúde (agente de saúde do distrito- AG). 

 

Observamos durante a pesquisa que alguns serviços oferecidos pelo 

posto se encontravam na escola, fato este confirmado pelo extrato acima, 

extraído de uma conversa informal com a agente do posto. Estes diálogos não 

eram somente realizados através da oralidade, mas também por meio do texto 

escrito como, por exemplo, a leitura nas salas de aula de campanhas de saúde 

realizadas. 

Relatamos também no evento (A2) como a agente de saúde utiliza-se da 

equipe gestora para informar aos pais da consulta agendada para alguns dos 

alunos da escola. A mãe do referido aluno não sabia ler, mas entendia que 

“aquele papel” (cartão de marcação de consultas) era importante e que, sem ele, 

não seria possível atender a sua necessidade: “Então, no dia 10, cedinho logo, 

eu tenho que levar o menino e este papel aqui né, pro doutô!” e ainda: “Não vou 

esquecer não!” (Mãe do aluno). Este microevento ecoa fortemente o quanto uma 

pessoa considerada analfabeta pode sim, ser letrada. A mãe conhecia a função 

que aquele texto desempenha e também os elementos (forma) que continha, e 

isso fica claro nos seus comentários.  

Presenciamos também eventos em que os pais solicitam a alguma pessoa 

da comunidade escolar que mora na zona urbana a retirada de medicamentos 

no Centro de Saúde do Município. Esta interlocução é feita através das receitas 

prescritas pelos médicos, que são textos escritos para intermediar as ações dos 

sujeitos.   

Outros textos escritos que a unidade de saúde expõe no seu 

estabelecimento, como folhetos, cartazes e avisos, também encontram nas 

paredes da escola local de exposição, o que atesta a relação intensa entre as 

duas instituições.  
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8.6.2 Usos da escrita na relação escola x posto dos correios 

 

A existência de um posto dos correios na vila foi uma conquista da 

comunidade. A responsável pelo posto72 nos conta, em conversas informais73 

realizadas na própria escola, que o posto foi instalado faz 14 anos.  

 

FIGURA 20 

 

  

Figura 20: Posto dos Correios 

 

Relata que antes era apenas um posto telefônico e que, devido à 

necessidade de comunicação que crescia constantemente, foi solicitada a um 

político da região a instalação do posto dos correios: 

 

Tinha muitas contas do pessoal e o pessoal ia procurar em Serra! Ai ficou mais difícil!. Daí a 
comunidade, através da líder Geni, solicitou ao político a instalação do posto dos correios, em 
2000. Tudo que vem aqui pra vila eu entrego, entrego no posto, aqui na escola... na terça-feira 
mesmo passo quase a manhã toda entregando.(PC)  

 

Já neste relato percebemos o quanto o grafocêntrismo alcança também 

as localidades da zona rural e expõe os seus membros a uma maior variedade 

de práticas socais intermediadas pela escrita. 

Igualmente como o posto de saúde, percebemos uma grande interlocução 

de práticas nas quais a escrita torna-se elemento preponderante entre os 

correios e agência escolar. A escola desempenha um papel de agente de 

comunicação entre as necessidades da atendente dos correios, como recados e 

                                                 
72 Utilizaremos a sigla PC - Posto Correios 
73 Gravamos duas destas conversas. 
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solicitação de entrega de correspondências, como também torna-se escriba e 

leitora de textos, como cartas ou preenchimento de formulários.  

No evento em que a mãe recebe o cartão do Bolsa Família, vemos que é 

à escola que ela recorre para compreender o teor da correspondência. Como já 

analisado anteriormente, a mãe parece dar mais valor às prescrições e às 

orientações da gestora do que ao escrito textualmente na carta. Este movimento 

se dá, muito provavelmente, pela linguagem diversificada que a carta apresenta 

e pela atitude da gestora em “traduzi-la” à condição de letramento daquela 

genitora.  

Ainda nesta relação entre o posto dos correios e a escola intermediada 

pela escrita, acompanhemos este outro relato da agente, quando perguntada 

sobre esta relação:  

 

Pra tirar o CPF, porque quando nasce já pode tirar. Aí a escola já divulga pras mães e os alunos, 
pra tirar o CPF, já tirei de quase todos os meninos daqui da escola. Eu aviso nas salas, aí eles 
avisam a mães, daí as mães vão me procurar e eu faço. Aqui mesmo, preencho os formulários! 
Eu pego os documentos, tiro o boleto e levo pra imprimir em Serra, e trago no outro dia. Paga 
R$ 5,70 da inscrição, mas 2,00 reais pra imprimir na lanhouse e plastificar. (PC) 

 

Vemos que este serviço prestado à comunidade encontra na escola local 

de concretização. Os formulários, a documentação, os boletos e o próprio cartão 

do CPF são textos escritos que circulam por aquele ambiente e fazem com que 

a escola seja lócus destas práticas de letramento tão ligadas à cidadania. 

Não é só com a escola que a atendente do posto dos correios conta para 

realizar seu trabalho. Neste relato abaixo, percebemos que também o agente do 

posto de saúde intermedia ações entre a comunidade: 

 

Na segunda-feira eu vou buscar as correspondências em Serra, na terça eu entrego aqui na vila, 
na quarta eu vou novamente buscar... 3 vezes na semana eu vou pegar em serra e trazendo. Eu 
vou nas casas, eu entrego nas mãos... é difícil a casa que eu coloco por baixo, porque o pessoal 
tá sempre em casa; aí as pessoas da fazenda, pra não ficar prejudicado, quando vem os cartões, 
aí eu mando um aviso, pelo agente de saúde. A agente de saúde entrega meu aviso, é um 
cartãozinho que preencho informando que tem carta, aí eles vem procurar... igual, como tem nos 
correios de serra, agente coloca se é um cartão ou uma carta registrada e eles vem com a 
documentação pra receber. Quem leva pra eles é a agente de saúde. Quando eu mando pelo 
agente de saúde, eu peço que ele pergunte se ele sabe ler, porque se não souber, você avisa o 
que está escrito aí! (PC) 

 

Não nos cabe acabar analisar profundamente este relato, mas achamos 

interessante o valor atribuído à frase “igual como nos correios de serra”, que, 

segundo a nossa visão, expressa uma valorização de práticas da zona urbana 
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que são repetidas na zona rural e, muitas vezes, sem funcionalidade, porque, a 

nosso ver, ela poderia enviar somente o recado oralmente, já que sabe que 

muitas pessoas nas fazendas não podem realizar a leitura do texto que envia, 

como afirma no trecho abaixo: 

 

A maioria das pessoas recebem o aviso ou mesmo correspondência e eu tenho que auxiliar na 
leitura: “Pra que esse papel, o quê que tá dizendo?” Eu leio e ainda incentivo esta pessoa 
procurar a escola pra estudar, porque à noite tá funcionando o EJA. Muita gente aqui, não sabe 
nem assinar o nome, aí vê o papel e nem sabe o que está escrito. 
Chega também pessoas solicitando que eu a ajude a escrever uma carta, já teve que escrever a 
cartinha pra pessoas. 

 
 

Declarações como esta confirmam que existem outras agências de 

letramento, que não a escola, e que transitar por estas várias esferas amplia as 

nossas experiências de letramento. 

 

 

8.7 CADA ESCOLA UMA HISTÓRIA... DESENHANDO RELAÇÕES 

IMBRICADAS EM OUTRAS HISTÓRIAS 

 

As práticas letradas sociais (como escrita de cartas, solicitações, 

preenchimentos de formulários, recebimento de agendamentos médicos) têm na 

escola a possibilidade de concretizarem-se e, neste sentido, ela se coloca como 

detentora do poder e meio de articulação com outros setores importantes para a 

comunidade, como posto de saúde, a agência dos correios e a igreja. Em suas 

ações cotidianas, era também ao espaço escolar que as pessoas recorriam 

quando encontravam dificuldades de interação com outros setores. 

Presenciamos práticas que propíciam um dos principais direitos do 

cidadão, que é de possuir documentação. Os extratos nos revelam que o motivo 

principal proposto pela gestora é de garantir o direito social de receber a “Bolsa 

Família”, mas, ao ter este objetivo, ela expõe a função que estes documentos 

desempenham na nossa sociedade. Campos (2003, p. 191) afirma:  

 

 

Construímos, com isso, as condições para demonstrar que a escola, 
mesmo sendo base para a reprodução das ideologias dominantes, 
pode também servir a outra lógica, ou seja, pode estar a serviço dos 
interesses e propósitos de uma comunidade que a reivindique e a tome 
como forma de buscar resolver seus próprios problemas e demandas. 
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Existe uma relação de proximidade entre os diversos setores da vila, onde 

a escola desempenha um papel intermediante, tornando-se, assim, agência de 

letramento mediadora das relações sociais. Estas relações afetam o 

funcionamento da escola, pois, ao atender estas demandas, ela adquire um valor 

singular para aquela comunidade, tornando recinto da escrita por excelência.  

Em todos os ambientes da escola, vemos textos escritos que explicitam 

mensagens relacionadas a interlocutores diversos (pais, professores, 

comunidade em geral e até mesmo secretaria de educação, quando expressa 

os deveres a serem cumpridos a nível institucional) e evidenciam uma gama de 

eventos de letramentos ocorridos naquele espaço, o que  

 
 
[...] credencia a escola como uma das instâncias públicas onde é 
gerada grande parte da escrita que circula na comunidade, a se 
considerar pelo número de pessoas que dialoga cotidianamente, 
dentro e fora dos seus limites físicos, e pela natureza das atividades 
sociais que ali se desenvolvem (LOPES, 2004, p. 119). 
 
 

Certamente, em outros ambientes da vila, como nos estabelecimentos de 

comércio (bares e mercearias) a escrita também se estabelece como elo de inter-

relação entre as pessoas. A prática de escrita de lista de compras, de anotações 

em caderneta e a troca de bilhetes entre os membros da comunidade foram 

comumente observadas. Porém, como não se relacionam com o objeto de 

investigação - as praticas de letramento da escola em questão - não serão aqui 

analisadas.   

No caso especifico deste estudo, verificamos que a troca de material 

escrito entre instituições da vila encontra na escola seu ponto de interseção, pois 

este é o lugar que agrega o maior número de pessoas e pode-se, através dos 

alunos, chegar a toda população do distrito. Esse reconhecimento é também 

assinalado pelos pais, que dizem: 

 

Sem a escola aqui, a gente não ia ficar sabendo de um ‘bucado’ de coisa! Elas manda avisar a 
nós!” (F7) 

 

Conforme vimos neste capítulo, a escola parece ser o local da 

comunidade que mais circula material escrito e talvez, por isso, quando se tem 

necessidade de lidar com textos escritos é a ela que se recorre, como no caso 

da escrita de cartas e da leitura de correspondências. Além disso, usa 
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sistematicamente a escrita nas interações mais próximas com professores, 

funcionários e secretaria de educação e, por força de ser elo de interlocução com 

outras instituições, interage com a escrita em serviços indiretos. 

Percebemos que o envolvimento da escola com pais, alunos e 

comunidade amplia as experiências de letramento de todos e promove uma 

interação mais eficaz da comunidade em suas práticas sociais atravessadas por 

diversas semióticas, o que nos faz concordar com Marinho (2010, p. 92): “O 

mundo que se traduz pela e para a escrita tem a sua fonte e seu contexto de 

realização na experiência vivida, nas práticas culturais, atravessadas por 

múltiplas linguagens” (Marinho, 2010, p. 92). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O lugar da escrita nas “maneiras de fazer” 
 

Neste trabalho, nos propusemos a investigar os usos e significados da 

escrita construídos no cenário cotidiano de uma escola do campo. Por 

concebermos as práticas sociais de leitura e de escrita como múltiplas e situadas 

de acordo com o tempo e o espaço onde acontecem, decidimos conhecer e 

analisar o cotidiano da escola no que diz respeito às práticas e aos eventos de 

letramento vivenciados pela comunidade escolar.   

Para tanto, elegemos cenas de letramento ocorridas em duas esferas: a 

sala de aula do 5º ano e os ambientes externos à sala de aula. Realizamos 

observações que compuseram as notas de campo, as quais nos possibilitaram 

descrever e analisar os eventos de letramento. Realizamos, também, entrevistas 

com os vários autores destas práticas, de modo a compreendermos os valores, 

as crenças, as ideologias e a valorização atribuídos pelos mesmos à escrita. 

Estes instrumentos tiveram como objetivo evidenciar os usos da escrita naquele 

contexto, bem como refletir sobre os significados conferidos pelos sujeitos às 

práticas de letramento.  

No cotidiano da escola pesquisada observamos vários momentos nos 

quais atitudes e discursos foram transformados, ou melhor, “fabricados” de 

acordo com o contexto presente e com as necessidades latentes da situação. O 

nosso olhar voltou-se para compreender a “interferência” da escrita nestas 

situações e como ela mesma torna-se “tática”. Certeau (1994) esclarece que no 

dia a dia os sujeitos constroem táticas de ações próprias. Deste modo, 

compreendemos que também a escrita é (re)significada e (re)adaptada às 

diferentes conjunturas do cotidiano escolar. 

Notamos que as atividades e as recomendações propostas pela 

secretaria de educação interferem fortemente no cotidiano escolar. Esta 

instituição não trata com particularidade (como orientam a LDB e os documentos 

referentes à Educação do Campo) a escola foco da pesquisa e recomenda as 

mesmas normas e padrões para todas as escolas da rede.  Contudo, de acordo 

com nossas observações, vimos que nem sempre o que foi estrategicamente 

planejado e prescrito acontece na realidade. 
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O cotidiano escolar apresenta-se como a realidade prática, da arte do 

fazer, onde o que acontece não é, de fato, com foi idealizado. Nossas análises 

procuraram evidenciar o jogo entre as estratégias e as táticas no contexto da 

escola investigada. Para tanto, colocamos seus atores (professora, gestora, 

coordenadores e pais de alunos) como autores de táticas fabricadas por 

intermédio da escrita. Estas táticas, por sua vez, apresentaram inúmeras formas 

alternativas para lidar com as demandas da secretaria de educação do município 

e/ou da própria vida ordinária. Isso pôde ser verificado nas análises dos eventos 

que envolviam o boletim escolar, na readaptação das sequências didáticas do 

IQE ou mesmo no caso dos pais de alunos que, ao se posicionarem no fundo da 

sala, procuraram evitar a participação em algum evento que lhes causaria 

constrangimento. Certeau (1994) relata que os sujeitos ordinários, de fato, não 

são reduzidos à passividade: estes se “reapropriam inventivamente” das 

prescrições e das normas estabelecidas, reinventando o cotidiano. 

De fato, percebemos que a escola, muitas vezes, reproduz práticas 

próprias da “cultura escolar” sem se preocupar com o seu contexto imediato, 

seguindo orientações da secretaria de educação e reproduzindo modelos da 

escola urbana. Um destes eventos de letramento foi a assinatura do ata de 

presença no dia da reunião de pais, que tornou-se instrumento de exclusão para 

uma boa parcela dos pais presentes. Associamos estes eventos a uma 

perspectiva mais autônoma do letramento, onde a escrita é concebida como 

neutra, atemporal e objeto universal. 

Por outro lado, a escola, nas pessoas de seus responsáveis e da 

professora em questão, cria táticas para trabalhar em meio à heterogeneidade 

da comunidade escolar, como a escrita de bilhetes sem a preocupação com as 

características do gênero textual ou mesmo a confecção dos boletins escolares. 

Nestes momentos, percebemos que a escola se aproxima de uma perspectiva 

ideológica do letramento, definida a partir de padrões e veiculada às instituições 

dominantes. 

Por conseguinte, consideramos que os usos e os significados da escrita 

nesta escola são construídos por uma infinidade de aspectos, nos quais as duas 

dimensões do letramento propostas pelos NLS estão em constante diálogo; são 

híbridas em função dos diferentes atores e das diferentes práticas de letramento 

construídas cotidianamente.  
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Constatamos que, na nossa sociedade hodierna, a escola é local de 

produção de uma cultura própria - a cultura escolar. Ferreira (2008, p. 247) 

aborda esta cultura partindo de dois eixos: “o primeiro, por intermédio do papel 

exercido pelo sistema educativo, da estrutura hierárquica, das normas oficiais, 

dos regulamentos e da cultura consolidada. O segundo, por meio das relações 

subjetivas desenvolvidas no dia-a-dia de cada escola”, e afirma que são estes 

eixos que constroem diferentes culturas escolares. 

Partindo destes princípios, compreendemos que a cultura escolar deve 

saber lidar com os diversos letramentos e, em especial, com aqueles das zonas 

rurais. Isto porque, as práticas educativas são várias e, portanto, é necessário 

não haver uma homogeneização de estratégias propostas para a zona urbana e 

rural, mas propor espaços para que sejam criadas táticas conforme o contexto 

em que se inserem. 

Apreendemos que existe uma grande circulação de textos escritos em 

várias instâncias da comunidade, mas a escola se coloca e é assumida como 

principal agência de letramento da vila. Os usuários e funcionários que 

frequentam outros espaços públicos do distrito (como o posto dos correios e o 

posto de saúde) realizam uma interlocução frequente entre estes ambientes e a 

unidade escolar quando deles surgem necessidades de habilidades letradas 

específicas. Isso demonstra que a escola atua como detentora do poder e meio 

de articulação. Percebemos que o envolvimento da escola com pais, alunos e 

comunidade amplia as experiências de letramento de todos e promove uma 

interação mais eficaz da comunidade em suas práticas sociais atravessadas pela 

linguagem.  

As análises das práticas de letramento da professora do 5º ano estão 

amplamente ligadas as suas experiências de leitura e de escrita no ambiente 

familiar e na sua infância. Concluímos que estas estão alicerçadas na sua própria 

história de letramento e que as “escolhas” que faz para o seu trabalho com leitura 

e produção textual encontram respaldo nas suas próprias experiências, isto é, 

estão alicerçadas em suas práticas vernáculas. Esse fator afeta suas escolhas 

“hoje” e sua  relação com o letramento socioculturalmente contextualizado. Além 

disto, a educadora embebeda-se de uma postura ideológica e política forte, a 

qual encontra no projeto de letramento apreendido oportunidades de 

concretização.   
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A educadora, assim como dirigentes da escola, vive no jogo tácito entre 

normas, orientações e prescrições e cria alternativas para realizar seu trabalho 

da maneira como o concebe significativo. Para tanto, (re)inventa sua 

organização, negocia com as prescrições estabelecidas, inventa e reinventa 

situações para responder às demandas de quem ‘detém’ o poder, sem se 

desvirtuar das suas crenças, ideologias e concepções a respeito da escrita e do 

papel educativo que desempenha. 

Para compreender as práticas de letramento ocorridas na sala de aula, foi 

necessário identificar a relação que a docente estabelece com a escrita e como 

esta relação se apresenta nos eventos de letramento proporcionados pela 

mesma. Percebemos que o “projeto” de letramento em construção pela 

professora vai em direção à ampliação dos letramentos dos seus educandos, de 

modo a garantir a formação de cidadãos atuantes na sociedade. Nesta 

perspectiva,  as práticas de leitura e de escrita se apresentaram como práticas 

sociais representantes da cultura escrita e o texto é visto como objeto cultural e 

social. A leitura é essencialmente “leitura de mundo” e a produção textual vista 

como uma maneira de se colocar neste mundo (FREIRE, 1995).  

Percebemos que há certo conflito entra as orientações da secretaria de 

educação do município e o trabalho efetivamente desenvolvido pela professora.  

A educadora procura realizar seu trabalho em uma perspectiva mais ideológica 

do letramento e fornece, em seus eventos, a possibilidade de conduzir a um 

diálogo temático. Isso se dá de forma proporcionar a apropriação e significação 

das práticas de leitura e de escrita sem, contudo, desmerecer a força e as 

influências das estruturas de poder.  

Percebemos que a maioria das práticas de leitura se dava de maneira 

oralizada, nas quais a educadora colocava seus alunos enquanto sujeitos ativos 

dos eventos que aprendem a ler lendo. Outra crença da professora, amplamente 

observada, é que as temáticas abordadas pelos textos deveriam encontrar 

significado nas vidas dos alunos para que “os transformem”, assim como 

aconteceu em sua experiência pessoal. Nas práticas de produção escrita 

percebemos que existe a preocupação em produzir textos reais para 

interlocutores reais. O aluno torna-se “sujeito-autor”... 

As análises dos eventos/episódios e das práticas de leitura e escrita 

ocorridas na escola (na sala de aula ou fora dela) confirmam que existem vários 
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“letramentos”, os quais variam de uma escola a outra, realizadas em contextos 

diferentes, em culturas específicas e, portanto, o letramento é múltiplo em sua 

essência (BARTON, 1988). 

Em uma pesquisa com base teórica e metodológica apoiada nos NLS, o 

significado social do letramento está consolidado também nas funções que estas 

práticas exercem na vida social de seus sujeitos. Ao analisar os usos e 

significados da escrita no espaço da sala de aula e nos espaços externos à sala, 

evidenciamos funções sociais a que estes eventos/episódios respondem.  

Apoiando-nos na categorização proposta por Heath (1986) e utilizando os 

elementos de organização do mesmo, proposto por Santos (2008), construímos 

o seguinte quadro: 
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TABELA 07 

 

CATEGORIZAÇÃO ESTABELECIDA POR 
HEATH (1986) 

DADOS DA PESQUISA 

DIMENSÕES DE USO FUNÇÕES SALA DE AULA EXTERNO  

Sociointeracionista Estabelecer ou 
manter relações de 
natureza afetiva ou 
social 

Episódio 1 
Episódio 4 
Episódio 6 

Evento A1 
Evento B2 
Evento C1 
Evento C2 
Evento C3 

Instrumentais Obter e divulgar 
informações sobre 
questões que 
viabilizem a 
execução de 
tarefas. 
Registrar e manter 
dados escritos. 

Episódio 3 
Episódio 6 
Episódio 7 

Evento A1 
Evento A3 
Evento B2 
Evento C1 
Evento C2 
Evento C3 

Instrutivos Buscar 
conhecimentos 
necessários à 
tomada de atitude 
diante dos fatos 
concretos. 

Episódio 1 
Episódio 3 

Evento A1 
Evento B2 
Evento B3 
Evento C3 

Confirmacionais  Subsidiar a 
memória quanto à 
confirmação de 
acontecimentos do 
passado, 
compromissos 
assumidos e 
compromissos do 
presente. 

Episódio 5 
Episódio 6 
Episódio 8 

Evento A2 
Evento B3 
Evento C2 
Evento C3 

Sócio-políticos Dialogar com a 
comunidade; 
Dialogar com o 
poder público. 

Episódio 2 
Episódio 4 
Episódio 5 

Evento A3 
Evento B1 
Evento B2 
Evento B3 
Evento C1 
Evento C3 

Tabela 07: Sistematização dos usos da escrita X função social 

 

A organização proposta no quadro acima pretende ser apenas uma 

confirmação do quanto as práticas sociais de leitura e de escrita estão a serviço 

das nossas demandas sociais de interação. Desse modo, concordamos com os 

estudiosos dos NLS quando consideram que ninguém lê ou escreve por acaso. 

Estamos convictos de que os eventos e episódios se encaixam em mais de uma 
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dimensão e que a dimensão sociointeracionista está pressente em todos os 

episódios observados. Percebemos que a escola, ao ser lócus destas práticas, 

amplia as experiências e as condições de letramento de toda a comunidade, 

sendo, de fato, uma importante agência de letramento para o distrito.  

Concluímos que a sala de aula do 5º ano e a “escola” (nas suas diversas 

ações cotidianas) estabelecem relações com a cultura escrita, as quais apontam 

para uma rede de interações sociais com a comunidade ou com organismos 

externos a ela e trazem importantes delineamentos para que a escola se torne 

contextualizada e singular.  

O jogo de forças e de interesses, a história de seus sujeitos, as condições 

propostas para a educação do campo, a cultura escolar e muitos outros 

elementos constroem um significado social do letramento, o qual atribui diversas 

funções às práticas de leitura e de escrita na vida social. Assim sendo, o 

letramento apresenta-se não como um fenômeno universal e neutro, e sim como 

um conjunto de práticas sociais da escrita com significados, crenças, valores, 

finalidades e ideologias, que apontam para uma rede de usos, significações e 

funções diferenciadas. 

Nosso interesse ao relacionar educação e linguagem no contexto 

específico da educação do campo partiu de três fundamentos teóricos que se 

interligam simultaneamente: 1) a compreensão que a educação do campo deva 

buscar a sua identidade e o reconhecimento das diferenças culturais como 

alicerces de uma maior qualidade educacional; 2) atrelada a esta perspectiva, a 

conceituação de que a escola é um espaço social marcado por variadas práticas 

sociais de leitura e de escrita que fazem com que cada escola seja única, pois 

constroem significados, valores, usos e funções para a escrita de modo singular, 

ou seja, práticas de letramento diversificadas, múltiplas e situadas; 3) neste 

espaço de construção, melhor dizendo, “fabricação” destas “práticas” existe um 

jogo entre estratégias e táticas que aponta para “artes do fazer” inovadoras e 

não para algo “dado”, pré-concebido e prescrito. Como aponta Certeau (1994), 

um espaço de lutas e de resistência. Concluímos que existe uma profícua 

relação entre educação do campo – letramento – cotidiano, que faz com que 

concordemos com Guimarães Rosa: “O importante e bonito do mundo é isso: 

que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que 

elas vão sempre mudando. Afinam e desafinam”. 
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Esta tese traz alguns elementos importantes para se pensar o papel da 

escola, mais especificamente desta escola do campo, assim como repensar as 

práticas que se dão neste espaço particular. Não obstante, chama a atenção 

também para a necessidade de se considerar a dimensão universal da escola: a 

de ampliação da condição de letramento da sua comunidade escolar na busca 

de uma identidade própria que leve em consideração as experiências, as 

habilidades e os conhecimentos do povo campesino, de modo a proporcioná-lo 

a possibilidade de aumentar sua relação entre o local e o global, entre o particular 

e o universal. 

Acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para a implementação e 

consolidação de metas propostas para a educação do campo a nível municipal 

e distrital. Isto porque, elucida práticas de letramento na especificidade da 

educação no/do campo, apontando não somente para o direito de estudar no 

lugar onde se vive, mas de reconhecer este local como espaço de produção de 

cultura e de conhecimento. Lugar onde a heterogeneidade cultural do campo 

promova qualidade da educação escolar, a participação efetiva da comunidade 

e ampliação das experiências de letramento na busca de um exercício efetivo da 

cidadania. 

 

Nossas próximas veredas 

Na pesquisa realizada, percebemos que o apoio sistemático da linguagem 

oral se fazia essencial nas interações com a escrita. Esta tese, este aspecto não 

era objeto de estudo, mas pretendemos, em pesquisas posteriores, vislumbrar o 

papel da oralidade nas propostas incrementadas para a educação do campo, de 

modo a não estabelecer uma dicotomia entre escrito e oral e sim provar a relação 

intensa que se estabelece entre ambas. Deste modo, fortaleceremos a 

compreensão de um paradigma onde cultura a escrita e a oralidade teçam uma 

trama de significados às práticas de letramento(s).   
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ANEXO 3 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

(Coordenação da Educação do Campo do Município de Serra Talhada) 

 

 

 Cargo/ função/Formação Profissional/Quanto tempo na função 

 

1. No município de Serra Talhada há quantas escolas do Campo e como  

elas são organizadas pela Secretaria de Educação? 

2. Para você, qual o papel dessas escolas? 

3. Qual a proposta pedagógica destinada a Educação do Campo?  Que tipo 

de orientação é dado para a sua execução?  

4. Qual é a estrutura didático-pedagógica das escolas do campo de Serra 

Talhada? Formação do professor/ distribuição das turmas/ Políticas de 

Capacitações/ Material de trabalho (livro didático/paradidático/jogos educativos 

e outros) 

5. Sabemos que a Secretaria de Educação do Município tem um sistema de 

avaliação, o SAEST. Como esse sistema é organizado e como as escolas do 

campo se encontram nesta avaliação? 

6. Qual tem sido o desempenho dos alunos dessas escolas nas outras 

avaliações, como SAEB, SAEPE e Provinha Brasil? 

7. Quais os maiores desafios enfrentados hoje, por você, enquanto 

coordenadora e pelas escolas particularmente? 
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ANEXO 4 
 

Roteiro de  observação 
 

Sala de aula 
 
 

 O que os alunos escrevem / O que os alunos leem  

 Com que finalidade eles escrevem/ Com que finalidade eles leem 

 Quem escreve/ Quem lê  

 Para quem escrevem/ Para quem eles leem  

 Quando escrevem/ Quando eles leem na sala de aula 

 Como escrevem/ Como eles leem 

 Em que espaços circulam os escritos 

 Caracterização dos contextos das práticas de leitura e de seus participantes 

 Outros materiais escritos presente na sala de aula 

 Significados que os participantes dos eventos observados atribuem a escrita 

(como se relacionam com a escrita/leitura, o que dizem sobre a escrita/leitura) 

 
 
 

QUADRO DE OBSERVAÇÃO DA SALA DE AULA 

 

O que 
lê/escreve 

Para quem 
ler ou 

escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando ler 
ou escreve 

Onde 
ler ou 

escreve 

Como ler ou 
escreve 
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ANEXO 5 

 

QUADRO DE OBSERVAÇÃO- EXTERNO Á SALA DE AULA 
 
 

 
ELEMENTOS 

 

 
RESPOSTAS AOS ITENS-CHAVES 

 
 

Cenários 
Participantes 

 
 

 

 
 

Textos e outros objetos 
Recurso 

 
 

 

 
 

Atividades, Ações, 
Sequências 

 Regras 
 
 

 

 
 

Contextos 
 
 

 

Quadro adaptado do roteiro elaborado por Street e Lefstein (2007, p. 193-195). 
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ANEXO 6 
 

QUESTIONÁRIO SOCIÓ-ECONÔMICO CULTURAL 
DISPONIBILIDADE E ACESSO MATERIAL ESCRITO 

 
1. Quantas pessoas moram em sua casa (contando com você)? 

(   ) Quatro. 
(   ) cinco ou seis. 
(   ) Mais de 6 
(   ) Mais de 8 
(   ) Mais de 10 
 

2. Qual o sexo da composição familiar (quantidade): 
(   ) Feminino 
(   ) Masculino 
 

3. Qual a faixa etária destas pessoas (colocar quantidade) 
(   ) Até 12 anos 
(   ) 13-21 anos 
(   ) Mais de 22 anos 
(   ) 39 a 49 anos 
(   ) Mais de 49 anos 
 

4. Qual é o seu tipo de moradia? 
(   ) Própria. 
(   ) Alugada. 
(   ) Cedida. 
(   ) Outros. 
 

5. Local de habitação: 
(   ) Vila  
(   ) “Mato” (roça) 
(   ) Outro 
 

6. Tipo a principal atividade econômica 
(   ) Agricultora 
(   ) Comércio 
(   ) Assalariado 
(   ) outro ___________________ 
 

7. Quantas pessoas contribuem para a obtenção da renda de sua família? 
(   ) Uma. 
(   ) Duas. 
(   ) Três a quatro. 
(   ) Mais de cinco. 
 

8. Qual é a renda mensal de seu grupo familiar (considere a soma da renda de todos 
que moram em sua casa)? 
(   ) Menos de 400 reais 
(   )  de 400 até 750 reais 
(   ) Mais de 750 reais 
(   ) mais de 1.000 reais 
 

9. Você acha que sua família é: 
(   ) Branco(a). 
(   ) Pardo(a). 
(   ) Amarelo(a). 
(   ) Negro(a). 
(   ) Indígena. 
(   ) Não quero declarar (dizer) 
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10. Quantidade de pessoas da família que tem escolaridade até: 
(   )nenhuma 
(   ) até 4ª série/ 5º ano 
(    )do 6º ao 9º ano 
(   ) Médio incompleto 
(   ) Médio completo 
 

11. Quais dos itens abaixo, há em sua casa: 
(   ) TV/DVD 
(   ) geladeira 
(   ) fogão 
(   ) maquina de lavar 
(   ) cama para todos os membros da família 
(   ) computador  
(   ) telefone-celular 
(   ) acesso a internet 
(   ) TV por assinatura 
(   ) automóvel ou moto 
 

12. Que meio você mais utiliza para se manter atualizado acerca dos acontecimentos do mundo 
contemporâneo? 
(   ) Jornais. 
(   )Revistas. 
(   )Televisão. 
(   )Rádio. 
(   )Internet. 
(   )livros. 
 

13. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? 
_____________________________________________ 
 

14. Que quantidade tem na sua casa de material escrito: 
(   ) 2 
(   )3 a 5 
(   ) 6 a 10 
(   ) Mais de 10   
 

15. Quais são estes materiais escritos presente na casa. 
__________________________________________________ 

16. Quem na família faz uso da escrita constantemente: 
(   ) todos 
(   ) todos, menos eu 
(   ) somente filhos 
 

17. Participação em atividades sociais/ quem: 
(   ) Associação de moradores  
(   ) Associação Rural 
(   ) Igreja 
(   ) Outros 
 

18. Atividades artísticas ou culturais 
(   ) artes cênicas/teatro/ dança 
(   ) artesanato e artes visuais 
(   ) outras atividades 
(   ) Não participam 
 

19. Participa de alguma atividade esportiva. Qual? ___________________ 
(  ) Não participo. 
 

20. Recebe algum auxílio de órgãos governamentais? __________________ 
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ANEXO 7 

 

ENTREVISTA ÂMBITO FAMILIAR 

 

 

1. História da família e seu dia-a-dia (Conhecer o vida da família e da 

crianças) 

2. Usos da escrita no dia-a-dia (práticas de leitura e de escrita que os 

sujeitos lidam no seu cotidiano? 

3. Valores atribuídas a escrita (qual valor; como ver o livro (objeto 

cultural) 

4. Relação da escrita com empregabilidade 

5. Relação da escrita com cidadania e participação política (é 

necessário manter-se informado/ discutir assuntos da atualidade) 

6. Valorização da escola/papel da escola/nucleação 

7. Atividades imprescindível do “fazer” escolar 

8. Importância do conhecimento que se transmite na escola 

9. Expectativas de escolarização em relação ao filho (a) 

10. Tempo seu filho deve reservar para os estudos 
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ANEXO 8 

 

ENTREVISTA COM A GESTORA DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

1. Turmas, turnos, professores, apoio, adm. Nº médio de alunos por sala 

2. Situação funcional dos professores e tempo de serviço na escola 

3. Instalação e infraestrutura disponível 

4. Recursos didáticos e de apoio/ Acessibilidade 

5. Parcerias 

 

B. FORMAÇÃO/DESEMPENHO ATIVIDADES  

6. Formação/tempo de experiência 

7. Como planeja as suas atividades semanais/anuais 

8. Como são as reuniões na escola e qual a frequência 

(pedagógicas/pais/conselho de classe e de escola) clima/tema tratados 

9. Dificuldades e satisfação da função que desempenha 

10. Existe formação em serviço 

11. Tem regimento escolar/ proposta pedagógica 

12. Como é seu relacionamento com a Secretaria de Educação/ no que 

interferem no trabalho do gestor  

 

C. ESCOLA x COMUNIDADE 

13. Relação da escola com famílias e comunidade (Igreja/Posto de Saúde/ 

Correios etc) 

14. O que a comunidade é para escola e o que a escola é para a comunidade? 

15. Como descreveria o grupo de crianças, famílias, comunidade? 

16. Existe projetos institucionais para a comunidade? 

17. A comunidade tem alguma característica peculiar? 

18. Você gostaria de nos contar alguma experiência significativa. 

 

D. USOS DA LÍNGUA ESCRITA 

19. Qual conteúdo é mais importante para se transmitir na escola? 

20. Existe algum projeto institucional de leitura e de escrita? 
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21. Quais usos faz corriqueiramente da língua escrita? 

22. Qual a importância da leitura e da escrita? 

23. E para seus alunos, particularmente, qual importância tem a escrita? 

24.  Quais materiais de leitura são disponibilidades na escola para a comunidade 

escolar? 

25. Como vocês lidam com a questão do analfabetismo entre os familiares? 

26. Existe diferenças entre pais analfabetos e ou outros  em relação ao 

tratamento dos filhos. 

27. Existem práticas sócio-discursivas por meio da escrita e da leitura na 

comunidade/ são resgatadas pela escola? 

28. Há orientações aos professores sobre o trabalho com língua portuguesa/ e 

outras disciplinas? 

29. Você pode relatar algum trabalho especifico com leitura e escrita. 

30. Alguma coisa que você quer dizer? 
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ANEXO 9 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSORA 
 
 

A) DADOS PESSOAIS E DE FORMAÇÃO 

1. Nome/idade/formação/tempo de serviço na profissão/tipo de escolas 

que trabalha/carga horária/ período de trabalho 

2. Formação na educação básica e percurso escolar. Como despertou 

ou não o desejo de ser professor? Porque escolheu a área que atua? 

3. A sua profissão afeta em que a sua vida particular? Como se 

relacionam? 

 

B) DIA-A-DIA (específico para o trabalho na escola pesquisada)  

4. Como planeja seu trabalho? 

5. Qual interferência existe da secretaria de educação no seu cotidiano? 

Como lida com isto. 

6. Como descreveria o grupo de crianças com a qual trabalha? 

7. Você considera suas aulas interdisciplinar?  

 

C) A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

8. Você tem autonomia para decidir sobre conteúdos e metodologias 

para esta disciplina. 

9. Que importância é dada em relação a outras disciplina na escola 

especificamente? 

10. Você utiliza que matérias de suporte teórico para trabalhar com a 

disciplina? 

11. Enquanto professora polivalente, com você ver o seu desempenho 

com a disciplina? 

 

D) EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO (SALA DE AULA) 

12. Na sua opinião, qual é a importância da leitura e  escrita para a vida 

de seus alunos ? 

13. O que os alunos leem e escrevem normalmente? 

14. Quais têm sido os seus objetivos para o ensino da leitura e produção 

de texto?  

15. Para você, quais são os textos mais importantes para uma leitura 

cotidiana em sua sala de aula? E para serem produzidos? 

 

EIXO DA LEITURA 

16. Para você, o que é leitura?  

17. Quais são os textos mais usados no trabalho da leitura em sua sala?  
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18. Como você seleciona os textos para trabalhar em sala de aula? Que 

critérios você usa para selecionar os textos para leitura? 

19. Que atividades de leitura você costuma realizar com seus alunos? 

Quais os textos utilizados? 

20. Em que momentos você costuma trabalhar a leitura de textos? Por 

quê? 

 

EIXO DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

21. Qual a importância da produção textual na sua sala de aula? O que os 

alunos cotidianamente escrevem? 

22. Os alunos costumam escrever para algum destinatário? Quem? 

23. Quais e como surgem os temas sobre os quais eles escrevem mais 

frequentemente. 

24. Você costuma dar orientações aos alunos antes da escrita do texto? 

Que tipos de orientação, por exemplo?  

25. Eles costumam escrever textos individualmente ou coletivamente? Por 

quê? 

26. O que é feito normalmente com o material escrito pelos alunos? 

  

27. Como você vê o trabalho desenvolvido nas suas aulas tendo em vista 

a necessidade de seus alunos aprenderem a ler e escrever?  

28. Você pode relatar uma atividade envolvendo leitura e/ou produção de 

texto, que foi desenvolvida com seus alunos? Para você, o que os seus 

alunos aprenderam com a atividade? 

29. Qual é a contribuição que os textos lidos e os textos produzidos pelos 

alunos poderiam trazer  para alcançar o objetivo da escolarização?  

30. Para você, o que significa ser letrado? 
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ANEXO 10 

 

EPISÓDIO 1 

Data: 19 e 20 de maio/2014 

 

EPISÓDIO 2 

 

O que 
lê/escreve 

Para 
quem ler 

ou 
escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando ler 
ou escreve 

Onde ler 
ou escreve 

Como ler ou 
escreve 

Carta de 

solicitação 

Secretário 

de 

educação 

do 

município 

(fora da 

instituição) 

Atender a 

uma 

necessidade 

dos alunos e 

da 

comunidade 

Responder uma 

demanda da 

sequência 

didática 

fornecida pela 

secretaria de 

educação/ 

Atividade faz 

“algum “ sentido 

para professora 

e alunos 

Na sala de 

aula/ na lousa 

ou caderno 

Coletivamente 

Depois da 

leitura de outros 

textos do 

mesmo gênero 

textual 

Reescrita de 

texto 

Análise 

linguística 

Treino de leitura 

Data: 08 a 17 de junho/2014 

 

O que 
lê/escreve 

Para 
quem ler 

ou 
escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando ler 
ou escreve 

Onde ler 
ou escreve 

Como ler ou 
escreve 

Estrofe de 

cordel 

Comunida

de 

presente 

na festa de 

são João e 

culminânci

a do 

projeto 

“Recantan

do a 

história de 

Santa Rita” 

Contribuir na 

composição 

do cordel da 

escola; 

Apresentar 

para a 

comunidade 

Responder 

uma 

demanda da 

escola 

 

 Após 

realização de 

pesquisas, 

visitas locais e 

entrevistas 

Nas ruas do 

distrito e na 

sala de aula 

Individual 

(professora ) e 

Coletivamente  
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CONT. ANEXO 10 

 

 

EPISÓDIO 3 

 

Data: 20 de outubro/2014 

 

EPISÓDIO 4 

 

Data: 04 a 06 de novembro/2014 

 

O que 
lê/escreve 

Para 
quem ler 

ou 
escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando ler 
ou escreve 

Onde ler 
ou escreve 

Como ler 
ou escreve 

Texto 

narrativo 

(conto) 

Para a 

professora e 

outros alunos 

Estudar itens 

da avaliação 

do SAEPE 

Relacionar 

com o 

cotidiano dos 

alunos; 

Treinar leitura 

 

Depois de 

contextualizar; 

Dar sentido a 

história. 

Na sala de 

aula 

Em trechos; 

em voz alta 

O que 
lê/escreve 

Para quem 
ler ou 

escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando ler 
ou escreve 

Onde ler 
ou escreve 

Como ler ou 
escreve 

Redação do 

Proerd 

(individual) 

Produção do 

texto coletivo 

Leitura do 

texto coletivo 

no evento: O 

proerd e 

seus 

encantos 

 

Instrutor do 

Proerd e a  

Comunidade 

no  dia da 

formatura 

Avaliação do 

proerd 

Apresentação 

na formatura 

 

Solicitação do 

instrutor; 

Após 

realização do 

curso. 

Na sala de 

aula 

No pátio (dia 

da formatura) 

Produção 

Individual e 

Coletivamente; 

Leitura coletiva 

pelos alunos  
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CONT. ANEXO 10 
 
EPISÓDIO 5 

Data: 17 a 20 de novembro/2014 

 
 

EPISÓDIO 6 

Data: 07 de dezembro de 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que 
lê/escreve 

Para 
quem ler 

ou 
escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando ler 
ou escreve 

Onde ler 
ou 

escreve 

Como ler 
ou escreve 

Carta de 

solicitação de 

continuação do 

proerd com 

reconto do que 

foi a formatura. 

(descritiva) 

Relatório 

Instrutor do 

proerd 

Solicitar 

continuação 

do programa 

Depois de um 

evento 

Após suscitar 

a necessidade 

de narrar o 

evento 

vivenciado no 

dia anterior. 

Na sala de 

aula 

coletivamente 

O que 
lê/escreve 

Para 
quem ler 

ou 
escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando ler 
ou escreve 

Onde ler 
ou 

escreve 

Como ler ou 
escreve 

Convite para 

reunião dos pais 

Pais dos 

alunos 

Convidar 

para um 

evento  

Dar 

necessidade 

de chamar os 

pais para uma 

reunião na 

sala 

Na sala de 

aula 

Individualmente 
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CONT. ANEXO 10 
 
 
EPISÓDIO 7 

Data: 24 de novembro/2014 

 

 

EPISÓDIO 8 

Data: 03 de dezembro/2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que 
lê/escreve 

Para quem 
ler ou 

escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando 
ler ou 

escreve 

Onde ler 
ou escreve 

Como ler ou 
escreve 

Revisão de 

conteúdo 

Próprios 

alunos 

Revisão 

conteúdos  

Aproximação 

das 

avaliações 

do IQE 

Na sala de 

aula 

No quadro 

O que 
lê/escreve 

Para 
quem ler 

ou 
escreve 

Para que 
ler ou 

escreve 

Quando 
ler ou 

escreve 

Onde ler 
ou escreve 

Como ler ou 
escreve 

Texto do livro 

didático 

Estrofe de 

cordel 

Atividade 

mimeografada 

Para a sala 

de aula e 

gestora da 

instituição 

Assimilar 

conhecimentos 

relacioná-los 

com a própria 

história; 

Realizar 

atividade de 

análise 

linguística; 

Após 

conversa 

oral sobre o 

tema. 

Na sala de 

aula 

Leitura coletiva; 

Produção da 

estrofe foi 

coletiva e a  

atividade escrita 

foi individual 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
 
 

EVENTO A1 
 

DOCUMENTAÇÃO 
 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
 
 

CENÁRIO/ 
 

PARTICIPANTES 
 

Corredor de entrada da escola/ Sala da direção 
Chegada dos alunos, pais e professores 
Entrada e organização das filas (portão) 
Pessoas envolvidas: mãe, gestora e outras mães 
(ouvintes) 
Papeis: mãe (promotora do evento) Gestora -participante 
e orientadora  
Interação com material escrito: mãe e gestora 
 

 
TEXTOS E 
OUTROS 

OBJETOS/ 
RECURSOS 

 

Carta de adesão ao programa Bolsa Família 
Cartão do bolsa família 
Papel escrito 
Conhecimento sobre uso do cartão magnético em 
bancos 

 
 

ATIVIDADES, 
AÇÕES E 

SEQUÊNCIAS/ 
REGRAS 

 

Ação dos participantes- escuta atenta (mãe)/ orientadora 
(gestora) 
Pouca participação do sujeito (mãe) 
O que é legitimado pela situação - relação de 
dependência e gratidão. 
Convenções- quando um fala, o outro escuta 
Quem não é alfabetizado não tem direito de fala 
Comunicação unilateral 
 

 
CONTEXTOS 

 

Depende de vários eventos anteriores 
Decorrem outras situações de letramento 
 

Data: 26 e 27 de maio/2014 
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EVENTO A2 
 

SOLICITAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA 
 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO/ 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Corredor de entrada da escola hora da entrada das 
crianças;  
As pessoas envolvidas no evento são a mãe, a gestora, 
a coordenadora e outras mães; 
Quem interage com o material escrito é a mãe e a 
gestora; 
Produção do material escrito: agente de saúde 
Interpretação  e circulação do material escrito: gestora 
escolar  

 
TEXTOS E 
OUTROS 

OBJETOS/ 
RECURSOS 

 

Cartão de consultas; 
Exames médicos; 
Leitura do conteúdo do cartão onde marcava o dia e a 
hora da consulta com o neurologista; 
Reforço oral do conteúdo do cartão; 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS/ 

REGRAS 
 

Os participantes estão conversando sobre uma consulta 
médica com um especialista na cidade; 
Outros pessoas (mães de outros alunos) também 
participam oralmente do evento; 
Somente a gestora fez colocações sobre os exames e 
sobre o conteúdo do cartão; 
 

 
CONTEXTOS 

 

O evento depende de acontecimentos anteriores; 
Os participantes fazem referência a outros eventos de 
letramento ocorridos anteriormente. 

Data: 09 de junho/2014 
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EVENTO A3 
 

APLICAÇÕES PROVAS EXTERNAS 
 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Alunos nas salas de aula esperando a chegada da 
aplicadora e recebendo as últimas instruções das 
professoras; 
 

 
TEXTOS E 
OUTROS 
OBJETOS 

 
RECURSOS 

 

Relatórios de Aplicação para serem preenchidos; 
Maço de provas; 
 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS 

 
REGRAS 

 

As crianças estão dispostas em fileiras respondendo as 
provas. 
A diretora pede orientações sobre formulários. 
Só quem está autorizado a falar é a aplicadora, que 
também dar as permissões para fala. 
 

 
CONTEXTOS 

 

O evento independe de acontecimentos anteriores; 
A aplicadora solicita que os alunos relembrem as aulas 
assistidas; 
Foi explicado no quadro sobre a técnica de marcar o 
gabarito. 
Durante a prova a aplicadora circulava continuamente 
entre os alunos arrumando-os nas carteiras; 
Quando terminou o tempo do prova, recolheu 
rapidamente as avaliações. 

Data: 25 e 26 de novembro/2014 
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EVENTO B1 
 

VISITA DOS ORIENTADORES DO IQE  
 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Chegada das formadoras do IQE 
Sala dos professores/ Sala de aula 
Participam inicialmente do evento a coordenadora da 
escola e a orientadora dos programas, posteriormente 
participam também do evento, algumas professoras. 

  
TEXTOS E 
OUTROS 
OBJETOS 

 
RECURSOS 

 

Material xerocado da sequência didática ‘carta de 
solicitação’ (para 4º e 5º ano); material de sequência 
didática ‘pontuação’ (6º ano); sequência didática 
‘fabulas’; sequência didática texto de opinião (7º ano); 
Material respondido pelos alunos de outras sequências 
didáticas; 
Assinatura da presença das orientadoras na escolas. 
 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS 

 
REGRAS 

 

Orientações sobre as sequências didáticas (leitura 
superficial de trechos) 
As ações são de explicação do material xerocado 
(orientadoras) e concordância por parte da 
coordenadora; 
Transferência das orientações para as professoras;  
Hierarquia na falas. 

 
CONTEXTOS 

 

Os materiais são produzidos por terceiros; 
As sequências devem ser aplicadas na sala de aula; 

Data:11 de agosto/2014 
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EVENTO B2 
 

 MOMENTOS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES  
 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Sala de aula; 
Professores e coordenadora; 
As crianças, apesar de estarem na sala, eram totalmente  
excluídas deste momento; 
 
 

 
TEXTOS E 
OUTROS 
OBJETOS 

 
RECURSOS 

 

Material didático xerocado; 
Sequências didáticas xerocadas; 
Cadernetas; 
Planejamento xerocado de outras pessoas; 
Pasta de atividades 
 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS 

 
REGRAS 

 

Lendo e analisando as sequências didáticas; 
A coordenadora dar instruções rápidas sobre a aplicação 
das mesmas; Propõe outras atividades xerocadas e 
explica sobre o preenchimento da caderneta. 
Todos estão autorizados  a falar; dialogo; 
O evento depende de outros anteriores; 
Fazem referencia a outros fatos 
 

 
CONTEXTOS 

 

Depende de outros eventos 
Porta da sala de aula 
 

Data: 13 e 14 de agosto/2014 
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EVENTO B3 

 

APLICAÇÃO DO TESTES/ FORMULÁRIOS DO ALFA E BETA 

 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Sala dos professores; 
Aplicação de testes de leitura; 
Pessoas envolvidas: alunos do 3º ano e coordenadora; 
Papéis: avaliadora (coordenadora) X avaliado (alunos) 
Quem ler são os alunos e quem escreve (anotações 
sobre a leitura) é a coordenadora. 

 
TEXTOS E 
OUTROS 
OBJETOS 

 
RECURSOS 

 

Textos de leitura do Instituto Alfa e Beta; 
Formulário de análise da leitura; 
 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS 

 
REGRAS 

 

Teste de avaliação de leitura; 
As crianças são retiradas da sala de aula individualmente 
e quando chegam na sala com a coordenadora são 
explicadas o que devem fazer; 
A leitura é oralizada; 
A coordenadora anota no caderno enquanto a criança faz 
a leitura; 
Normalmente os textos não são lidos completamente, 
apenas trechos.  

 
CONTEXTOS 

 

As crianças parecem não entender direito o evento; 
Esta é a segunda vez que fazem estes testes  

Data: 18 e 21 de agosto/2014 
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EVENTO C1 
 

ESCRITA NO BLOG 
 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Transporte da cidade para a Zona rural; 
Sala dos professores; 
Toda a comunidade escolar menos os pais; 
A professora e os outros professores interagem com o 
material escrito; no entanto a coordenadora e a 
pesquisadora se mantém neutras; 
Envolvimento na situação de produção, circulação e 
interpretação (professora) 
 

 
TEXTOS E 
OUTROS 
OBJETOS 

 
RECURSOS 

 

Trechos de um blog; 
Suporte textual digitalizado; 
As pessoas para participarem do evento precisam 
conhecer o estilo de textos que circula em blogs; 
 
 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS 

 
REGRAS 

 

Leitura dos comentários feitos a denuncia realizada 
através do blog; 
Incentivo  questionamento dos presentes; 
Questionamentos sobre a proveniência dos escritos; 
Passar informações e fazer um ‘levante’; 
Escuta atenta dos outros protagonistas; 
Só esta ‘autorizado’ a falar quem concorda com as 
colocações; 
Apesar de ser um dialogo teve pouca aderência 
 

 
CONTEXTOS 

 

Depende de eventos anteriores; 
Decorre uma treplica da professora; 
 

Data: 24 de setembro/2014 
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EVENTO C2 
 

BILHETE DA REUNIÃO DE PAIS 
 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Sala dos professores/Computador 
Participam do evento: professor de matemática(papel de 
corretor)/secretaria (redatora e digitadora)/pesquisadora 
(interpreta) e gestora (confere regulação do texto); 
Todos interagem com o material escrito; 
  

 
TEXTOS E 
OUTROS 
OBJETOS 

 
RECURSOS 

 

Confecção de bilhetes para os pais; 
Computador e impressora; 
É necessário saber digitar no computador; 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS 

 
REGRAS 

 

Redação e digitação do texto do bilhete; 
Esclarecimentos sobre o objetivo do bilhete e seus 
destinatários; 
Escrita e rescrita constante do texto; 
Pedido de concordância da direção; 
Impressão dos bilhetes e distribuição. 

 
CONTEXTOS 

 

Acontecimento anterior: solicitação de conversa com os 
pais; 
Outras situação de letramento: Leitura dos bilhetes nas 
salas de aula; 
Fazem referência a outros bilhetes. 

Data: 08 de setembro/2014 
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EVENTO C3 
 

INFORME DO RENDIMENTO ESCOLAR/BOLETIM 

 
 

ELEMENTOS 
 

RESPOSTAS AS ITENS-CHAVES 

 
CENÁRIO 

 
PARTICIPAÇÃO 

 

Pátio central/ professores posicionados em fileira com 
mesas e cadeiras para pais; 
No centro do pátio as cadeiras estão organizadas em 
filas; 
Participação: pais e todo comunidade escolar; 
Pessoas envolvidas no evento: pais/gestora e 
professores; 
Interação com material escrito: pais e professores; 
Interpretação: pais e professores/ Produção: secretaria e 
professores; 
Pais assinam o boletim; 
Os pais que não sabem escrever são excluídos do evento 
assinatura da ata da reunião. 

 
TEXTOS E 
OUTROS 
OBJETOS 

 
RECURSOS 

 

Boletim; 
Ata de frequência (caderno); 
Para se envolver no evento é necessário conhecer o 
esquema (notas vermelhas e azuis) da instituição. 

 
ATIVIDADES, 

AÇÕES E 
SEQUÊNCIAS 

 
REGRAS 

 

Primeiro momento: escuta de avisos e decisões; 
Depois: chamada individual para conhecimento do 
boletim; 
Conversa formal com professores; 
Assinatura no boletim de ciência; 
Assinatura na ata de frequência. 

 
CONTEXTOS 

 

Alguns anotam os resultados das avaliações; 
Fazem referência as atividades escolares; 
Demonstram satisfação ou insatisfação com os 
resultados das avaliações. 

Data: 12 de setembro/2014 
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ANEXO 14 

REPORTAGEM DO BLOG 

Descaso: Professores denunciam sucateamento no transporte de ST 
10 de outubro de 2014 

Por Giovanni Sá Filho 

 
 

Prometendo investir pesado no fortalecimento da educação no município, 

o prefeito Luciano Duque está fechando os olhos para uma realidade gritante. 

Diariamente, professores da rede municipal estão sendo transportados em 

carros sucateados e sem qualquer condição de segurança para dar aulas na 

zona rural. Como resultado, muito docentes estão desestimulados. Alguns deles 

procuraram a redação do FAROL nesta quinta-feira (8) para denunciar a 

situação de precariedade em que os professores estão sendo submetidos todos 

os dias. 

Atualmente, o veículo que transporta os docentes é um modelo Veraneio 

fabricado há muitas décadas atrás e que não tem cinto de segurança, está com 

falha no freio e nas fechaduras de portas e janelas. Sem contar na total falta de 

conforto. Outra reclamação preocupante é com relação ao motorista. Em certas 

ocasiões, na ausência do titular, o carro vem sendo entregue nas mãos de um 

adolescente sem habilitação. Muitos professores relatam que estão com medo 

de acidentes, principalmente, porque o garoto costuma correr. 

Professoras disseram que a Veraneio está com falhas no freio, não tem 

cinto de segurança e com problemas na fechadura das portas 

 “Não tem cinto de segurança, não tem velocímetro e para o carro 

conseguir frear, o motorista tem que apertar o pé três vezes! O freio está 

danificado! Inclusive, quando a gente levanta dos bancos tem que segurar, caso 

Carro disponibilizado pelo 

governo Duque não dá segurança 

aos professores; prefeito garante 

que está investindo em educação 

 

http://faroldenoticias.com.br/author/giovanni/
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contrário eles saem junto com a gente. A situação é precária. O carro está sem 

condição de uso. O carro foi parado pela Polícia Rodoviária Federal há quase 3 

meses atrás e estava com o documento atrasado, além de todos esses 

equipamentos de segurança em falta. Não tinha nem triângulo. Mas, mesmo 

assim, esse carro foi liberado. Não sei como, mas o carro foi liberado”, denunciou 

a professora Ivonete Magalhães. 

“O transporte não dá nenhuma segurança à respeito da vida. Nós, 

professores, somos formadores de opinião; queremos chamar a atenção da 

população para o que acontece, nossos familiares, nossos alunos, os pais de 

nossos alunos já veem o que acontece e nossa intenção é que a população em 

geral veja também. Que todos direcionem seu olhar ao professor, para a situação 

precária com a qual ele se locomove para seu ambiente de trabalho, que não 

nos dá a segurança diária que precisamos. Portas que se abrem, sem borracha, 

sem maçaneta, vidros que baixam sozinhos”, reclamou a docente Patrícia Vieira. 

 
 
 

 


