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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral conhecer as práticas de letramento de 
jovens de meios populares. O trabalho tem por base os pressupostos teóricos do 
letramento enquanto uma prática social. Essa perspectiva analisa o letramento como 
prática processada pela intermediação da palavra escrita; como atividade interativa, 
social, cultural e historicamente situada. A pesquisa foi realizada em um bairro pobre 
do Recife chamado Coque com o qual a pesquisadora já mantinha um vínculo desde 
o ano de 2006. A aproximação com o Coque deu-se através de uma ação de 
extensão (uma oficina de memoriais) realizada pela orientadora e pela orientanda 
dessa pesquisa no NEIMFA, uma associação que atua no bairro há 24 anos. Foi por 
meio desta ação de extensão da UFPE que a pesquisadora conheceu os três 
sujeitos da pesquisa. Durante mais de dois meses, a pesquisadora acompanhou a 
rotina dos jovens por meio de entrevistas semi-estruturadas e coletou materiais 
escritos que circulavam entre eles. Foram realizadas em torno de sete entrevistas 
com cada jovem. Entre as perguntas que nortearam a pesquisa estavam: em que 
eventos de letramento os jovens se inserem e a partir de que domínios (do trabalho, 
educativo, religioso, do lazer)? Como se dava o acesso e a circulação dos materiais 
escritos? Que concepções e valores associam-se à leitura e à escrita? E, por fim, 
como tem se configurado a trajetória de letramento desses jovens e em que medida 
se relacionam com as suas atuais práticas de letramento? Os dados apontam para a 
presença de diferentes domínios de atividade, em especial, do domínio da 
educação, do lazer e o doméstico dando origem a diferentes eventos de letramento. 
Os materiais escritos em circulação envolviam um leque grande de opções: 
diferentes tipos de livros (teóricos, de literatura, técnicos, biografias, ficção, livros 
didáticos, religiosos), revistas, jornais, fanzines, dicionários, apostilas, 
correspondências, entre outros. Entre as principais formas de acesso percebemos o 
papel das bibliotecas, das associações, das redes de amizades, através das 
compras, da internet e com pessoas da família. Notamos que a trajetória dos jovens 
esteve marcada pela presença da escola uma vez que os três jovens possuem mais 
de dez anos de escolarização, mas que, no que se refere a esta instituição, 
percebemos formas distintas de engajamento em suas práticas. Os eventos de 
letramento do domínio do lazer têm uma relação forte com as inserções sociais e 
culturais possibilitadas pelas associações comunitárias, marcando até hoje as 
práticas de letramento dos jovens relativas a este domínio. Os resultados reforçam a 
importância de se pensar o letramento a partir das experiências sociais e culturais 
em que os jovens se engajam.  

 
Palavras-chave: Letramento. Juventude. Meios Populares. Redes Associacionistas. 
Escolarização. Leitura. Escrita. 



ABSTRACT 
 

This research aimed to extend knowledge about the practices and literacy events for 
young people from the popular class. The study is based on the theoretical 
underpinnings of literacy as a social practice. This perspective examines the literacy 
practices as processed by the mediation of the written word, as an interactive activity, 
social, cultural and historically situated. The survey was conducted in a poor 
neighborhood of Recife called Coque with which the researcher already had a bond 
since the year 2006. The approach to the Coque was made through an university 
extension service (a workshop for memorials) performed by the advisor and advisees 
in this NEIMFA research, an association that acts in the neighborhood for 24 years. It 
was through this action in university extension service UFPE, that the researcher met 
the three research subjects. During nearly two months, the researcher followed the 
routine of young people through semi-structured interviews and collected written 
materials that circulated among them. Were held around seven interviews with each 
youth. Among the questions that guided the research were: in which  literacy events  
young people are included and from what domains (work, educational, religious, 
leisure)? How did they get the access and circulation of written materials? What are 
the concepts and values that are associated with reading and writing? And finally, 
how was configured their literacy trajectory and to what extent they relate to their 
current literacy practices? These data indicates the presence of different domains of 
activity, especially in the field of education, leisure and household resulting in 
different literacy events. The written materials in circulation involved a wide range of 
options: different types of books (theoretical, literary, technical, biographies, fiction, 
schoolbooks, religious), magazines, newspapers, fanzines, dictionaries, handouts, 
mailings, among others. Among the main means of access we perceive the role of 
libraries, associations, networks of friends, shopping, internet, and through family 
members. We note that the trajectory of the young was attended by the school since 
the three young men have more than ten years of schooling, but when it comes to 
this institution perceive different forms of engagement in their practices. The literacy 
events in the field of leisure have a strong relationship with inserts made possible by 
social and cultural experiences in community associations, today marking the literacy 
practices of young people for this area. The results reinforce the importance of 
thinking about literacy from social and cultural experiences in which young people 
engage. 
 
Keywords: Literacy - Youth - Popular Class - Associationist Networks - Scholling 
process - Reading - Writing 



LISTA DE FIGURAS E TABELAS 
 
 

 Figura 01: Foto panorâmica do Coque.................................................... 33 

Figura 02: Mapa da Ilha Joana Bezerra................................................... 34 

Figura 03: Texto memorialístico de Sandokan......................................... 54 

Figura 04: Texto narrativo produzido por Sandokan................................ 59 

Figura 05: Figura de jornal antigo do pai de Sandokan........................... 64 

Figura 06: Printscreen do site “Dicas de Fotografia”............................... 67 

Figura 07: Comentário de Sandokan no site “Dicas de Fotografia”......... 67 

Figura 08: Fotos publicadas por Sandokan em seu Flickr....................... 68 

Figura 09: Texto memorialístico de Tyler................................................. 74 

Figura 10: Fanzine “Desclassificados” e Revista MABI........................... 78 

Figura 11: Texto e imagens de intervenção no muro do metrô............... 80 

Figura 12: Anotação em caderno no grupo de estudo............................. 82 

Figura 13: Texto memorialístico de Sofia................................................. 91 

Figura 14: Resenha produzida por Sofia................................................. 93 

Figura 15: Revista emprestada no curso de inglês.................................. 96 

Figura 16: Texto traduzido por Sofia........................................................ 97 

Figura 17: Capa de caderno de com frases, pensamentos, salmos........ 98 

Figura 18: Texto copiado em borda de caderno...................................... 99 

  

Tabela 01: Eventos de letramento originados no Curso Pré-Vestibular.. 55 

Tabela 02: Eventos de letramento originados na Faculdade................... 58 

Tabela 03:  Mapeamento de eventos de letramento decorrentes de 

outros eventos no âmbito da faculdade................................................... 62 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

BPC  Biblioteca Popular do Coque 

EREL  Encontro Regional de Estudantes de Letras  

FLACSO  Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais 

IDH  Índice de Desenvolvimento Humano 

INAF  Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 

MABI  Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis 

NEIMFA  Núcleo Educacional Irmãos Menores Francisco de Assis 

OSCIP  Organização Social Civil de Interesse Publico  

PROUNI  Programa Universidade para Todos 

UFPE  Universidade Federal de Pernambuco 

UNESCO  Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura 

   



SUMÁRIO 

  

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 14 

As raízes da pesquisa ........................................................................................... 14 

Sobre o problema de pesquisa ............................................................................. 16 

CAPÍTULO 1: INTERLOCUÇÃO COM OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ................. 22 

1.1 Letramento: uma introdução............................................................................ 22 

1.1.1 Os modelos autônomo e ideológico de letramento ................................ 23 

1.1.2 Os conceitos de práticas e eventos de letramento ................................ 29 

1.1.3 As bases sociais do letramento: delineando seus pressupostos. .......... 31 

CAPÍTULO 2: TRAÇANDO OS PERCURSOS METODOLÓGICOS E ANALÍTICOS .. 34 

2.1 Breve perfil do bairro onde moram os jovens sujeitos da pesquisa ................. 35 

 2.1.2  Alfabetização, escolarização e letramento no Coque .......................... 39 

2.2 Os sujeitos da pesquisa, os instrumentos e a coleta de dados ....................... 44 

 2.2.1 Breve perfil dos jovens sujeitos da pesquisa ........................................ 48 

2.3 Análise dos dados ........................................................................................... 50 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................. 53 

3.1 Práticas e eventos de letramento de Sandokan .............................................. 53 

3.1.1 Sandokan e sua trajetória de letramento ............................................... 53 

3.1.2 “Lendo tudo de pedaço”: demandas dos cursinho e da faculdade ......... 58 

3.1.3 Leitura e escrita nos usos do tempo livre ............................................... 65 

 3.1.3.1 Assistir e ler jornais: formas de se informar .................................. 65 

 3.1.3.2 A paixão pela fotografia................................................................ 67 

3.1.4 A assunção de papéis na família e na comunidade ............................... 71 

3.2 Práticas e eventos de letramento de Tyler ...................................................... 73 

3.2.1 Tyler e sua trajetória de letramento ....................................................... 73 

3.2.2. O domínio da educação: eventos de letramento na e para a escola .... 77 

3.2.3 A rede de amizades: ação, expressão e reflexão .................................. 80 

3.2.4 Eventos de letramento no domínio doméstico ....................................... 88 

3.3. Práticas e eventos de letramento de Sofia ..................................................... 89 

3.3.1 Sofia e sua trajetória de letramento ....................................................... 89 

3.3.2 O valor e o exercício da escrita: escrever para a universidade .............. 94 

3.3.3 Na palavra, um refúgio. ......................................................................... 98 

3.3.4. Os eventos de letramento do domínio doméstico ............................... 103 



3.4 Das respostas às questões norteadoras da pesquisa: algumas impressões 
sobre as práticas de letramento dos jovens ........................................................ 105 

3.4.1 Os eventos de letramento vivenciados e seus domínios ..................... 105 

 3.4.1.1 Sobre o domínio educativo ......................................................... 106 

 3.4.1.2 Sobre o domínio do lazer e outros usos do tempo livre .............. 109 

 3.4.1.3 Sobre o domínio doméstico ........................................................ 113 

3.4.2 Materiais escritos e suas formas de acesso ........................................ 116 

3.4.3 A respeito da trajetória de letramento dos jovens ................................ 120 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 127 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 131 

ANEXOS 
 



14 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

As raízes da pesquisa 

 

Embora esta pesquisa tenha sido iniciada em 2009, no âmbito do Programa de 

Pós-graduação em Educação da UFPE, suas raízes mais sutis vinham sendo 

construídas a partir de 2006, estando situadas em algumas circunstâncias sobre as 

quais tentarei discorrer neste início de introdução.  

A primeira dessas circunstâncias está datada em 2006. Naquele ano, fui 

convidada pela professora Maria Emília Lins e Silva a ir à primeira aula de uma 

oficina de produção textual referente a um projeto de extensão na área de 

Educação e Linguagem1, que seria realizado por ela, no Núcleo Educacional 

Irmãos Menores Francisco de Assis (NEIMFA) – associação, sem fins lucrativos, 

fundada há 24 anos na comunidade do Coque (Recife-PE) e orientada por 

objetivos socioeducacionais e ético-morais2.  

Após esse primeiro dia, assumi a função de monitora no projeto, o qual tinha 

como objetivo proporcionar a um grupo de aproximadamente 10 jovens, na época 

com idades entre 14 e 17 anos, a experiência de refletirem sobre si e sobre suas 

trajetórias de vida através da produção textual de memoriais.  

                                                             
1  Projeto de extensão intulado A escrita de memoriais como experiência formativa: reflexões sobre 
a escolha profissional com adolescentes de periferias urbanas do Recife, sob coordenação da 
professora Maria Emília Lins e Silva, do Centro de Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco, desenvolvido no período entre agosto de 2006 a novembro de 2007, no NEIMFA. 
2 O Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA) iniciou seus trabalhos na 
comunidade como um Centro Espírita desenvolvendo ações de assistência social. Atualmente, os 
projetos da casa dividem-se entre cinco núcleos: Comunicação e Articulação Comunitária 
(pesquisas sobre a representação das mídias sobre o Coque; práticas formativas em comunicação; 
construção de redes de ação solidária e participação em conselhos e conferências); Direitos 
Humanos e Cultura de Paz (formação em valores humanos; formação em práticas espirituais; rodas 
de oração em diferentes tradições espirituais; promoção de projetos de desenvolvimento de valores 
humanos e cultura de paz; campanhas de solidariedade e de combate à violência); Gênero e Saúde 
(acolhimento e assistência a gestantes; organização de rede de distribuição de alimentos); 
ArteCultura (formação de arte/educadores; oficina de reciclagem) e Educação e Cidadania 
(formação política de jovens; articulação em rede com entidades da sociedade civil em defesa dos 
direitos da criança e dos adolescentes.) 
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Durante encontros quinzenais, a partir da leitura e da interpretação de textos 

memorialísticos, os jovens foram aos poucos conhecendo características desse 

gênero textual. Com o decorrer dos encontros, foram lançados aos adolescentes 

temas que poderiam ser contemplados em seus textos. Começaram pela origem 

do nome, passaram para o dia do nascimento, as memórias da infância e da 

escola, entre outros caminhos do roteiro, até chegarem aos planos para o futuro. 

No período em que estivemos juntos, pude perceber um conjunto de situações 

no cotidiano daqueles jovens em que a escrita se fazia presente como, por 

exemplo, a escrita de “desabafos”, a cópia de poemas que os tocavam, a ida à "lan 

house" para usar o Orkut e ver notícias sobre tópicos de seu interesse, a cópia de 

atividades da escola, a anotação de frases e pensamentos, a escrita de legendas 

para as fotos por eles tiradas durante um curso, entre outros. Naquele momento, 

meu olhar sobre essas “cenas de letramento”, como intitula Lopes (2004), já era 

embasado por algumas leituras que vinha realizando sobre a temática. É aí que 

entra uma segunda circunstância: a iniciação científica.  

 Durante a graduação em Letras, participei do programa de iniciação científica 

na área de Educação e Linguagem, em um projeto de pesquisa cujo foco dava-se 

sobre as práticas de escrita de professores de ensino fundamental nos espaços de 

atuação e formação continuada. A experiência da iniciação científica possibilitou-

me pensar a escrita de forma mais situada na vida dos indivíduos. Foi nesse 

momento que passei a aprofundar as discussões sobre letramento, principalmente 

aquelas que ressaltavam a natureza social dos usos da escrita enquanto práticas 

situadas em contextos específicos, envoltas por um conjunto de representações, 

motivadas por diferentes finalidades, circunscritas nas condições materiais de 

grupos ou indivíduos, e nos modos de acesso às diferentes esferas de atividade 

(relativas ao trabalho, ao lazer, à educação, às práticas culturais, entre outros). A 

experiência na iniciação científica foi fundamental para que eu entrasse em contato 

com uma questão pouco discutida durante a minha graduação e que me 

despertava o interesse por trabalhar com algo concreto na vida das pessoas, ou 

seja, como, numa sociedade letrada, a escrita e a leitura acabam se inserindo na 

vida das pessoas.    

Por fim, chego à terceira circunstância: o encontro com “o pessoal da 

comunicação”. Quando o projeto de extensão sobre memoriais foi iniciado, 
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integrou-se à grade curricular de um curso intitulado Agentes de Comunicação 

Solidária3, gestado a partir da parceria entre um grupo de jovens e professores de 

comunicação social da UFPE e o NEIMFA. Foi a partir desse encontro que 

continuei atuando na comunidade por meio do Projeto Coque Vive; agora, 

inclusive, ao lado de alguns jovens alunos com quem havia compartilhado a 

experiência dos memoriais, no caso, os três jovens sujeitos dessa pesquisa. 

  A participação neste projeto teve um sentido bastante especial em minha vida 

e, a partir de lá, minhas atuações foram direcionadas para outras esferas de ação, 

como é o caso desse mestrado. Deste modo, a “imersão” nas atividades do Coque 

Vive fez com que eu desejasse realizar o mestrado sobre algo que se relacionasse 

à minha experiência no Coque. Percebia, então, que a oficina de memoriais e a 

percepção, mesmo que breve, dos usos da leitura e da escrita na vida daqueles 

jovens, poderia possibilitar outras vivências na área de Linguagem, o que me fez 

pensar em construir um projeto de pesquisa a ser submetido ao programa de pós-

graduação da UFPE, em que me aprofundaria nas formas com que a leitura e 

escrita se fazem presente na vida desses jovens. 

 Assim, a motivação para a realização desta pesquisa tem um cunho 

fortemente pessoal, que diz respeito à experiência que tive com os jovens; em 

minha participação no Projeto Coque Vive; e às experiências de um trajeto 

percorrido com Emília: na iniciação científica, na minha participação em seu projeto 

de extensão e, atualmente, enquanto sua orientanda nesta pesquisa. Torna-se 

importante ressaltar as justificativas pessoais que abriram caminhos para essa 

pesquisa, pois elas direcionaram fortemente a escolha do objeto e a construção da 

dissertação (trazendo muitos frutos e, como não poderia faltar, muitos conflitos).  

 

Sobre o problema de pesquisa 

 

Como o próprio título já sugere, a pesquisa se insere em um arcabouço 

teórico bastante específico. Os conceitos de práticas e eventos de letramento são 

parte de um conjunto de ferramentas conceituais que têm possibilitado 

                                                             
3  O objetivo inicial do curso era refletir com os jovens do bairro sobre as representações negativas 
pautadas reiteradamente pela mídia a respeito da comunidade enquanto local violento da cidade, 
bem como construir outras representações a partir das vivências do grupo, dando visibilidade àquilo 
que a mídia tornava invisível ao “encarcerar” o Coque no símbolo da violência. 
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compreender de forma mais acurada como se dão os usos sociais da escrita em 

diferentes contextos sociohistórico e culturais.  

Nas ações cotidianas ou na escola, por exemplo, quando os jovens lêem o 

jornal em busca de emprego, pegam um ônibus, anotam um recado, respondem 

questões do livro didático ou de uma prova, estão inseridos em eventos de 

letramento específicos. Os eventos de letramento dizem respeito, assim, a 

situações concretas em que a escrita assume um papel nas interações humanas 

(HEATH, 2000). Já o conceito de práticas de letramento, proposto por Street (1995, 

p.02) redimensiona o conceito de eventos, referindo-se tanto aos comportamentos 

exercidos pelos participantes quanto às concepções sociais e culturais que dão 

sentido aos usos da leitura e da escrita em determinada situação.  

Dessa forma, quando participamos de eventos de letramento carregamos 

conosco modelos, conceitos e valores que lhes dão sentido e que os faz 

“funcionar”. Isto se aplica às concepções que possuímos sobre a escrita (quanto 

aos seus valores e funções), à forma como nos vemos enquanto usuários da 

Língua, aos significados de ser alfabetizado numa dada sociedade, aos 

sentimentos e posturas que são mobilizados.  

Essas ferramentas conceituais surgem de trabalhos que enfatizam os usos 

da leitura e da escrita relacionando-os às práticas sociais em que os indivíduos se 

inserem. Como afirma Prinsloo (2005, p. 05) “a abordagem das práticas sociais 

conceitua práticas de letramento como práticas variáveis, que ligam as pessoas, os 

recursos lingüísticos, objetos de mídia e estratégias de construção de significado 

de forma contextualizada.”4 Os trabalhos que seguem essa perspectiva focam, 

sobretudo, o que as pessoas fazem com o letramento, como os textos se inserem 

em suas vidas, e que significados culturais e sociais mais amplos estão envolvidos 

nesse processo. São textos interessados em ressaltar a natureza social do 

letramento (STREET, 1995; BARTON, 1994; BARTON, HAMILTON, 1998).  

O que viemos discutindo acima evidencia que os indivíduos constroem 

concepções a respeito da importância, da aquisição e dos usos da escrita em suas 

vidas. Essas concepções encontram-se alicerçadas em valores que já circulam nos 

discursos da sociedade. Tais valores estão pautados, por exemplo, na forma como, 

                                                             
4  A social practices approach conceptualizes literacy practices as variable practices which link 
people, linguistic resources, media objects, and strategies for meaning-making in contextualized 
ways. [Tradução nossa]. 
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historicamente, a escrita tem se revestido de certo prestígio ou desprestígio, a 

depender dos agentes e instituições envolvidas. As práticas de leitura e escrita 

cotidianas tais como a leitura de um panfleto, a produção de uma lista de compras, 

a escrita de um bilhete são exemplos disso, pois são tidos como usos “menores”, 

estando associados a práticas sociais não valorizadas socialmente (BARTON, 

1994).  

Lins e Silva (2004), na introdução de sua tese sobre as práticas de escrita 

de professoras do ensino fundamental, relata a surpresa de uma amiga que, ao 

saber sobre o seu objeto de estudo, pergunta: “Mas, e as professoras escrevem?”. 

A palavra “escrever” aparece nesta fala associada à idéia de escrever algo 

socialmente valorizado, no caso, a escrita de livros, por exemplo. A amiga da 

pesquisadora sabe que são poucos os professores do ensino fundamental que 

escrevem e publicam livros no país. No entanto, como enfatiza Lins e Silva (2004, 

p.16) “[...] o fato de se inserirem mais ou menos precariamente na cultura escrita 

não significa que não se insiram de fato; não significa que, por não se inserirem no 

universo prestigiado das práticas de escrita, as professoras não façam dela usos 

diversos [...]”. 

No Brasil, pesquisas como o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 

(INAF) tem possibilitado o reconhecimento da condição em que se encontra a 

população brasileira no que se refere às suas habilidades de leitura e escrita, bem 

como a sua inserção em práticas letradas. Nessa pesquisa tenta-se traçar um perfil 

sobre o que os brasileiros sabem quando se fala de leitura e escrita; o que lêem e 

escrevem; quais os contextos que demandam essas práticas; bem como o seu 

perfil socioeconômico.  

Britto (2004), em análise sobre o INAF de 2005, comenta como os dados 

fornecidos ajudam-nos a perceber uma correlação forte entre as estruturas sociais 

desiguais e o letramento na sociedade brasileira, ressaltando que este é “desigual 

na própria forma como as diferenças sociais se sustentam e se reproduzem” 

(p.63). Para exemplificarmos isso, basta olharmos os dados do Indicador Nacional 

de Alfabetismo Funcional (INAF) de 2005, o qual permite afirmarmos uma 

correlação bastante forte entre nível socioeconômico e nível de alfabetismo: as 

classes A, B e C, classes sociais mais altas, são as que concentram o maior nível 

de indivíduos com nível pleno de alfabetismo, enquanto nas classes D e E 
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(correspondente a 47% da população brasileira) concentram-se os maiores índices 

de analfabetismo e alfabetismo rudimentar5.   

Como visto, os índices mais baixos de alfabetismo recaem nas camadas 

populares da população. Isto, aliado aos preconceitos construídos historicamente 

contra os analfabetos, bem como com as classes populares, faz com que as 

práticas de letramento desenvolvidas nesses espaços sejam vistas de forma 

preconceituosa e homogeneizante. Sabemos, no entanto, que numa sociedade 

grafocêntrica como a nossa, estamos de diferentes formas expostos à língua 

escrita e desenvolvemos modos diferenciados de ser letrado.  

 A partir de relações reconhecidas entre as variáveis nível socioeconômico, 

escolarização e nível de alfabetismo expressas no INAF podemos supor que os 

índices de alfabetismo da população do bairro onde residem os jovens dessa 

pesquisa, o Coque, insere-se, principalmente, nos níveis básico, como também no 

rudimentar, sendo ainda poucos aqueles que atingiram nível pleno de letramento. 

Podemos afirmar isso com base nos índices fornecidos pelo IDH de 20006, no qual 

o bairro é apresentado como o pior Índice de Desenvolvimento Humano da Região 

Metropolitana do Recife, com dados gritantes no que se refere a todos os 

indicadores da pesquisa (educação, renda, moradia, saúde, expectativa de vida, 

mortandade).  

Ao fazermos essa suposição sobre os níveis de letramento da população do 

Coque, traçamos um panorama das condições de alfabetismo possíveis de serem 

encontradas nesse espaço, as quais dificilmente podem ser negadas, tendo em 

vista o fato de que “o conhecimento é um produto social e que aquilo que uma 

pessoa sabe e faz se circunscreve nas condições históricas objetivas em que ela 

se encontra” (BRITTO, 2004, p. 53). Observar as diferenças desta gradação ajuda-

nos a compreender de forma mais ampla onde os indivíduos se inserem quando 

                                                             
5 De acordo com o indicador, esta gradação é definida a partir dos seguintes critérios: os 
analfabetos enquadram-se no grupo daqueles que não conseguem realizar tarefas simples de 
codificação e decodificação de palavras e frases; o alfabetizado de nível rudimentar consegue ler 
títulos ou frases localizando uma informação explícita; o de nível básico consegue-se ler um texto 
curto, localizando uma informação explícita ou que exija uma pequena inferência; já o de nível 
pleno lê textos mais longos, localiza e relaciona mais de uma informação, compara vários textos, 
identifica fontes (RIBEIRO, 2004).  
6 Dados encontrados no site da Prefeitura da Cidade do Recife, em página especial sobre o Atlas 
de Desenvolvimento Humano do Recife. Disponível em: 
http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2006. Acesso em: 15 fev.2009. 
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falamos da distribuição e acesso a determinados conhecimentos, saberes e 

atitudes valorizados socialmente. 

Quando falamos do Coque, principalmente a partir dos dados estatísticos 

sobre analfabetismo, compreendemos apenas uma das faces do letramento, ou 

seja, a quantidade de jovens, crianças e adultos que não chegaram a se apropriar 

do sistema alfabético; mas o que sabemos sobre as práticas de letramento ali 

vivenciadas, em especial, dos seus jovens? Nesta pesquisa, ao olharmos para o 

Coque, mais especificamente para os seus jovens, não queríamos trabalhar com 

classificações ou nivelamentos sobre o que sabem ou não sabem a respeito da 

leitura e da escrita. O interesse que motivou essa pesquisa veio do desejo de 

compreender como a escrita ganha sentidos na vida dos jovens em suas ações 

cotidianas.  

Tínhamos como objetivo geral conhecer as práticas de letramento dos 

jovens. Para isso, tínhamos os seguintes objetivos específicos, os quais se 

apresentam em formato de pergunta: em que eventos de letramento os jovens se 

inserem e a partir de que domínios (do trabalho, educativo, religioso, do lazer)? 

Como se dava o acesso e a circulação dos materiais escritos? Que concepções e 

valores associam-se à leitura e à escrita? E, por fim, como tem se configurado a 

trajetória de letramento desses jovens e em que medida se relacionam com as 

suas atuais práticas de letramento?  

Essa última pergunta foi motivada principalmente pela percepção de que os 

jovens sujeitos da pesquisa apresentavam um perfil de escolarização que se 

distanciava do perfil apresentado para a mesma faixa etária no IDH publicado em 

2005. Os dados que temos sobre os jovens com faixa etária entre 18 e 24 anos do 

Coque aponta que 26,6% deles alcançaram menos de quatro anos de 

escolarização e mais de 70% possuíam menos de oito anos de estudo. Isso 

demonstra que, em 2000, eram poucos os jovens que conseguiam finalizar o 

ensino médio no bairro e menor ainda o percentual de jovens no ensino superior, 

0,9%, em comparação à média recifense de 12,53%. Embora os dados sejam de 

2000, o que representa 10 anos de diferença em comparação com a data de 

realização dessa pesquisa, cremos que por mais que os índices de escolarização 

dos jovens tenham aumentado e os de analfabetismo possam ter regredido, os 

jovens sujeitos da pesquisa continuariam ainda situados em um grupo pequeno 
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entre aqueles que chegam ao ensino médio e se inserem no ensino superior, o que 

motivou mais ainda o interesse pela trajetória de letramento desses jovens.    

Para compreender as práticas de letramento desses jovens fez-se 

necessário reconhecê-las como oriundas das práticas sociais cotidianas de cada 

um deles, de suas trajetórias, dos espaços em que se inserem. Trabalhamos nesta 

dissertação motivados em lançar um olhar contextualizado para os usos sociais da 

escrita desses jovens.   

Ao entrarmos em contato com as ações cotidianas de interlocução dos 

jovens consigo e com os outros mediadas pela língua escrita, nos aproximamos 

dos sentidos que a leitura e a escrita ganham em suas vidas, tornando visível a 

complexidade das práticas de letramento dos indivíduos/grupos sociais. 

 Acreditamos que pesquisas que se debruçam sobre os sentidos que a 

escrita “ganha” na vida dos indivíduos podem contribuir na construção de 

representações não-discriminatórias sobre as suas práticas de letramento. 

O presente trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, delineamos 

o problema de pesquisa, seus objetivos e justificativas, bem como os pressupostos 

teóricos com os quais trabalhamos. Nesta seção, configuramos a discussão teórica 

a partir das duas perspectivas sobre letramento intituladas por Street (1993; 2003) 

de modelo autônomo e modelo ideológico de letramento. Por meio da explicitação 

dos fundamentos de ambos os modelos, delineamos os conceitos e pressupostos 

com os quais nos alinhamos, através, principalmente,  das discussões propostas 

por Street (1995; 2003), Barton (1994), Barton e Hamilton (1998), Soares (2004b; 

2009), Ribeiro (2004) e Lopes (2004) sobre o letramento enquanto prática social. 

No segundo capítulo, explicitamos os pressupostos metodológicos e analíticos, 

delimitando a natureza da pesquisa em questão e seus procedimentos, bem como 

a perspectiva de análise adotada. Assim, traçamos um pouco dos percursos e dos 

percalços encontrados. Já no capítulo três, apresentamos os resultados da 

pesquisa e as análises realizadas com base no referencial teórico apresentado.  
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CAPÍTULO 1: INTERLOCUÇÃO COM OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  
 

 

Um problema de pesquisa só se constitui como tal a partir dos pressupostos 

teóricos que o tornam problemático, “que o criam enquanto problema” (CORAZZA, 

2007, p.112).  A teoria funciona, portanto, como uma indicadora de caminhos, de 

onde sustentamos as bases do objeto em investigação e, ao mesmo tempo, 

iluminamos a sua compreensão. É com essa perspectiva que, nesta seção, 

buscamos explorar a temática do Letramento enquanto prática social, base de 

sustentação do presente estudo. Após uma breve definição sobre Letramento, 

traçamos uma discussão a partir de duas perspectivas, intituladas por Street (1995; 

2003) de modelo autônomo e modelo ideológico de letramento, apresentamos 

também os conceitos de práticas e eventos de letramento bem como os 

pressupostos com os quais trabalharemos nesta investigação, em que o letramento 

é tido como “um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os 

indivíduos se envolvem em seu contexto social” (SOARES, 2009, p. 72). 

 

1.1. Letramento: uma introdução 

 

Segundo Soares (2004a), o surgimento das discussões a respeito da 

questão do letramento partiu de problemáticas que se diferenciavam a depender 

dos seus contextos de origem. Nos países considerados desenvolvidos, tendo 

como exemplo a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, as reflexões surgiram, 

sobretudo, da constatação de que suas populações, especificamente as mais 

pobres, apesar de alfabetizadas, enfrentavam dificuldades para participar de forma 

efetiva das práticas sociais que envolviam a escrita. Já no Brasil, passamos a 

discutir sobre a temática como forma de alargar a compreensão do processo de 

aprendizagem e utilização da escrita, ou seja, a partir principalmente de reflexões 

intensivas sobre o conceito de alfabetização.  

Tamanha é a força que o conceito de letramento tem assumido no país, que 

Magda Soares escreve um artigo no intuito de alertar sobre “um movimento de 
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progressiva invenção do conceito de letramento e concomitante desinvenção da 

alfabetização” (SOARES, 2004a, p.17). A desinvenção sobre a qual fala Soares é 

conseqüência da progressiva perda de especificidade no ensino da alfabetização; 

fato este percebido nos baixos níveis de domínio do sistema de escrita em 

séries/ciclos em que essa aprendizagem já deveria ser parte da realidade dos 

alunos.  

Um exemplo dado por Soares (2004a) sobre os pares 

alfabetizado/analfabeto e letrado/iletrado ajuda-nos a entender algumas dimensões 

do conceito de letramento a partir de sua comparação com o conceito de 

alfabetização. Para a autora, os pares alfabetizado/analfabeto caracterizam-se 

como dicotômicos, não sendo impossível classificarmos as pessoas em uma das 

duas categorias. Já os pares letrado/iletrado fogem dessa dicotomia, não 

constituindo categorias antagônicas.  

Para explicar a natureza dos processos de alfabetização/letramento e as 

condições deles resultantes, Soares (2004a) assinala que enquanto o primeiro 

seria um contínuo mais ou menos linear, com limites claros, através dos quais 

ficam visíveis as progressões cumulativas desse processo, o segundo, apesar de 

também ser um contínuo, apresenta-se como 

 
não-linear, multidimensional, ilimitado, englobando múltiplas práticas com 
múltiplas funções, com múltiplos objetivos, condicionadas por — e 
dependentes de — múltiplas situações e múltiplos contextos, em que, 
conseqüentemente, são múltiplas e muito variadas as habilidades, os 
conhecimentos, as atitudes de leitura e de escrita demandadas, não 
havendo gradação nem progressão que permita fixar um critério objetivo 
para que se determine que ponto, no contínuo, separa letrados de 
iletrados. (SOARES, 2004a, p.95) 

 

 O letramento envolve, então, múltiplos contextos, objetivos, funções, 

valores, práticas, intenções entre outros aspectos que circunscrevem a questão, 

tornando-se difícil uma definição padrão que abranja com totalidade o termo.  

 

1.1.1. Os modelos autônomo e ideológico de letramento 
 

 

Segundo Britto (2004), podemos ver o letramento como um processo ou 

como uma condição, estando ambas as dimensões interligadas. Enquanto 

processo, é através deste que uma dada sociedade distribui os saberes, ou seja, 
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realiza “ações político-sociais e pedagógicas de formação dos sujeitos na cultura 

escrita” (idem, p. 52). Já como condição, teríamos uma perspectiva que analisa 

como se encontram os indivíduos ou grupos ao atuarem nos espaços de 

participação social nos quais a escrita é parte das interações desses sujeitos.  

Observa-se que, enquanto condição, o letramento tem sido muitas vezes 

avaliado a partir de sua dimensão individual apenas, principalmente no que se 

refere àquilo que o sujeito seria capaz de fazer quando de posse de determinadas 

habilidades relacionadas à escrita.  As primeiras concepções da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) sobre 

letramento refletem um pouco dessa perspectiva (SOARES, 2009)  

 Ao final da década de 50, a UNESCO define a pessoa letrada como aquela  

que consegue “tanto ler quanto escrever com compreensão uma frase simples e 

curta sobre sua vida cotidiana” (UNESCO apud SOARES, 2009, p.71), e iletrado 

aquele que não conseguiria atingir esses objetivos. As primeiras concepções desta 

organização compreendiam o letramento como um conjunto de habilidades 

técnicas para leitura, escrita e cálculo. Subjaz às primeiras perspectivas da 

UNESCO que o letramento seria um conjunto de habilidades neutras e universais, 

cujo domínio proporcionaria uma série de conseqüências positivas tais como um 

maior desenvolvimento econômico, progresso social, maior participação política e 

desenvolvimento cognitivo.  

Ainda hoje, podemos ouvir afirmações similares, em instâncias como a 

mídia, como se benefícios sociais, cognitivos e econômicos fossem intrínsecos à 

aquisição e aos usos da escrita (e, mais especificamente, à aquisição da norma 

padrão) pela população. A partir desse ponto de vista, à pessoa letrada podem ser 

lançadas caracterizações tais como: mais empática, inovadora, que tende ao 

sucesso, cosmopolita, informada e politicamente ativa (GRAFF, 1994, p.45). 

Estes, entre outros benefícios proclamados, compõem um conjunto de 

conseqüências positivas que seriam oriundas da aquisição da escrita e surgem, 

para Graff (1994), como um grande “mito” tendo em vista a falta de pesquisas 

empíricas que comprovem tais assertivas.  

No Brasil, ainda são fortes os discursos que associam as práticas de leitura 

e escrita a benefícios sociais que seriam intrínsecos a aprendizagem dessas 
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práticas. Britto (1999), a respeito de como têm sido debatidas as questões sobre a 

leitura nas décadas de 80 e 90, mostra como estas 

 

Têm se pautado numa espécie de a priori tacitamente estabelecido, ainda 
que não explicitamente enunciado, de que a prática de leitura é 
fundamental para o desenvolvimento intelectual dos sujeitos, contribuindo 
de forma inequívoca para a construção de uma sociedade mais 
equilibrada, em que haja mais justiça, produtividade e criatividade. 
(BRITTO, 1999, p.6)  

 

Nessa perspectiva, saber ler e escrever numa dada sociedade, segundo 

Mey (1998, p. 337), pode se configurar como um “bilhete de ingresso” para uma 

vida melhor ou como uma “prova da associação à sociedade ‘adequada’”. O legado 

de perspectivas como as apresentadas acima imputa àqueles que não se 

“encaixam” na condição de letrado, a marca de desprovido de algo muito benéfico 

para a sua existência e para o progresso da nação a que pertencem. Tendo por 

base um quadro de Keneth Levine sobre diferentes metáforas associadas às 

palavras “Iliterate” ou “Iliteracy” em países como a Inglaterra, o Canadá e os 

Estados Unidos, Barton (1994) percebe, por exemplo, que estas palavras 

estiveram muitas vezes associadas às idéias de fraqueza, criminalidade, 

ignorância, incapacidade, doença ou como um problema para a economia. 

 No Brasil, a realidade não é muito diferente, haja vista os preconceitos 

sofridos pelos analfabetos que têm, associados à sua pessoa, adjetivos tais como 

incapaz, incompleto, manobrado, sofredor, despreparado, desinformado, entre 

outros, carregados de sentidos negativos (GALVÃO; PIERRO, 2007, p. 09).  

A perspectiva em que o letramento é visto como um conjunto de habilidades, 

neutras e universais, foi cunhada pelo antropólogo britânico Brian Street como um 

modelo autônomo de letramento. Elencamos, a seguir, algumas das características 

mais importantes deste modelo: a) a representação da escrita como uma 

modalidade da Língua superior à oralidade; b) a correlação entre a aquisição da 

escrita e o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos; c) a escrita como um produto 

completo em si mesmo, não estando preso aos contextos que possibilitam a sua 

utilização, ou seja, sendo indeterminados social e culturalmente; e, d) a associação 

entre a aquisição da escrita e a mobilidade social, o progresso da nação, o 

funcionamento adequado na sociedade tecnológica e a liberdade individual 

(STREET, 2003; KLEIMAN, 1995). 
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Como podemos perceber, é lançado à escrita o poder de tecnologia 

transformadora das estruturas mentais, sociais e econômicas. As idéias elencadas 

acima caracterizando o modelo autônomo tiveram como alicerce estudos nas áreas 

da antropologia, psicologia e filosofia, das décadas de 60 e 70, que buscavam 

compreender as transformações pelas quais passaram as sociedades com 

diferentes formas de organização sócio, político, econômico e cultural. Dicotomias 

tais como civilizado/primitivo, sociedades com pensamento abstrato/concreto, 

oralidade/cultura escrita são alguns dos pontos de partida para o surgimento da 

dicotomia letrados/iletrado (GEE, 1986). 

Enquanto os antropólogos estiveram centrados nas diferenças mais amplas 

entre os diferentes grupos sociais, os psicólogos buscavam analisar, 

principalmente, as diferenças cognitivas entre os sujeitos de sociedades com 

predominância da escrita ou da oralidade. As diferenças traçadas entre diferentes 

culturas quanto ao uso da língua nas modalidades oral e escrita serviram de base 

para a teoria da “great divide”: uma perspectiva que postulava diferenças 

fundamentais, principalmente cognitivas, entre os indivíduos de sociedades tidas 

como letradas e iletradas (LOPES, 2004).  

 O antropólogo Jack Goody, um dos estudiosos que colaboraram com essa 

divisão, vê a aquisição da escrita como um fator crucial para explicar como os 

modos de pensamento e as formas de organização cultural passaram por 

diferentes transformações ao longo dos tempos. Para o estudioso, a escrita 

contribuiu para o desenvolvimento do pensamento abstrato, para o crescimento do 

individualismo e da burocracia, para o desenvolvimento do raciocínio silogístico e 

de determinados procedimentos matemáticos (GEE, 1986). 

 Como constata Lopes (2004) estes estudos possibilitaram importantes 

reflexões sobre os aspectos do comportamento humano nas diferentes culturas. 

No entanto, acabaram por criar uma oposição entre “oralidade” e “cultura escrita”, 

reconhecendo “na escrita, enquanto tecnologia, qualidades intrínsecas que lhe 

conferiria valor de prestígio, extensivo aos indivíduos e às sociedades que 

tivessem o domínio desse recurso tecnológico” (p.26). 

A tese das conseqüências cognitivas provenientes da aquisição da escrita 

remonta às pesquisas realizadas na década de 30, na União Soviética, as quais 

buscavam comparar os processos mentais orais e aqueles característicos pelo uso 
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da escrita (KLEIMAN, 1995). As conclusões às quais chegaram algumas dessas 

pesquisas confirmavam, aparentemente, o pressuposto de que a escrita estaria 

associada ao pensamento sistemático e abstrato.  

No final da década de 70, no entanto, os psicólogos sociais Sylvia Scribner e 

Michael Cole alertaram para limitações, no nível teórico e empírico, das alegações 

sobre a “reestruturação” cognitiva oriunda dos usos da leitura e da escrita, 

lançando a seguinte questão: seria a aquisição da escrita ou a escolarização que 

afetam nossos processos cognitivos?  

Para compreender melhor a questão, os psicólogos realizaram um projeto 

de pesquisa entre os povos Vai, da Libéria. Na investigação, conseguiram isolar as 

variáveis aquisição da escrita e escolarização, pois os sujeitos pesquisados faziam 

uso de três formas de escrita, adquiridas e utilizadas para fins distintos:  

 
a) a escrita vai, adquirida informalmente, em contexto familiar, utilizada 
para correspondências sobre assuntos pessoais e transações comerciais 
informais; b) a escrita inglesa, adquirida formalmente na escola, com 
funções tipicamente escolares; c) a escrita arábica, adquirida formalmente 
em contexto religioso, utilizada para a leitura dos textos sagrados e para 
registros formais e, aparentemente, secretos. (KLEIMAN, 1995, p.25) 

 

 Eles percebem que os sujeitos que passaram pela instituição escolar, no 

caso, aqueles que conheciam a língua inglesa, demonstraram mais habilidades 

sistemáticas quando resolviam problemas de ordem classificatória, de uso da 

memorização, de categorização e o de raciocínio lógico dedutivo. Os resultados 

mostraram, assim, que o desenvolvimento de determinadas habilidades estão co-

relacionadas às práticas sociais em que o sujeito se engaja quando usa a escrita 

(KLEIMAN, 1995).  

Essa pesquisa traz um deslocamento para um paradigma de base mais 

social, em que o letramento pode ser melhor compreendido quando são analisados 

os contextos das práticas sociais em que este se insere (BARTON, 1994). 

Ao compreender o letramento como um conjunto de habilidades técnicas 

neutras e universais, a perspectiva apresentada acima perde de vista que toda 

ação com/em torno da escrita, por ser histórica, social e culturalmente situada, 

molda e é moldada por essas diferentes dimensões (STREET, 2003, 1995; 

BARTON, 1994; BARTON; HAMILTON, 1998). É a partir dessa atenção dada à 

contextualização do letramento que é inaugurada uma nova forma de compreendê-
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lo, dando, assim, mais visibilidade aos aspectos culturais e às relações de poder 

envolvidas nos usos sociais da escrita. 

Nessa perspectiva, Street (2003) propõe o modelo ideológico de letramento, 

em contraposição ao modelo autônomo já explicitado. O modelo ideológico realça 

a existência de distintos letramentos, os quais estão relacionados a conceitos 

construídos pelas pessoas sobre as suas formas de ver, ser e agir no mundo, a 

partir dos diferentes contextos socioculturais nos quais se inserem.  

O modelo ideológico não perde de vista que existem também habilidades 

técnicas envolvidas nos processos de letramento no que se refere, por exemplo, 

aos processos de aquisição do sistema de escrita, referentes à decodificação, às 

relações entre fonemas e grafemas, à análise estrutural no nível das unidades 

lingüísticas. O modelo não deixa de reconhecer, no entanto, que essas habilidades 

técnicas 

 

[...] estão sempre sendo empregadas em um contexto social e ideológico, 
que dá significado às próprias palavras, sentenças e textos com os quais 
o aprendiz se vê envolvido. Nesse sentido, até mesmo a aquisição inicial 
do letramento, que se dá na escola ou através de programas específicos, 
é sempre ideológica, ao mesmo tempo em que envolve habilidades 
técnicas e conhecimento. (STREET, 2003, p.9) 
 

O próprio modelo autônomo é tido por Street como um modelo bastante 

ideológico a partir do momento em que seus defensores privilegiam as práticas de 

letramento de grupos específicos de pessoas, no caso, daqueles que 

historicamente se estabeleceram no poder como “detentores” de práticas de 

letramento valorizadas. Street propõe, deste modo, que qualquer modelo de 

letramento é ideológico.  

 
Tudo tem a ver com o conhecimento: as maneiras utilizadas pelas 
pessoas quando consideram a leitura e a escrita vêm em si mesmas 
enraizadas em conceitos de conhecimento, de identidade e de ser. Neste 
sentido, o letramento é sempre contestado, tanto seus significados quanto 
suas práticas, e assim as versões específicas sobre ele serão sempre 
“ideológicas”, serão sempre fundamentadas em uma visão particular do 
mundo, e com freqüência em um desejo de que aquela visão do 
letramento seja dominante e que venha a marginalizar outras. (STREET, 
2003, p. 05)  
 

Reconhece-se, nessa perspectiva, que os usos sociais da leitura e da 

escrita estão inseridos em contextos sociais diversos e cumprem propósitos 
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específicos a depender das instituições, das esferas sociais, das diferentes vozes 

que estão envolvidas.  

 

1.1.2 Os conceitos de práticas e eventos de letramento 

 

Dentre os estudos que primeiramente colaboraram para a expansão dessa 

perspectiva, na qual são privilegiados os aspectos sociais e culturais sobre os 

quais se sustentam os usos da escrita, estão as pesquisas etnográficas do próprio 

Street, realizadas na década de 70 no Irã, em um vilarejo sobre o qual pairava a 

representação dominante de habitantes “atrasados” e “iletrados”; os estudos de 

Shirley Heath, realizados no sudeste dos Estados Unidos, na década de 80, sobre 

os usos da leitura e da escrita em três comunidades marcadas por perfis 

sociocultural e econômicos distintos; e de David Barton, conjuntamente a Mary 

Hamilton, em que foram analisados, na década de 90, os usos cotidianos da 

escrita de 65 moradores no bairro de Springside, em Lancaster, Inglaterra.  

O desenvolvimento dessas pesquisas deu-se a partir da utilização de dois 

conceitos chaves para análise do letramento dos diferentes grupos sociais: eventos 

de letramento e práticas de letramento. Ambos, como afirma Soares (2004b, 

p.105), “são duas faces de uma mesma moeda”, como veremos a seguir.  

Segundo Barton (1994) o conceito de eventos tem suas raízes na idéia 

sociolingüística de eventos de fala, tendo sido primeiramente utilizado na área do 

letramento em uma pesquisa realizada na década de 80 por Anderson et al (1980 

apud Barton, 1994). Os autores definem evento de letramento como sendo “when a 

person attempts to compreehend or produce graphic signs7”. O conceito é 

ampliado por Shirley Heath para definir situações em que a língua escrita está 

integrada à natureza das interações dos seus participantes. Lopes (2004) reflete 

que, assim como o evento de fala, os eventos de letramento são processados de 

acordo com regras estabelecidas socialmente, “podem desenvolver-se numa 

seqüência de ações e envolver apenas uma pessoa ou um grupo delas, seja para 

elaborar uma peça escrita ou para ler alguma previamente produzida” (p. 47). 

Cada evento se processa de forma distinta, apresentando regras bastante 

específicas que podem ser observadas a partir dos contextos de ocorrência, dos 

                                                             
7  Quando uma pessoa tenta produzir ou compreender sinais gráficos. [Tradução nossa]. 
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objetivos aos quais se propõem e às finalidades que cumprem, como também aos 

papéis sociais dos agentes que neles estão envolvidos. O surgimento do conceito 

é importante uma vez que permite aos pesquisadores focalizarem as situações 

particulares em que a escrita tem um papel e como uma unidade concreta de 

observação e passível de descrição (BARTON,1998). 

Já o conceito de práticas de letramento, esboçado por Street (1995), seria 

mais robusto, referindo-se às concepções culturais mais amplas sobre 

determinadas formas de pensar e usar a leitura e a escrita em diferentes contextos 

(STREET, 1995; STREET, 2003). Segundo o autor, o conceito de eventos de 

letramento pode permanecer muito descritivo, não nos permitindo perceber como 

os significados sobre ele são construídos. Assim, caso observássemos um 

determinado evento de letramento sem termos sido treinados nas suas 

convenções e regras, teríamos dificuldades para compreendê-lo, pois existem 

comportamentos, suposições, convenções de várias ordens que possibilitam a sua 

existência. Segundo o autor:   

 
 
O conceito das práticas de letramento tenta tanto tratar dos eventos 
quanto dos padrões que tenham a ver com o letramento, tratando de 
associá-los a algo mais amplo, de uma natureza cultural e social. Parte 
dessa amplificação tem a ver com a atenção dada ao fato de que 
trazemos para um evento de letramento conceitos, modelos sociais 
relacionados à natureza que o evento possa ter, que o fazem funcionar, e 
que lhe dão significado. É impossível para nós chegar a esses modelos 
simplesmente permanecendo sentados sobre um muro com uma câmera 
de vídeo, observando o que estiver acontecendo. (STREET, 2003, p.17) 
 

Segundo Street (1994) qualquer forma de leitura ou escrita está associada, 

por exemplo, a determinadas identidades sociais, a expectativas criadas sobre 

certos comportamentos ou papéis assumidos. O autor cita como exemplo um 

estudo realizado sobre letramento e gênero com mulheres hispânicas residentes 

nos Estados Unidos (ROCKHILL, 1987 apud STREET, 1994). Essas mulheres 

viam como forma de superar a pobreza e as situações de opressão (tal como a 

violência doméstica), a construção de uma identidade alternativa associada à 

aquisição de outras práticas de letramento que fossem melhor valorizadas 

socialmente. Embora participassem de um conjunto de práticas de letramentos no 

seu cotidiano, envolvendo as demandas da casa, de burocracias do governo ou da 

escola das crianças, as mulheres percebiam essas práticas como de baixo status 
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social. Segundo a análise do pesquisador, o letramento oferecido por cursos 

universitários e outros espaços socialmente valorizados estavam associados, para 

as mulheres, a um status mais alto e também a empregos e identidades que elas 

aspiravam; aspiração esta construída a partir das representações veiculadas pelo 

cinema e pelas revistas sobre as “mulheres profissionais”, que poderiam ser, por 

exemplo, secretárias, pessoas que “são alguém na vida”.  

Assim, segundo Barton (1994), as práticas de letramento não são as 

unidades observáveis de comportamento em si, mas o que estas revelam quanto 

às concepções e aos valores que as configuram. Isso inclui o que as pessoas 

sabem e pensam sobre o letramento e como os seus usos fazem sentido para 

elas.  

 

1.1.3  As bases sociais do letramento: delineando seus pressupostos.  

 

David Barton (1994) utilizando-se dos conceitos explicitados acima de 

práticas e eventos de letramento, aborda a questão do letramento a partir de uma 

visão que busca integrar suas dimensões histórica, social e cultural. Alguns dos 

pressupostos teóricos dessa abordagem nos ajudam a compreender as bases 

sociais do letramento e sumarizam o que temos discutido até o momento, servindo-

nos fortemente de base tanto para o delineamento metodológico quanto para a 

compreensão dos dados dessa pesquisa. Apresentamos abaixo seis pressupostos 

a respeito da natureza do letramento nessa perspectiva:  

 

1) Na perspectiva proposta pelo autor, o letramento como uma prática social 

pode ser melhor compreendido quando analisado a partir do conceito de 

práticas e eventos de letramentos, já explicitados na seção acima. A noção 

de práticas de letramento oferece uma forma de compreender os links entre 

as atividades de leitura e escrita e as estruturas sociais em que elas estão 

enraizadas.  

 

2) Essas práticas de letramento são diversas e associam-se a diferentes 

domínios (Barton, 1994), tais como o doméstico, o trabalho, o lazer, a igreja, 

a escola, entre outros. Os domínios são, assim, contextos padronizados e 
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estruturados que dão forma a usos diversos da leitura e da escrita. 

Instituições sociais como a escola, a família ou a religião, por exemplo, são 

também responsáveis pela regulamentação desses usos, atuando de forma 

mais ou menos estruturada. A este respeito, podemos pensar, por exemplo, 

nas instituições educacionais as quais tendem a dar suporte a práticas de 

letramento tidas como dominantes.    

 
3) As práticas de letramento de um indivíduo estão situadas numa ampla rede 

de relações sociais. Isto faz com que seja necessário descrever os 

contextos sociais nos quais estão envolvidos os eventos, incluindo as 

formas como as instituições sociais padronizam determinadas práticas de 

letramento. As questões de gênero, dos papéis assumidos e da posição 

social são questões importantes a serem analisadas. Ademais, estando o 

indivíduo em contato com suas redes sociais, este se envolve em eventos 

de letramento que surgem a partir de diferentes demandas, seja do filho, do 

irmão, do sobrinho, como também cria demandas para a sua rede.  

 
4) Os indivíduos possuem valores e atitudes a respeito do letramento e 

estes nos ajudam a guiar nossas ações: 

 
 
Every person, adult or child, has a view of literacy, about what it is and 
what it can do for them, about its importance and its limitations. Everyone 
has a way of talking about literacy, they use a set of metaphors to do with 
literacy, they have what is in fact a theory of literacy. (Barton, 2004, p.48)8 

 
 

Cada um tem para si concepções, valores, funções, intenções e 

comportamentos associados à leitura e à escrita numa dada sociedade. 

Como o letramento está enraizado nos contextos institucionais, estes 

ajudam a dar forma às práticas e aos sentidos sociais agregados às práticas 

sociais de leitura e escrita. Dessa forma, ler e escrever assumem um sentido 

simbólico muito forte.  

 

                                                             
8  Toda pessoa, adulto ou criança, tem uma visão sobre a lingua escita, sobre o que é,  e o que ela 
pode fazer por eles, sobre sua importância e suas limitações. Todo mundo tem uma maneira de 
falar sobre o letramento, eles usam um conjunto de metáforas; eles têm o que é de fato uma teoria 
da alfabetização. [Tradução nossa]. 
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5) Cada indivíduo possui uma trajetória singular de letramento que vem 

sendo construída desde a infância e continua em construção durante toda a 

sua vida. Essa trajetória é modelada a partir das experiências de vida desse 

indivíduo e nas práticas sociais nas quais ele se insere. Assim, novas 

demandas de letramento surgem a partir da trajetória de vida de cada um, 

das interações que estabelecem, dos contextos nos quais se envolvem. No 

Brasil, por exemplo, os dados do INAF de 2001 e 2003 têm demonstrado 

como a escola tem influência nos níveis de letramento da população, sendo 

atualmente uma forte agência de letramento (BATISTA; RIBEIRO, 2005).  

 
6) As práticas de letramento são historicamente situadas. Desse modo, as 

demandas sociais podem ampliá-las, modificá-las, reduzi-las. Aspectos 

como as novas tecnologias, por exemplo, criam novas demandas de escrita, 

remodelando outras práticas já existentes. É importante não perder de vista, 

dessa forma, as mudanças históricas por que passam as práticas de 

letramento.  

 
Em suma, as proposições apresentadas acima reforçam a perspectiva de 

que existem “letramentos”, ao invés de um letramento no singular; ressaltando 

também que estes são padronizados pelas relações de poder; são intencionais; 

mudam com o tempo, estando histórica e culturalmente situados.  

 É com base nos pressupostos teóricos sobre o letramento enquanto uma 

prática social, a qual pode ser melhor compreendida a partir dos eventos e dos 

domínios de atividade em que se inserem, que nos próximos capítulos 

delinearemos a metodologia da pesquisa bem como apresentaremos os seus 

resultados.   



34 

 

 

CAPÍTULO 2: TRAÇANDO OS PERCURSOS METODOLÓGICOS E 
ANALÍTICOS  
 

 

  

 No dicionário Houaiss, a palavra metodologia pode ser definida como “um 

corpo de regras e diligências estabelecidas para realizar uma pesquisa”. Segundo 

Minayo (2008), é importante pensarmos a metodologia não somente como um 

conjunto de técnicas a serem aplicadas, mas enquanto uma articulação entre os 

caminhos de operacionalização da pesquisa e as suas questões de natureza mais 

epistemológica. Dessa forma, como afirma a autora, discutir metodologia significa 

debater idéias, práticas e opções.  

 A presente pesquisa parte do pressuposto teórico de que os usos sociais da 

escrita apresentam-se social, cultural e historicamente situados, isto é, vinculados 

às práticas sociais dos indivíduos, as quais estão contextualizadas tanto no tempo 

quanto no espaço. Sabemos que esses usos ganham forma a partir dos 

comportamentos, das intenções lançadas, dos hábitos construídos, dos sentidos e 

sentimentos atribuídos, das crenças cristalizadas e de um conjunto de valores 

presentes em cada grupo social ou indivíduo (BARTON, 1994; BARTON; 

HAMILTON, 1998; STREET, 2003) 

 É partindo desses pressupostos que buscaremos descrever e justificar nesta 

seção os caminhos metodológicos escolhidos para a presente pesquisa, em 

consonância com os objetivos aqui propostos e com o aporte teórico utilizado. O 

capítulo está dividido em três seções. Na primeira, traçamos um rápido perfil do 

campo da pesquisa, situando a comunidade na cidade e suas características 

socioeconômicas e educacionais. Na segunda, falamos sobre a escolha dos 

sujeitos da pesquisa, o processo de coleta de dados e seus instrumentos. Ainda 

nesta seção traçamos um rápido perfil dos jovens entrevistados. Por fim, 

descrevemos os percursos percorridos para a análise dos dados.  
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2.1 Breve perfil do bairro onde moram os jovens sujeitos da pesquisa 

 

 

 

Situado no coração da cidade do Recife, o Coque está localizado na Ilha de 

Joana Bezerra, a cerca de 2,5 km do centro da cidade do Recife e a 3,5 km de Boa 

Viagem (bairro nobre da cidade). Dados do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 2000 estimam uma população de aproximadamente 16.013 habitantes, 

sendo 5.833 com menos de 15 anos, 9.556 entre 15 e 64 anos e 624 habitantes 

com mais de 65 anos. Os dados, no entanto, são controversos, pois levantamentos 

realizados diretamente pela Empresa de Urbanização do Recife, através da 

Diretoria de Integração Urbanística, apontam que, nesse mesmo ano, o bairro 

possuía uma população de aproximadamente 40.000 habitantes (URB, 2000 apud 

FREITAS, 2005). Segundo o IDH (2000) a taxa de crescimento populacional do 

bairro entre os anos de 1991 e 2000 atingiu a marca de 1,6% ao ano.  

Um dos principais acessos ao bairro é feito pela Avenida Agamenon 

Magalhães (uma das vias centrais do Recife) em direção à Estação do Metrô 

Joana Bezerra. A área de aproximadamente 134 hectares do bairro tem o seu 

entorno delimitado basicamente pelo Rio Capibaribe, pelo viaduto Capitão Temudo 

(ou, como conhecido popularmente, viaduto Joana Bezerra) e pela Rua Imperial. 

Quem passa pelo viaduto, em direção ao centro da cidade, à área norte ou à área 

sul consegue ver o Coque em sua extensão, dividido em duas grandes partes 

devido à linha do metrô.  

Figura 1: Foto panorâmica do Coque. Fonte: Acervo de Sandokan Xavier 
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Quem sai da estação de metrô Joana Bezerra em direção ao terminal de 

ônibus e decide entrar na comunidade, avista, primeiramente, o posto de saúde do 

bairro, um canal largo, aberto, com passarelas de madeira e ferro, uma fileira de 

casas e a Igreja São Francisco de Assis, que há mais de 30 anos atua na 

comunidade. Seguindo pela rua que se encontra rente ao muro, à direita, surgem 

mais de 20 ruas paralelas, quase todas asfaltadas e, ao seu fim, nos deparamos 

com o Rio Capibaribe, que “abraça” as “costas” do bairro.  

Nessas ruas, encontramos residências e algumas casas comerciais em 

alvenaria: mercearias, borracharia, comércio de restauro de móveis, vídeo 

locadora, padaria. Em sua maioria, constituem-se os chamados “puxadinhos” na 

entrada de casa. Na décima primeira rua, podemos encontrar numa pequena casa 

colorida, a Biblioteca Popular do Coque9. 

 Se caminharmos por uma das primeiras ruas até o seu final, nos deparamos 

com um conjunto de casas, cuja parte de trás dá para a continuação do extenso 

canal. Várias pontes pequenas e estreitas de madeira e ferro, e uma ponte de 

alvenaria fazem a ligação a uma outra parte do Coque. Novas ruas surgem, porém, 

agora, sem pavimentação. Mais residências de alvenaria, comércios e algumas 

igrejas. Em uma das ruas, o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de 

Assis (NEIMFA).  
                                                             
9 Iniciativa dos moradores em parceria com a Igreja São Francisco de Assis, o Nucleo Educacional 
Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA) e o projeto Coque Vive. 

 

Figura 2: Mapa da Ilha Joana Bezerra. Fonte: Acervo digital do JC. 
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Acompanhando o fluxo do canal, podemos visualizar às suas margens, 

umas três ou quatro casas com estrebarias e uma praça, atualmente, em reforma. 

Nesta, porcos e cavalos passeiam livremente. Assim, chegamos a uma das 

principais ruas do Coque, a Cabo Eutrópio, na qual se encontra a Escola Municipal 

José Costa Porto e, por trás dela, a Creche Mãezinha do Coque. Nela, 

movimentação de carros e alguns comércios: xerox, lan house, venda de móveis 

usados, barracas vendendo galinhas e ovos, mercearias, pequenas lanchonetes.  

Seguindo em direção à Rua Imperial, ou seja, ao outro lado do muro do 

metrô ou indo em direção à parte mais interna do bairro, encontramos ruas 

sinuosas e estreitas, delimitando apenas a separação entre uma casa e outra. A 

maioria das casas do bairro é de alvenaria, mas algumas delas ainda são 

construídas com restos de materiais, principalmente aquelas que beiram o rio. Em 

muitas das ruas, o saneamento é precário; é comum encontrarmos esgoto a céu 

aberto.  

E assim as ruas continuam bairro adentro, com muitas residências, algumas 

associações reunindo grupos de idosos, de mães, de antigos esportistas do bairro, 

das lideranças comunitárias, e com igrejas, lan houses, escolas, comércios de 

variados tipos, circunscritos pelo Rio Capibaribe, pela Avenida Imperial e pelo 

viaduto Joana Bezerra. 

Vizinho de bairros com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

próximo aos que são encontrados em países como a Noruega, Nova Zelândia e 

Dinamarca – como é o caso de algumas áreas do bairro de Boa Viagem –, o 

Coque assume o pior lugar no indicador. 

 Algumas das intervenções do poder público não têm sido suficientes para 

resolver problemas enfrentados pela comunidade há mais de cinco décadas. 

Manchetes da década de 70 e 80 veiculadas por um jornal tradicional da cidade 

ilustram como o bairro tem sido marcado, historicamente, por sérios problemas 

sociais: Coque luta contra miséria, Capa, Pág.1,19/09/76; Moradores do Coque 

pedem melhor condição de vida, Local, pág.7, 05/04/78; Realeza, nova favela às 

margens do Rio Capibaribe, Local, Caderno1 A, pág. 9,06/01/80; Bairro urbanizado 

em setembro, Geral, Caderno1 A, pág. 7, 23/08/80; Coque pleiteia fossas, Cidade, 

A5, 21/10/83; Coque uma favela que vive os últimos dias de miséria, Cidade, 

Caderno A, pág. 8,14/04/85. 
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 Nas três últimas décadas, as intervenções públicas realizadas têm se 

concentrado, principalmente, na pavimentação e drenagem de algumas ruas, 

construção de casas de alvenaria, abertura do viário, construção de escolas, 

ampliação da coleta de lixo, construção de uma Academia da Cidade (local para 

realização de atividades esportivas e de cunho cultural) entre outros. Essas 

intervenções, no entanto, não chegam a contemplar toda a comunidade. 

Reivindicações antigas como a recuperação das áreas verdes e construção de 

áreas de lazer, pavimentação de ruas, a reestruturação dos canais que cortam a 

comunidade e ações na área de saneamento básico caminham a passos lentos ou 

são com freqüência adiadas. 

A maioria das famílias do bairro (em torno de 70% delas) é chefiada por 

mulheres, as quais possuem entre dois a três anos de escolarização e estão 

empregadas, em sua maioria, como lavadeiras de roupa, empregadas domésticas, 

auxiliares em bares e restaurantes próximos. Já os homens que chefiam a casa 

trabalham, normalmente, nas áreas da construção civil ou no setor terciário, 

assumindo funções tais como borracheiros, mecânicos e eletricistas (PACTO 

METROPOLITANO, 2004 apud FREITAS, 2005, p.258). Os dados do IDH de 2000 

mostram que em torno de 11% das mulheres que chefiam a casa possuem filhos 

pequenos e não têm cônjuge. A renda familiar do bairro gira em torno de 1/2 a 2 

salários mínimos. 

Mesmo os moradores que conseguem uma boa escolarização e a 

qualificação em áreas profissionais de melhor remuneração enfrentam dificuldades 

para sua inserção social na cidade devido à discriminação que sofrem por serem 

moradores do bairro do Coque.  O trecho abaixo retirado da tese de Freitas (2005) 

ilustra essa questão: 

 

O nome Coque tem um peso terrível. Eu mesmo tenho o segundo grau 
completo. Já fiz vários cursos: informática, auxiliar administrativo, vendas, 
etc. Eu tenho certificado e tudo. Mas, quando você envia o currículo e 
coloca o nome do Coque, eles nem chamam. Por isso, que agora eu nem 
boto, eu digo que moro assim em São José, Afogados (LVC, 24 anos, 
morador da comunidade”). (FREITAS, 2005, p.288) 
 

Durante as últimas quatro décadas, o bairro tem sido representado como um 

local “perigoso” para o resto da cidade. Essa fama sobressaiu-se no final da 

década de 90, mas suas origens históricas remetem-se ao século XIX, quando 
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antigos “capangas”, homens bravos que vigiavam o transporte e a venda de 

mercadorias no porto, foram se fixando no Coque (FREITAS, 2005). Já nas 

décadas de 70-80 do século XX, embora o bairro tenha sido reconhecido pela sua 

forte atuação na luta por melhores condições de vida e, principalmente, na luta 

pela posse de terra (desafio ainda hoje enfrentado pelos seus moradores); 

sobressaiu-se a representação de ‘reduto de bandidos’, dentre eles, o mais 

famoso, o Galeguinho do Coque, um jovem de dezoito anos procurado pela polícia 

de três estados. 

O cenário histórico de exclusão social do Coque agravou-se, no final da 

década de 1980, com a atuação na comunidade de grupos criminosos ligados, 

sobretudo, ao narcotráfico. É a partir desse período que a fama de lugar violento 

evidencia-se fortemente nos meios de comunicação.  

Assim, a pretexto de retratar a violência do bairro, historicamente a mídia 

acabou por estigmatizar o bairro, associando-o com certa 'naturalidade' a práticas 

sociais desvalorizadas. Os meios de comunicação e os seus processos de 

linguagem e poder realizaram um papel determinante na manipulação, reiteração e 

consolidação do que é possível ou não de ser visto sobre a comunidade. Dessa 

forma, como afirma Freitas (2005, p.258) “[...] os moradores encontram-se 

enredados em um ciclo vicioso. Ninguém colabora porque a região é violenta, e a 

comunidade é violenta porque ninguém contribui com o desenvolvimento da 

localidade.” 

 

2.1.2  Alfabetização, escolarização e letramento no Coque 

 

Depoimentos colhidos na comunidade a respeito dos processos de 

formação de moradores antigos da comunidade (FERREIRA, 2007) revelam cenas 

bastante contextualizadas de letramento como, por exemplo, uma época em que a 

leitura e escrita eram aprendidas informalmente, nas casas dos moradores, 

servindo às demandas dos pequenos negócios que eram realizados naquela 

região: 

 
 
A gente se reunia na casa de Dona Alaíde, era uma espécie de barracão, 
o povo conversava e nós criança fica olhando.[...] O marido dela vendia 
peixe e outras coisas. A gente via ela anotando no caderno de fiados, ai 
ela ensinava aqueles mais desarnados, que ficava de olho para aprender 
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as letras. [...] Assim a gente vivia, não carecia de leitura para pegar peixe 
e “chie” ou fazer biscaite, quando precisava de ler ou escrever ia na casa 
de Dona Alaíde e pronto (V.V.C., 57 anos, moradora da comunidade). 
(FERREIRA, 2007, p.65) 
 

 

Naquela época, diante da inexistência de escolas formais, essa mesma 

moradora relata o caso de uma outra moradora antiga, Dona Gigi, que montou um 

espaço educativo em sua casa, o qual servia como um lugar para o acolhimento 

das crianças nos momentos em que seus pais iam trabalhar, como também para 

se estudar as “letras”, como ela mesma relata:  

 

Como Paulina era família dela, acho que afilhada, não sei bem, mas era 
parente, a gente ficava lá, estudava, comia e brincava. Tinha muita 
criança de todas as idades. Era mais parecida com creche do que escola, 
mas estudava as letras também. Ela queria todo mundo lendo. Ela não lia 
direito, era a irmã dela que dava aula. Ela era como a diretora, só vivia 
com livro para lá e pra cá, só depois de adulta vi que ela não sabia ler. 
Todo mundo via Dona Gigi como tia, parecia uma família. As mãe ia 
trabalhar ou não queria o menino na rua, então butava na casa de Gigi. 
Pagava uma pequena taxa e a comida era dada, acho que ela recebia 
doações. (V.V.C., 57 anos moradora da comunidade). (FERREIRA, 2007, 
p.) 
 

 

Atualmente, o bairro conta com quatro escolas municipais, duas escolas 

estaduais, uma creche e mais de 10 escolinhas particulares10. Segundo Ferreira 

(2007), a entrada da escola formal no Coque foi vista pelos seus moradores como 

um dos elementos asseguradores da garantia de posse da terra, uma vez que 

possibilitava, na própria comunidade, o acesso a bens públicos, antes encontrados 

apenas nas localidades vizinhas.  

A ampliação da rede no bairro não tem sido, todavia, suficiente para garantir 

que as funções de escolarização mínima sejam cumpridas. O depoimento abaixo 

revela um pouco da realidade de boa parte dos jovens estudantes do bairro: 

 

Meus filhos estudou no Costa Posto; teve também o Anchieta, era de 
padres, esse era bom. O Costa Porto ajudou porque não precisava andar 
tanto atrás de escola. Eu não sabia o que era escola boa e nem ruim, os 
meninos ia, tava bom. Os mais velho aprenderam a ler pouco. Depois com 
o mais novo foi que deu problema, ele queria melhorar de vida; os irmão, 

                                                             
10 Escola Municipal do Coque, Escola Municipal José Costa Porto, Escola Municipal Novo Mangue,  
Creche Maezinha do Coque, Escola Estadual Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto e a 
Escola Estadual Joaquim Nabuco, uma das mais antigas do bairro. O local conta ainda com uma 
escola comunitária acolhida no Grupo Comunitário do Coque (Grupão). 
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um era pedreiro e o outro trabalhava com o pai em oficina. Ele queria 
estudar, ai o colégio não ensinava, ele tava na 5ª série e não sabia nem 
escrever direito e os menino de outro colégio do centro na 2ª serie já tava 
na frente dele. Ele era um analfabeto de escola, ia mas não aprendia 
nada, a escola era fraca mesmo. E não era só o meu que não sabia, era 
estudo ao contrário, ele ia pra escola e depois não gostava mais de 
estudar. Foi difícil botar ele noutra escola de novo (V.V.C., 57 anos, 
moradora da comunidade). (FERREIRA,2007, p.) 
 

 

Segundo o IDH de 2000, 91,9% dos adolescentes entre 10 e 14 anos 

freqüentavam a escola naquele ano. Os dados mostram, no entanto, que 63,2% 

deles não haviam completado quatro anos de estudo e a taxa de analfabetismo 

chegava a 16,8%, contrastando fortemente com o percentual do município, que é 

de 6,2%. Os jovens entrevistados neste trabalho cursavam no ano de 2000 – isto 

é, em sua infância – entre a terceira e a quarta série, inserindo-se neste grupo de 

91,9% de jovens que davam continuidade a sua escolarização. Não tivemos 

acesso sobre como se encontra a evasão escolar entre os jovens na faixa etária de 

18 a 24 anos, faixa em que se encontram atualmente os jovens da pesquisa, mas 

sabemos que em 2000, 26,6% deles alcançaram menos de quatro anos de 

escolarização e mais de 70% possuíam menos de oito anos de estudo, o que 

demonstra que, em 2000, eram poucos os jovens que conseguiam finalizar o 

ensino médio no bairro e menor ainda o percentual de jovens no ensino superior, 

0,9%, em comparação à média recifense de 12,53%.  

Segundo dados do Observatório da Equidade, do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES)11, a proporção de jovens com ensino 

médio concluído avançou 4 pontos percentuais, saindo de 33,1%, em 2005, para 

37,6%, em 2009. Nota-se que a desigualdade de renda é marcante nesse 

indicador: entre os 20% mais pobres, a taxa de jovens com ensino médio é de 

20,4%, enquanto na faixa dos 20% mais ricos, esse percentual fica em 40,7%. 

Com base nos dados acima podemos supor que, nesta última década, houve 

avanços na escolarização dos jovens do bairro; mas sabemos também que, se a 

média do Coque acompanhar a média brasileira, ainda são poucos os jovens que 

finalizam o ensino médio no bairro.  

                                                             
11 Dados encontrados em: 
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php?view=article&id=990%3Aindicadores-de-
educacao-avancaram-nos-ultimos-4-anos-mas-em-ritmo-
insuficiente&option=com_content&Itemid=98. Acesso em 15 nov. 2010. 
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 Indicadores como a Prova Brasil ajudam-nos a traçar um perfil das 

competências de leitura de alunos da quarta e da oitava série em escolas 

municipais e estaduais do bairro, no ano de 2007. Os resultados da Prova Brasil de 

2007 são apresentados em uma escala composta por níveis. Na escala de Língua 

Portuguesa, são nove os níveis para explicar o desempenho dos alunos em leitura. 

Estes níveis são definidos por uma pontuação que vai de 125 (nível 01) até 325 

pontos (nível 09), com intervalos de 25 pontos entre dois níveis consecutivos. Cada 

nível corresponde a um conjunto de habilidades já alcançadas.  

Uma interpretação rápida dos dados referentes às competências em Língua 

Portuguesa em quatro escolas do bairro, sendo duas municipais e duas estaduais 

mostra que os níveis encontrados para os alunos matriculados nas 4ª séries 

(159,18; 154,80 e 175,89) estão abaixo da média adequada, de 200 pontos, mas 

se inserem na média brasileira entre 150 e 175 pontos. Já entre os alunos da 8ª 

série, todos os níveis encontrados no Coque (215,72; 203,72 e 200,70) estão 

aquém do adequado para a série em questão (entre 250 e 275) e abaixo da média 

nacional (225). 

 Os dados acima traçam um perfil das capacidades leitoras de crianças e 

jovens do bairro, mas, no que se refere às práticas de letramento, nenhuma 

pesquisa governamental de âmbito municipal, estadual ou federal foi ainda 

realizada. Em 2008, no entanto, uma estudante de mestrado, que há alguns anos 

participa do cotidiano da comunidade, realizou uma pesquisa sobre como as 

práticas de letramento de um grupo de crianças da comunidade revelavam-se a 

partir das redes sociais de seu pertencimento. Esta é a primeira pesquisa 

acadêmica realizada na região sobre esta temática.  

As análises das configurações das redes de sociabilidade das crianças e as 

relações estabelecidas com as práticas de letramento foram realizadas a partir do 

uso de um instrumento chamado “Mapas de redes”12, de observações e entrevistas 

com quatro crianças do bairro. Tavares (2008) busca identificar como se dá a 

circulação de materiais escritos nas redes de pertencimento significativas das 

crianças e quais são e como se dão os eventos de letramento materializados 

                                                             
12 Refere-se a um círculo dividido em alguns quadrantes, nos quais estão inscritas três áreas: um 
círculo interno, referente às relações íntimas, diretas, cotidianas e de maior grau de compromisso, 
chamada de redes primárias; um círculo intermediário, de relações sociais de contato pessoal sem 
intimidade; e um círculo externo, de relações ocasionais. 



43 

 

 

nessas redes, a partir das configurações de cada mapa. Dentre os resultados 

encontrados na pesquisa, destacamos aqui alguns deles.  

Ao analisar os dados referentes às redes familiares de pertencimento, 

Tavares (2008) aponta que nesses espaços há a circulação de diferentes tipos de 

textos, desde livros infantis, didáticos e de tradições religiosas, a gibis, revistas, 

jornais, diários, contas; o que demonstra um entrecruzamento de materiais de 

diferentes redes de participação das crianças. Muitos desses materiais que 

circulam na casa acabam por afetar a todos, como é o caso dos adultos que, 

mesmo não estando mais em período de escolarização, se apropriam de materiais 

escritos oriundos do ambiente escolar. A pesquisadora observa que, apesar de as 

crianças circularem em outros âmbitos, as práticas de letramento encontradas no 

âmbito familiar foram tidas pelas crianças como as mais significativas: a maioria 

das pessoas indicadas pelas crianças como leitoras faz parte dessa rede.  

Outro resultado que gostaríamos de ressaltar diz respeito ao envolvimento 

das crianças em um conjunto amplo de práticas de letramentos e como estas 

relações estabelecidas em outras instâncias colaboravam para a ampliação de 

suas práticas. A exemplo disso, citamos os resultados que apontam a rede de 

pertencimento comunitária como aquela com maior diversidade quanto aos 

materiais escritos que circulavam entre as crianças. Esses resultados vão de 

encontro aos discursos encontrados na escola de que essas crianças não 

participavam de situações significativas de leitura e escrita em outras esferas de 

sua inserção.  

Tavares nota ainda que as práticas de leitura e escrita raramente 

aconteciam de forma individual. Coletivamente, as crianças liam gibis e realizam 

brincadeiras que remetiam às práticas escolares de letramento, tais como a leitura 

em voz alta e a escrita no quadro para cópia. Quando analisadas as redes no 

âmbito escolar, os dados encontrados reafirmaram o típico “engessamento” de 

suas práticas de letramento, cujo foco sobre a linguagem dá-se mais na 

sistematização do que na interação propriamente dita.  

 Acreditamos que pesquisas como esta realizada por Tavares (2008) 

ajudam-nos a compreender a complexidade de fatores envolvidos no processo de 

letramento dos grupos sociais, a depender dos vínculos estabelecidos, das práticas 

sociais em que se inserem e das diferentes relações traçadas com a leitura e a 
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escrita. Concordamos com a autora quando assinala a diversidade de relações que 

os meios populares podem ter com os textos escritos, diversidade esta outorgada a 

classes sociais favorecidas economicamente e com amplo capital cultural, mas que 

pode ser percebida para “quem a reconstrói através de pesquisas etnográficas nos 

meios populares” (TAVARES, 2008, p. 152). 

 

2.2 Os sujeitos da pesquisa, os instrumentos e a coleta de dados  

 

Decidimos falar em uma mesma seção sobre a escolha dos sujeitos, os 

instrumentos utilizados e o percurso da coleta, pois estas três questões estiveram, 

nesta pesquisa, fortemente interligadas, constituindo o mesmo processo de 

escolhas, dificuldades, erros e acertos.  

Como explicitamos na introdução deste trabalho, tivemos contato com os 

sujeitos da pesquisa através de uma oficina ministrada no NEIMFA, no ano de 

2006. Desde então, mantivemos contato com alguns desses jovens, 

principalmente, pois três deles participavam das ações do Coque Vive. 

Adiantamos, desde já, que são estes três jovens os que participaram desta 

pesquisa.  

É importante ressaltar, no entanto, que tínhamos como objetivo ter os outros 

jovens como sujeitos da pesquisa, principalmente nos primeiros momentos do 

projeto, quando havíamos delineado a etnografia como procedimento metodológico 

(a qual tem sido amplamente utilizada em pesquisas que se debruçam sobre as 

práticas de letramento de determinados grupos). Naquele momento, havíamos 

escolhido, entre os 10 jovens da oficina, seis deles com base no critério de 

proximidade da pesquisadora com os jovens.  

Ainda no processo de (re)construção do projeto, durante o primeiro ano do 

mestrado estivemos sempre em contato com os jovens. Neste momento 

percebemos como seria difícil para a pesquisadora acompanhar os jovens em suas 

vivências cotidianas, tais como estar presente em suas residências,  acompanhá-

los fora do espaço do bairro onde moram, fosse na escola, no cursinho ou com os 

amigos, ou entre outros espaços que poderiam envolver os jovens em eventos de 

letramento. Víamos, assim, que enfrentaríamos uma dificuldade prática no 

acompanhamento da dinâmica da vida dos jovens.  
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Entretanto, a dificuldade subjetiva parecia impor o maior obstáculo. A 

situação tornou-se paradoxal: se por um lado teríamos dificuldades para 

acompanhar outros jovens devido à falta de proximidade, com aqueles com quem 

tínhamos um vínculo formado tornava-se tão difícil quanto. Manter-se no lugar de 

pesquisadora durante um longo período e com um contato intensivo, requerido 

pela etnografia, parecia-nos inviável. Assim, o fator proximidade, que parecia ser 

um elemento facilitador para a realização da pesquisa, tornou-se um empecilho 

para a pesquisadora. Ficava a pergunta: como encontrar caminhos nos quais se 

apresentem equilibradas as “identidade” de amiga e pesquisadora?! 

Em busca de saídas para a situação, pensamos em outras formas de 

conhecer a rotina dos jovens e as suas inserções socioeducativas e culturais, sem 

necessariamente acompanhá-los em suas “andanças”. Foi, então, que pensamos 

na realização de entrevistas semanais, cujo foco seria o cotidiano dos jovens. 

Durante a qualificação do projeto, percebemos que não poderíamos afirmar que 

estávamos trabalhando com etnografia, pois não observávamos as práticas 

propriamente ditas, mas tínhamos conhecimento delas a partir do discurso que a 

representava e através da coleta de alguns dos materiais lidos e escritos. 

Tínhamos, então, uma pesquisa de “inspiração etnográfica”, mas não tínhamos 

etnografia de fato.  

Nosso objetivo era entrevistar seis jovens, cada um durante o período de 

dois a três meses. No início de março, iniciamos a coleta de dados com três 

jovens, aqueles com quem tínhamos mais proximidade uma vez que havíamos 

trabalhado juntos em uma pesquisa13 no âmbito do Coletivo de Juventude e da 

Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO), que consistia na 

coleta de imagens e auto-imagens sobre o Coque. A proximidade com estes jovens 

se dava também, pois, sempre que realizávamos alguma atividade no âmbito do 

projeto Coque Vive, eles participavam da sua organização ou realização.  

Durante os dois meses em que estivemos em campo, a coleta de dados não 

se deu de maneira uniforme, ou seja, não conseguimos entrevistar os jovens 

durante todas as semanas de março e abril. Enquanto que com Sandokan 

                                                             

13 Pesqui as intitulada: Coque Vive: investigação sobre o repertório sociohistórico de uma 
comunidade da periferia do Recife (PE, Brasil) vivenciada no âmbito do Coletivo da Juventude e 
financiada pela FLACSO. 
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conseguimos realizar sete entrevistas, com Tyler e Sofia14 realizamos apenas 

cinco. As entrevistas eram realizadas em diferentes espaços, a depender da 

disponibilidade dos jovens: com Tyler, realizávamos a entrevista normalmente no 

Neimfa, no período da tarde; com Sandokan, realizávamos a entrevista no cursinho 

pré-vestibular, após o fim das aulas, no período da noite; e com Sofia realizávamos 

em sua casa, à noite, ou na própria UFPE à tarde. Como acompanhávamos a 

rotina dos jovens, se passávamos uma semana sem entrevistá-los, tentávamos 

recuperar um pouco do que havia se passado na outra semana. Dessa forma, não 

deixávamos de acompanhar as atividades em que eles estavam envolvidos.  

Nesse primeiro momento, foram realizadas, ao todo, 17 entrevistas, as quais 

duravam de 30 a 45 minutos em média.  Ao entrarmos no mês de maio, já não 

tínhamos mais “fôlego”, nem tempo, para irmos a campo por mais dois meses 

entrevistar os outros jovens, o que nos fez direcionar a pesquisa para o 

aprofundamento dos dados coletados com esses três jovens.  

As temáticas das entrevistas estiveram centradas nas atividades cotidianas 

realizadas pelos jovens, no intuito de conhecer as situações em que os usos 

sociais da escrita se faziam presentes. Como já dito, acreditávamos que o 

acompanhamento da rotina dos jovens poderia ajudar a revelar as práticas sociais 

nas quais se envolviam e os eventos de letramento que surgiam dessas 

demandas.  

Nesse primeiro momento, interessávamo-nos em conhecer a rotina dos 

jovens, então fazíamos perguntas tais como “o que vocês fez durante a semana”, 

“para onde foi”, “o que fez quando estava em casa”, “ajudasse a alguém essa 

semana?”, “saísse com os amigos?”. Estes são exemplos de questões presentes 

nas primeiras entrevistas.  

Sabemos que as práticas de leitura e escrita apresentam valores sociais 

diferenciados. Assim, nas primeiras entrevistas, buscávamos não perguntar o que 

os jovens haviam lido ou escrito, pois sabíamos que esta resposta poderia ser 

dada com base naquilo que é tido como escrita ou leitura valorizada. Dessa forma, 

tentávamos diminuir o que Bourdieu (CHARTIER; BOURDIEU; 1996, p. 236) 

                                                             
14

 Entre os três jovens, um permitiu que usássemos seu nome verdadeiro (Sandokan). Os outros preferiram 

adotar pseudônimos. A jovem escolheu o nome Sofia, e o outro jovem, Tyler. Ambos os nomes são inspirados 

em personagens de obras significativas para eles; respectivamente, o livro “O Mundo de Sofia”, de Jostein 

Gaarder, e o filme “Clube da Luta”, dirigido por David Fincher, baseado no livro de Chuck Palahniuk. 
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chama de efeito de legitimidade, ou seja, quando o indivíduo pode subestimar ou 

omitir as práticas as quais considera menos legítima e superestimar aquelas mais 

valorizadas socialmente: “[...] desde que se pergunta a alguém o que ele lê, ele 

entende: ‘o que é que eu leio que merece ser declarado?”  

A respeito deste ponto, sobre as percepções que os indivíduos possuem 

sobre as suas práticas de letramento, Street (2003) nos traz um exemplo também 

ilustrativo com base no estudo de Heath  

 

Ao discutir a leitura de jornais com adolescentes da área urbana nos 
Estados Unidos, Heath constatou que grande parte das atividades deles 
não era considerada em suas mentes como sendo letramento, a tal ponto 
que uma pesquisa superficial teria perdido o significado de suas reais 
práticas de letramento, e levado quem sabe a rotular aqueles 
adolescentes como sendo não-leitores, ou até mesmo a insultá-los 
chamando-os de “iletrados”, como aconteceu em grande parte da 
cobertura dada pela imprensa ao focalizar aquela área. (HEATH; 
MCLAUGHLIN, 1995, apud STREET, 2003, p. 08). 

 

 Ao trabalharmos com perguntas mais abertas, muitas vezes os eventos de 

letramento emergiam dos relatos das atividades e, assim, aprofundávamos com 

questões tais como “quando foi isso”, “para quê?”, “me explica por que você 

precisou escrever esse texto”, “quem te emprestou o livro”, “por que tu precisou ir à 

lan house?”, entre outras questões ilustrativas. Além das entrevistas coletamos 

alguns dos materiais lidos e escritos por eles os quais haviam sido citados durante 

as entrevistas.   

No mês de julho, após a realização das entrevistas cujo foco deu-se sobre a 

rotina dos jovens, fizemos um roteiro de entrevista mais estruturado no qual 

tentamos compreender como se caracterizou a trajetória de letramento dos 

jovens15. Fizemos, assim, uma entrevista com cada um dos jovens, com duração 

de, no mínimo, 50 minutos. Nessa entrevista, buscamos conhecer um pouco da 

infância e da adolescência dos jovens no que se refere a: como se relacionavam 

com a escola; quais os materiais escritos que tinham acesso nesses períodos e 

através desta instituição; como a leitura e a escrita faziam parte do seu cotidiano; 

como tinha se dado o contato com o NEIMFA, instituição presente na vida dos três 

jovens; como se dava a sua inserção nas instituições religiosas. 

                                                             
15 Roteiros das entrevistas no Anexo 02.  
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 Ainda em novembro, voltamos a campo, pois percebemos a necessidade 

do aprofundamento de alguns dados, principalmente no que se referia às 

informações das primeiras entrevistas. Nesta oportunidade, aproveitamos para 

validar algumas impressões referentes aos dados da primeira entrevista.   

Embora aprofundemos o perfil de cada um dos jovens no capítulo três, 

apresentamos, nas sub-seção abaixo, algumas características referentes à idade, 

à escolaridade, ao perfil familiar e às atividades que realizavam durante a coleta de 

dados, para que o leitor se familiarize desde já com os sujeitos da pesquisa.  

 

2.2.1 Breve perfil dos jovens sujeitos da pesquisa 

 

 Sandokan tem 20 anos e, desde que nasceu, mora no Coque, com os seus 

pais, sua irmã e seu irmão mais novos. Seu pai é vigilante e sua mãe dona de 

casa; já seus irmãos são estudantes de escolas públicas do bairro: a mais nova 

cursa a quarta série e o mais velho, o ensino médio. Sandokan finalizou o ensino 

médio em 2007 e durante toda a sua trajetória estudou em escolas públicas do 

bairro. Nos últimos três anos, tem prestado vestibular para entrar na Universidade 

Federal de Pernambuco, em cursos na área de Comunicação Social. No início de 

2010, por meio do ProUni, conseguiu uma vaga para o curso de Administração em 

uma faculdade privada. A rotina de Sandokan organizava-se da seguinte forma: 

durante as manhãs ia à faculdade; durante as tardes, cursava um pré-vestibular 

pago para concorrer a uma vaga na UFPE; e, durante a noite, ocupava-se com as 

atividades do cursinho, da faculdade, com idas à lan house, com o Tae-Kwon-Do 

(quando tinha tempo) e com algumas responsabilidades familiares.  

 Tyler tem 19 anos. Embora não tenha nascido no Coque, lá reside desde a 

infância. É o caçula, dos sete filhos. Suas irmãs são bem mais velhas, já formaram 

família e residem em outros bairros, apenas uma delas vive ainda com a mãe. 

Assim, Tyler mora com a sua mãe, sua irmã e seu sobrinho. Na infância, Tyler 

chegou a estudar um ano em uma escola particular, mas passou a maior parte do 

tempo de escolarização em escolas públicas. Já estudou em mais de cinco 

escolas. Atualmente, Tyler finaliza o ensino médio em uma escola no centro da 

cidade. A rotina de Tyler durante o período da coleta organizava-se da seguinte 

forma: durante a manhã e a tarde passava parte do dia em casa, escutando 
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música, lendo, jogando vídeo-game ou realizando alguma atividade relacionada a 

conteúdos escolarizados (leitura de livro didático, especialmente); também 

costumava sair pela comunidade, visitar amigos, ir ao NEIMFA e participava de 

eventos sobre os quais nos aprofundaremos na seção dos resultados. Durante a 

noite, ia à escola – duas, no máximo, três vezes na semana –, visitava os amigos 

na rua “Catalão”, lugar de encontro deles, ou saia com estes de bicicleta pela 

cidade para conversar e beber.   

 Sofia tem 20 anos. Atualmente, mora com sua avó por parte de pai e com 

sua irmã gêmea. Antes de residir com apenas sua avó e sua irmã, Sofia morou 

com três tias, as quais, à medida que se casaram, saíram de casa. Sua avó por 

parte de pai, com quem reside, é pensionista e trabalha voluntariamente no 

NEIMFA, sendo uma das primeiras fundadoras da associação. Em sua rua, 

residem também seus avós por parte de mãe. A mãe de Sofia, que é cabeleira, 

mora em outra cidade da região metropolitana do Recife, mas mantém contato com 

as filhas. Na infância, Sofia fez a alfabetização e os dois primeiros anos do ensino 

fundamental em escolas particulares, mas ainda pequena ingressou em escolas 

públicas onde finalizou o ensino médio. Atualmente, a jovem cursa Turismo em 

uma universidade federal. Durante o período da coleta de dados, a rotina de Sofia 

organizava-se da seguinte forma: de manhã costumava ir para o estágio e à tarde 

ia para a faculdade; à noite tentava dar conta das demandas da faculdade, 

descansava ouvindo música, assistia um pouco de televisão, lia textos de seu 

interesse, usava a internet ou saia com as amigas para dar uma volta na 

comunidade. Nos fins de semana, Sofia participava de aulas de inglês, em um 

curso pago.  

 Assim, dois dos jovens pesquisados possuíam mais de 11 anos de 

escolarização e um deles 10 anos de escolarização; eles tinham idade entre 19 e 

20 anos no período da pesquisa e todos moravam com os seus responsáveis. Um 

dos jovens, Sandokan, estudou em escola pública desde a infância; já Sofia e Tyler 

tiveram experiências na escola particular nos primeiros anos de estudo, mas os 

três estudaram principalmente em escolas públicas do bairro ou de localidades 

circunvizinhas. Todos eles tiveram experiências de educação não-formal: Sofia e 

Tyler participaram de atividades no NEIMFA desde a infância, já Sandokan, a partir 

da adolescência.  
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2.3 Análise dos dados 

 

 A análise das entrevistas deu-se a partir do aporte teórico e dos 

procedimentos da “Análise de Conteúdo”. Segundo Bardin (2000) designa-se sob 

este termo 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.(BARDIN, 2000, p. 42). 

 

Como visto, este procedimento analítico tem como campo principal de 

análise as comunicações, as quais estão materializadas em mensagens de 

diferentes naturezas e que envolvem desde um indivíduo apenas até um grande 

coletivo de pessoas. Essas mensagens podem ser verbal (oral ou escrita), gestual, 

figurativa, silenciosa ou documental, e suas emissões estão vinculadas aos 

contextos de sua produção, os quais, por sua vez, se encontram enredados em um 

conjunto de variáveis de natureza psicológica, cultural, histórica, econômica. Nas 

palavras de Franco (2008, p. 29), “tal como um detetive, o analista [de conteúdo] 

trabalha índices cuidadosamente postos em evidência por procedimentos mais ou 

menos complexos”. Isto se torna possível a partir da construção de inferências de 

conhecimentos que extrapolam o conteúdo mais “superficial” da mensagem.   

Nessa perspectiva de análise, três procedimentos principais são 

necessários: a descrição do conteúdo manifestado na mensagem, após um 

tratamento inicial; a construção de inferências, a partir da observação cuidadosa 

das características da mensagem no que se refere aos contextos e condições de 

sua produção; e, por fim, a sua interpretação, “significação concedida a essas 

características” (FRANCO, 2008, p. 29). 

Para as entrevistas realizadas nos meses de março e abril, referentes a 

quando acompanhávamos a rotina dos jovens, a etapa de descrição e tratamento 

inicial dos dados foi bastante trabalhosa, principalmente, porque a quantidade de 

entrevistas transcritas e de objetivos específicos eram grandiosos, e a experiência 

da pesquisadora não tão grandiosa assim. Assim, para chegarmos ao 
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mapeamento que nos ajudaria a responder aos objetivos específicos dessa 

pesquisa, passamos por muitos mapeamentos de dados: todos importantes, pois 

foram parte do caminho percorrido, mas nem todos essenciais.  

Um primeiro mapeamento realizado dizia respeito aos eventos de letramento 

que foram encontrados em cada uma das entrevistas dos jovens, ou seja, 

mapeamos individualmente os eventos de letramento por sujeito entrevistado. 

Percebemos, assim, que nesse mapeamento encontrávamos outros dados 

também de interesse da pesquisa, como por exemplo, os materiais escritos em 

circulação, os domínios que davam origem, e também temas que faziam parte do 

primeiro projeto, mas que não entraram na finalização da dissertação, tais como os 

sentimentos mobilizados e as estratégias para lidar com as demandas de leitura e 

escrita. Percebemos assim que precisaríamos realizar uma tabela em que 

“destrinchássemos” temas que estavam inscritos dentro desta categoria de 

“eventos de letramento”.  

Assim, para analisar aquilo que caracteriza o evento de letramento, 

encontramos uma classificação proposta em Hamilton (2000). Com base em sua 

proposta sobre os elementos básicos que compõem as práticas e os eventos de 

letramento construímos outra tabela, utilizando principalmente aquilo que ela 

chama de elementos visíveis no evento de letramento: os participantes, o 

ambiente, os artefatos e a atividade. Ao final das colunas da tabela, inseríamos, 

numa última, o trecho das entrevistas em que o evento era citado. Isto se dava, em 

especial, para não perdermos de vista dados que (intuitivamente) achávamos 

importantes, mas que não sabíamos ainda em que categorias deveríamos inseri-

los. Através deles, por exemplo, poderíamos inferir elementos não tão fáceis de 

mapear tais como valores, formas de pensar e sentimentos dos jovens a respeito 

de suas práticas de letramento.   

  As outras entrevistas, realizadas nos meses de julho e em novembro, 

foram mais fáceis de mapear, pois utilizamos as próprias perguntas para 

categorizá-las. Com estas tivemos mais facilidade para compor uma tabela na qual 

constavam os dados referentes a todos os sujeitos. 

Finalizados os mapeamentos, voltamos aos objetivos específicos utilizando-

os como parâmetro para que a apresentação dos dados coletados já indicasse 

respostas possíveis às questões que norteavam a pesquisa. Nesse tópico, 
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organizamos os dados por sujeito entrevistado. O conceito de domínio e de 

eventos de letramento foi fundamental para que, a partir deles, descrevêssemos os 

dados. Através de leituras recorrentes aos eventos de letramento mapeados, 

percebemos que os domínio da educação, do lazer e o doméstico se sobressaiam 

entre os três jovens, motivando o delineamento dos perfis a partir dessas esferas. 

É importante ressaltar, assim como o faz Barton e Hamilton (1998, p.40), que 

realizar essa categorização foi uma atividade bastante complexa e que a realidade, 

como diz os autores, é “um pouco mais fluida” uma vez que os domínios mantêm 

entre si conexões diversas, o que nos deixava bastante confusos. Finalizada esta 

etapa, buscamos fazer a intersecção entre o corpo teórico e os material empírico, 

desafio maior da pesquisa.  
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, estão sistematizados os resultados da pesquisa que se 

organizam através dos dados coletados em três momentos de coleta: aquele em 

que acompanhamos os jovens em suas atividades diárias em busca da apreensão 

de questões tais como em que eventos de letramento se inserem e a partir de que 

domínios, que percepções e valores emergem a respeito da leitura e da escrita e 

que materiais escritos circulam entre eles bem como o seu acesso; e os dois 

últimos momentos em que aprofundamos algumas questões referentes à coleta 

inicial e conhecemos um pouco da trajetória de letramento dos jovens.  

 Escolhemos apresentar os dados a partir de perfis individuais para que 

fosse possível visualizar as práticas de letramento de cada jovem em particular. 

Para cada um dos jovens, contemplamos informações sobre o seu perfil familiar, 

tratamos um pouco da trajetória de letramento e descrevemos os eventos de 

letramento em que se envolviam a partir dos seus domínios. Notamos que, entre 

os domínios encontrados, três deles se sobressaiam durante as entrevistas: o 

domínio da educação, do lazer e doméstico. Dessa forma, a organização dos 

dados se insere dentro destes três domínios. Outros domínios são analisados 

principalmente quando falamos sobre a trajetória dos jovens.  

 Após a apresentação resumida dos dados de cada um dos jovens, inserimos 

um tópico no qual analisamos os dados a partir das perguntas norteadoras da 

pesquisa e dos referenciais teóricos com os quais estamos dialogando.   

 

 

3.1 Práticas e eventos de letramento de Sandokan 

 

 3.1.1 Sandokan e sua trajetória de letramento 

 
 

 Sandokan tem 20 anos. Desde criança, mora com seus pais e com seu 

irmão e sua irmã, os quais são mais novos que ele. Seu pai é vigilante e sua mãe 

dona de casa. Ambos freqüentaram a escola até a antiga quarta-série do ensino 

fundamental, pois, segundo Sandokan, tiveram que abdicar dos estudos muito 
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cedo para trabalhar e ajudar às suas famílias. Quantos aos seus irmãos, a menor, 

de 10 anos, está na 4ª série, enquanto que o irmão, de 16 anos, freqüenta o 2º ano 

do Ensino Médio, ambos em escolas públicas do bairro onde moram.  

 Em casa, todos sabem ler e escrever. Segundo Sandokan, seus pais 

dificilmente pedem a sua ajuda ou a de seus irmãos para ler ou escrever algo. 

Dentre as práticas de leitura e escrita do seu pai, algumas lhe chamam a atenção, 

tais como a produção do balanço orçamentário, realizado mensalmente, a leitura 

de uma revista assinada pelo próprio pai, intitulada Aventuras na História, bem 

como de jornais que este traz com freqüência, todo os domingos, do supermercado 

onde trabalha como vigilante. Já no que se refere a sua mãe, lembra-se apenas de 

vê-la ajudando a sua irmã mais nova na realização das tarefas da escola.   

 Na infância de Sandokan, ler e escrever associavam-se aos materiais 

escolares: livros didáticos, cadernos e revistas, estas utilizadas para recorte, em 

tarefas de classe ou de casa. Diz que “não era muito de estar lendo” – referindo-se 

a livros de literatura. Embora não recorde muito sobre o período da alfabetização, 

lembra-se que assim que entrou na escola enfrentou muitas dificuldades, pois não 

havia realizado as séries iniciais da educação infantil, o que, segundo ele, lhe 

rendeu a reprovação da primeira série. Lembra-se que as dificuldades que 

enfrentava para a realização das atividades da escola foram superadas através da 

repetição da série e do acompanhamento da sua mãe.  

  Sandokan sempre estudou em escolas públicas do bairro onde reside. 

Segundo ele, gostava de ir à escola desde muito pequeno, mas faz uma distinção: 

quando criança, ia para a escola motivado pelo vínculo criado com os colegas de 

turma, “pela brincadeira”, é “só com o tempo que você passa a se interessar pelos 

estudos, aí na adolescência era mais [o interesse] com o estudo mesmo”.  

 Além da escola, ia também à Igreja acompanhando o seu pai; afirma que ia, 

pois era a “programação” e que nem sempre prestava atenção no que era dito, 

mas percebia que o padre falava muito em latim. Durante a adolescência também 

participava dos cultos, mas, atualmente, raramente vai à Igreja e quando 

questionado se gosta, afirma: “Eu gosto, mas é tanta coisa que você pensa, você 

tem aula de história..., assim, aí o professor manda falar coisas, aí você vê o 

padre, você começa a pensar: é isso mesmo? Aí você começa a deixar de ir...”.  
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 Na adolescência, Sandokan passou a freqüentar mais dois espaços além do 

escolar, religioso e familiar (casa): a academia, onde praticava Tae-Kwon-Do 

(desde os 11 anos), e o Neimfa, onde passou a ser aluno do curso de Agentes de 

Comunicação Solidária16, no ano de 2005, aos 15 anos.  

 Seu contato com o Neimfa deu-se através de seu pai que freqüentava 

reuniões de cunho religioso e tomou conhecimento sobre um curso de informática 

que seria aberto na associação. Motivado pela idéia de aprender informática, 

Sandokan fez sua inscrição, mas só depois descobriu que a parte de informática 

era apenas um módulo de um curso maior, o qual, inicialmente, envolvia aulas de 

português, filosofia, pesquisa social, e, posteriormente, oficinas de educação crítica 

das mídias, iniciação à fotografia, produção de memoriais, comunicação, 

expressão e capacitação técnica para as mídias. Todos os módulos envolviam 

usos da escrita tais como: leitura de textos jornalísticos e literários, legendas para 

fotos, a produção de textos para a produção de um fanzine, a produção de um 

texto memorialístico que tratasse sobre a trajetória de cada um dos jovens, entre 

outros.   

  Como a pesquisadora participou de uma dessas atividades, a oficina de 

memoriais, temos conosco o memorial produzido por Sandokan. Mais adiante  

apresentamos imagem capturada do livro Coque: exercícios do olhar (SILVA; 

SANTOS, 2008)17, no qual foram publicados os memoriais produzidos pelos jovens 

e as fotografias por eles tiradas com o objetivo de registrar auto-imagens dos 

jovens sobre si e sobre o Coque. Nela consta o texto de Sandokan, escrito aos 17 

anos, no qual fala um pouco sobre si18 

 

                                                             
16 Como já explicitado, o Curso de Agentes de Comunicação Solidária foi oferecido pelo Neimfa em 
parceria com professores da UFPE (da área de educação e de comunicação) e com jovens  
universitários.  
17 A oficina de Memoriais integrou a grade curricular do Curso Agentes de Comunicação Solidária  e 
foi orientada e conduzida por Maria Emília Lins e Silva. O livro em que constam os memoriais foi 
produzido durante a pesquisa “Coque vive: uma investigação sobre o repertório sociohistórico de 
uma comunidade da periferia do Recife (PE)” vivenciada no ambito do Coletivo da Juventude e 
financiada pela FLACSO, conduzida  por um jovem do grupo  Coque Vive e pela pesquisadora, bem 
como com os três jovens sujeitos dessa pesquisa. Através desta pesquisa coletamos e 
inventariamos imagens e auto-imagens sobre o bairro do Coque e sobre seus moradores. O projeto 
proporcionou a produção de um vídeo “A linha, a maré e a Terra: Memórias do Coque”, onde os 
pais dos jovens da pesquisa são entrevistados sobre as suas vivências no bairro; o livro “Coque 
Vive: exercícios do olhar, bem como a produção de um livro chamado “Coque Vive:Notícias” no 
qual publicamos matérias jornalísticas que versavam sobre o bairro.  
18 Em anexo, páginas do livro onde constam fotos tiradas pelos jovens.  
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 Figura 03: Texto memorialístico de Sandokan. Imagem do livro “Coque: Exercícios do Olhar”. 

  

  O curso de Agentes de Comunicação Solidária durou um ano. Devido ao 

envolvimento de Sandokan com a fotografia e por sua desenvoltura com esta 

linguagem, acabou permanecendo com o grupo do projeto Coque Vive por mais 

tempo. Através do projeto, auxiliou a oficina de fotografia na posição de monitor e 

participou de eventos tais como a Caravana Selo UNICEF 200819, enquanto 

fotógrafo.  

 Ainda como membro do projeto, participou também de uma ação de 

pesquisa de clipagem de notícias, em 200720. Esta ação tinha como objetivo 

coletar todos os textos jornalísticos, cobrindo o período de 1970 até 2006, em que 

                                                             
19 A Caravana Selo UNICEF é uma estratégia de reconhecimento desta instituição sobre os 
avanços alcançados pelos municípios no que se refere à melhoria da qualidade de vida de crianças 
e adolescentes.  
20  Projeto já mencionado na nota de rodapé nº14: “Coque vive: uma investigação sobre o repertório 
sociohistórico de uma comunidade da periferia do Recife (PE)”, vivenciada no âmbito do Coletivo da 
Juventude e financiada pela FLACSO. 
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o nome “Coque” (bairro onde reside) fosse citado ou objeto de reflexão em um dos 

jornais mais tradicionais da cidade, formando, assim, uma base de dados para 

pesquisas sobre o bairro. Nesse período, Sandokan passou três meses indo a 

arquivos públicos em busca dessas notícias junto à pesquisadora e a um jovem 

universitário de jornalismo (responsáveis pela pesquisa) bem como a outros dois 

jovens, os quais também são sujeitos dessa pesquisa (Tyler e Sofia).  

 Decidido a fazer vestibular, Sandokan finalizou o ensino médio e, nos 

últimos dois anos, entrou em um cursinho particular ao qual vem se dedicando 

desde então para entrar no curso de Radio e TV na Universidade Federal de 

Pernambuco. Segundo Sandokan, foi através da escola que tomou conhecimento 

sobre o vestibular, em especial, através dos seus professores. No ano passado, 

em 2009, inscreveu-se no PROUNI, para o curso de Administração em uma 

faculdade privada em Recife, na qual conseguiu ingressar. Sandokan afirma que 

pensou em se inscrever para uma vaga na área de Fotografia, mas ficou receoso, 

pois suas chances eram menores. A escolha por administração foi motivada, 

assim, mais pela probabilidade de conseguir a vaga do que por interesse no curso.  

 A rotina de Sandokan no período da coleta de dados girava em torno, 

principalmente, das idas ao cursinho e à faculdade, e aos momentos em que ficava  

em casa. De segunda à sexta, Sandokan acordava cedo para pegar um ônibus e ir 

à faculdade de administração, onde cursava o seu primeiro período. Após a aula 

na faculdade, voltava para almoçar em casa, de onde partia para o cursinho pré-

vestibular privado. O período da noite era o único mais flexível, o qual ficava 

distribuído entre atividades de diversas ordens. Nos fins de semana, Sandokan 

retomava os estudos iniciados durante a semana; ajudava a família com alguma 

atividade relacionada à casa (a pintura da cozinha é um exemplo disso); ia à lan 

house; assistia tevê e escutava música para relaxar.  

  No período que acompanhamos Sandokan, entre março, abril e o começo 

de maio, percebemos que os espaços da faculdade, do cursinho pré-vestibular e o 

espaço domiciliar eram aqueles que mais se destacavam no cotidiano do jovem. 

Dentre outros espaços de interação de Sandokan podemos também citar o curso 

de Tae-Kwon-Do e sua participação no Projeto Coque Vive, através das reuniões e 

da oficina de fotografia. Essas atividades, no entanto, não estavam, durante o 
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período da coleta, tão integradas à vida de Sandokan devido ao tempo 

despendido, sobretudo, com as atividades da faculdade e do cursinho. 

 Buscaremos nas seções seguintes resumir os dados referentes aos 

objetivos específicos desta pesquisa a partir, principalmente, do domínio domiciliar, 

da educação (faculdade e cursinho) e do lazer.  

 

3.1.2 “Lendo tudo de pedaço”: demandas dos cursinho e da faculdade 

 
 

 Os usos da leitura e da escrita oriundos de demandas do cursinho pré-

vestibular possibilitavam o contato freqüente com apostilas, nas quais constavam 

resumos dos assuntos trabalhados no vestibular e questões objetivas, como 

também a leitura de textos narrativos, em especial, livros de literatura ou textos 

argumentativos para a prova de redação. Mapeamos, na tabela abaixo, exemplos 

desses usos originados no espaço citado: 

 

Tabela 01: Eventos de letramento originados no Curso Pré-Vestibular 
Aulas presenciais, exclusivamente expositivas com resolução de questões, com 
uso do quadro ou de data-show, das seguintes matérias: matemática, biologia, 
literatura, física, química, redação, história, português e geografia. 
Respondeu questões da apostila de física 
Respondeu questões da apostila de história e literatura, requisitadas pelo 
professor. 
Respondeu questões da ficha de biologia 
Respondeu questões da ficha de matemática 
Correção de questões de matemática 
Leitura de Dom Casmurro 
Leitura de trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas 
Leitura de poemas de Manuel Bandeira 
Leitura de textos da apostila de história  
Participação em testes simulados da prova de vestibular  
Respondeu questões de química na apostila 
Correção de questões de história  
Leitura de textos da apostila de matemática 
Leitura de trechos da apostila de Física 

 

   Como podemos perceber, as atividades giravam em torno da leitura da 

apostila, da resolução de questões em diferentes disciplinas. Em todas as 

entrevistas, ao falar sobre a sua rotina, Sandokan elencava as leituras e as fichas 

ou questões que havia realizado ou precisava realizar para as aulas do cursinho.

 Além da leitura e resolução de questões da apostila, notamos que o estudo 

para o vestibular proporcionava também a leitura de textos literários. Sandokan 

vinha se esforçando para ler os textos clássicos de literatura. Já havia lido um livro 
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de Clarice Lispector e iniciado a leitura do livro “Memórias Póstumas de Brás 

Cubas”, de Machado de Assis, no ano passado.  

 No período das entrevistas, terminou de ler “Dom Casmurro” e fez o 

empréstimo do livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas” na biblioteca da 

faculdade, pois iniciaria a sua leitura novamente, já que a quantidade de leituras 

demandadas não lhe permitia se dedicar unicamente à leitura do livro: “Li ‘Dom 

Casmurro’, li a metade de “Memórias Póstumas...” Tipo, de manha eu tava lendo 

Dom Casmurro e de noite Memórias Póstumas, aí tinha hora que eu misturava 

tudo, aí ou lê uma coisa ou lê outra.”  

 Segundo Sandokan, apesar de ter uma aproximação com a área de ciências 

humanas, a qual facilitava a leitura de textos literários, sentia-se sufocado com a 

quantidade de leituras a fazer; deixando claro também o peso causado pela 

obrigação de ler textos os quais se distanciavam do seu interesse pessoal. Essas 

questões ficam evidentes nos trechos a seguir.  

 
“É tanta coisa, visse [...] tem que ler aquelas obras clássicas da literatura. 
Tem livro chato pra dedéu, pô, tipo Iracema. Eu não li Iracema, eu não 
digo pra ninguém ler Iracema, que é muito chato, pô. O cara passa três 
capítulos descrevendo o cabelo de Iracema, é chato demais. Não li 
Iracema! E espero não ler...vou ler o resumo de Iracema..É chato, o cara 
passa três capítulos descrevendo o cabelo...pronto...acabei de ler Dom 
Casmurro.. é um bolo, pô!”  
 
“Eu não to conseguindo encaixar não. Eu to lendo tudo de pedaço... Era 
pra ter entregue ontem [o livro Memórias Póstumas], mas eu tinha lido 
umas partes o ano passado, aí as partes que eu to lembrado, eu to 
avançando, sabe? Pronto, aí li umas oito, nove, dez paginas, aí bateu a 
canseira, a vista começa a ficar embaçada, aí não dá pra mais nada...” 

 
  

 Nas entrevistas, ficava explícito o cansaço da Sandokan diante das 

diferentes demandas, as quais se acumulavam no seu cotidiano. O sentimento de 

sufocamento com a quantidade de leituras a realizar e de atividades a serem 

concretizadas também podia ser percebido em suas falas sobre o universo da 

faculdade: 

 
 

Tá aquela doideira, aquela correria, tem Administração pra você ler, tem 
aquele capitulo do livro, tem aqueles dois livros a arte da guerra e 
Maquiavel, aí vem português, tem uma aula de português que é a parte 
sintática, aquela coisa toda, aí no outro dia, a produção de texto, como 
fazer uma declaração, um atestado, essas coisas, sabe? É muito chato, 
você termina um livro...tenta terminar um livro e já tem o outro, aquela 
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doideira, depois tem que acompanhar os capítulos do livro, entendesse? 
[...] É muito em cima do outro. 

 
 Entre os eventos de letramento originados no espaço da faculdade e citados 

por Sandokan estão aulas expositivas a partir do quadro ou de data-show; debate; 

participação como ouvinte na apresentação dos seminários dos colegas; 

apresentação de seminário nos grupos que fazia parte, os quais foram precedidos 

de leitura de textos; trocas de emails para estruturar encontros com os colegas e 

distribuir as demandas; elaboração de roteiro de vídeo; leitura de textos avulsos 

trazidos pelo professor, como foi o caso de um texto narrativo para a aula de 

filosofia, ou de questões a serem respondidas em sala de aula; realização de 

provas objetivas e subjetivas; participação em um jogo de adivinhação; produção 

de resenhas e de resumos, entre outros eventos, como podemos ver na tabela 

abaixo:   

 

  Percebemos que o espaço da faculdade proporcionava situações 

individuais, bem como situações de interações com outros colegas de classe, no 

próprio espaço da faculdade ou por meio virtual, através de emails. Em 

Tabela 02 : Eventos de letramento originados na Faculdade 
Aulas presenciais nas seguintes matérias: introdução à filosofia; introdução à sociologia, 
introdução à administração; português instrumental; contabilidade  
Leitura de algumas páginas do livro “O príncipe”, de Maquiavel. Leitura no computador. 
Leitura do livro “A arte da Guerra”, de Sun Tzu. 
Produção de versão de texto narrativo sobre ‘A Chapeuzinho Vermelho’, com os colegas, para 
a aula de filosofia. 
Durante a aula, a professora requereu a produção de um pedido de locação, o qual foi realizado 
em sala. 
Realização em dupla de uma atividade na sala de aula: responder questões sobre um assunto 
de administração. 

Apresentação de seminário para aula de filosofia: elaboração de vídeo, realização de entrevista 
e leitura de textos sobre Platão e Heródoto 

Participação em jogo de adivinhação no qual era produzido um texto descritivo para entregar à 
professora. Sandokan produziu um poema descrevendo o carro de marca “Ferrari”  

Leitura de xerox de texto de Introdução à Administração para realizar prova  

Realização de prova subjetiva de Introdução à Filosofia: leitura de frase de cartão e produção 
de comentário  

Ida à banca de revista para comprar o livro “O príncipe” de Maquiavel. 

Pesquisa na internet de textos comentando a obra “O príncipe”, de Maquiavel.  

Produção de Recibo, Memorando, Atestado, Declaração para aula de português instrumental 

Produção de resenha para o livro “A Arte da Guerra” e “O príncipe” 

Leitura do livro “Você é o líder da sua vida” e resolução de questões sobre o livro 

Ida à biblioteca para locação de livro  
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comparação ao espaço do cursinho, cujo formato das atividades era 

majoritariamente individual (com exceção das situações em sala), a faculdade 

demandava de Sandokan ações mais interativas com os seus colegas de classe, 

incluindo aqui a produção de três seminários, a produção coletiva de textos e a 

resolução de questões em grupo. 

 Consta na imagem apresentada abaixo um exemplo de produção coletiva. O 

texto, produzido por Sandokan e mais três colegas para a aula de “Introdução à 

Filosofia”, apresenta uma versão para a história infantil de “Chapeuzinho 

Vermelho”. O texto foi iniciado e finalizado na sala de aula, mas discutido entre o 

grupo através de emails. 

 

Figura 04: Texto narrativo produzido por Sandokan 

 

 A partir do mapeamento dos eventos de letramento originados por 

demandas da faculdade, percebemos que estes eram normalmente sucedidos ou 

antecedidos de outros eventos de letramento. A exemplo disso, podemos citar 

como o evento de letramento em que é requerido de Sandokan a leitura e a 

produção de uma resenha do livro “O príncipe”, de Maquiavel, acaba por se 
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desdobrar em outras várias situações envolvendo a escrita, como veremos a 

seguir.  

 Era prática comum dos professores da faculdade enviar livros inteiros, em 

formato digital, ao email do grupo (exemplos de livros: “Você é líder da sua vida”, “ 

O Príncipe” e “A arte da Guerra”). Para ter acesso ao material digital, Sandokan 

normalmente ia à lan house, pois, embora tenha computador, não possui acesso à 

internet em casa. Após copiar os textos, levava-os para casa, onde tentava lê-los à 

noite.  

 Ler no computador, no entanto, nunca foi uma prática positiva para 

Sandokan que reclamava muito da claridade do monitor e do cansaço. Assim, no 

caso do livro “O príncipe”, de Maquiavel, Sandokan passou a imprimir algumas 

páginas as quais eram lidas durante a semana. 

  Ao perceber que compensava mais comprar o livro a imprimi-lo, foi em uma 

livraria no centro da cidade, mas notou que o preço era alto, o que o fez pesquisar 

em bancas de revista onde pôde comprá-lo como “livro de bolso”, como podemos 

ver no trecho a seguir: “Sábado eu tava no dentista, aí aproveitei, passei na banca 

e comprei o livro “O príncipe”, de Maquiavel. Comecei a ler quando eu fui pro 

consultório. Aí vim lendo no ônibus. Tô lendo essa semana”. Durante a leitura do 

livro, percebeu que precisava de lugares mais calmos para realizar a leitura devido 

ao grau de dificuldade com o léxico do texto, o qual demandava de Sandokan 

consultas regulares ao dicionário.  

 Nessa altura, Sandokan também já havia percebido que sua dificuldade com 

o texto ia para além do léxico ou do suporte, e diante da demanda de produção de 

uma resenha a partir do livro, já cogitava ler o resumo na internet: 

  
 É muitooo..., você tem que parar mesmo, reler de novo, porque são 
palavras muito rebuscados, arcaicas, você tem que pegar o dicionário. [...] 
o Príncipe tem aquele negócio com Maquiavel, com a babação do 
príncipe, como deve ser, aquelas coisas toda. Tô pensando seriamente 
em ler o resumo, porque é um saco, é interessante o livro, só que é muito 
chato. É tão ruim quando você tem que ler um livro chato, você não tem 
aquele prazer mesmo com a leitura.. .e tem uns comentários de Napoleão 
que dá não! 

  

 A realização da resenha era motivo de preocupação para Sandokan devido 

à quantidade de páginas requeridas. Ao saber que o professor de outra turma 

havia definido um limite de, no mínimo, 15 páginas para a resenha, Sandokan 
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comenta: “É muita página [15] pra pouco conteúdo!”. “Eu fiquei assim: fazer o que, 

velho? Pegar pedaços do texto, jogar e, no finalzinho, você dá a sua opinião. Acho 

que essa de cá [referindo-se à sua professora] vai aceitar uma página”. 

 Entrevistamos Sandokan no período em que havia finalizado a produção do 

texto. Em sua avaliação, “não ficou lá essas coisas não, mas deu pra levar”. Ao ser 

questionado se a quantidade de páginas tinha sido um problema, relata: “A 

preocupação eu perdi, porque, tipo, ela disse que eram 10 [páginas], mas você 

pode fazer o resumo e depois você faz o comentário, mas se fosse só o 

comentário mesmo, aí dava meia página...”. Para fazer o comentário, Sandokan 

recorreu à internet, tendo pesquisado textos que analisavam a obra, utilizando-os 

como modelo para depois montar a sua análise. 

 A imagem abaixo ilustra o trecho final da resenha, no qual Sandokan faz 

comentários sobre a obra.  

 
Quadro 01: Trecho final da resenha produzida por Sandokan 

  

 Em suma, o exemplo relatado acima sobre a leitura do livro “O Príncipe” e 

da produção de sua resenha ilustra de que forma alguns eventos de letramento 

demandados pela faculdade geravam um conjunto de outros eventos, tais como a 

Conclusão 

 A obra foi dirigida aos governantes, "O Príncipe", pode ser perfeitamente aplicado ao simples 
cidadão, pois apresenta uma lição sobre as reais intenções de um governante ambicioso, que usava todas 
as armas para conseguir o que queria.  

 Do começo ao fim do livro, Maquiavel, induz aos governantes às decisões ditadas pela força. 
Impõe a chamada “lei do mais forte”. Suas idéias os recomendam a adotar práticas animalescas; nas 
ações agressivas, na demarcação territorial, no ritual e no estabelecimento da hierarquia social - funções 
do instinto animal. O poder maquiavélico consiste num poder sub-reptício, onde suas intenções e 
finalidades são dissimuladas, utilizando-se de meios secretos e ocultos, imorais, agressivos e perversos 
para alcançarem seus objetivos.  

 Isso demonstra que o autor, com essas idéias possa ter reforçado, em alguns aspectos, a tradição 
do pensamento antigo, em detrimento da ciência moderna. Ele não leva em conta as raízes sociais e 
econômicas dos conflitos no interior das formações sociais enfocando apenas as disputas do poder pôr 
príncipes - a disputa do poder pelo poder - tratando o cidadão comum como cidadão-soldado, distinguindo-
o do cidadão-príncipe, esse sim, tratado como moralmente virtuoso o que não reconhece a validade da 
organização popular e de massa em busca de igualdade de direitos.  

 Num aspecto, no entanto, Maquiavel foi revolucionário; Ao abordar sobre a relação entre a política 
e a religião. Para muitos, essa obra é considerada uma idéia lunática, atéia e satânica, devido à convicção 
do autor de que a tomada e conservação do poder é a única finalidade da política, e não provém de Deus e 
muito menos da sucessão natural de hierarquias fixas. A proliferação dessas idéias pode ter obrigado aos 
governantes a apresentarem novas justificativas para a ocupação do poder assumido.  

 Muito embora as concepções de Maquiavel tenham sido fundadas na sua experiência, no seu 
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ida à lan house, o uso do email, a compra ou aquisição de materiais escritos, o uso 

do dicionário e a pesquisa na internet. 

 Relatamos acima como a faculdade era promotora de eventos de 

letramentos os quais demandavam a participação de Sandokan em diversos outros 

eventos. Estes eventos podem ser constatados na tabela abaixo: 

 

 Através dessa tabela podemos perceber que, entre os eventos gerados, a 

ida à Lan house − e, por conseguinte, o uso da internet – assume um papel 

importante, seja para a busca de textos complementares, para tirar dúvidas sobre 

assuntos da faculdade ou para a troca de textos entre os colegas e professores. O 

uso da internet aparece com regularidade, inclusive, quando o jovem tinha dúvidas 

nas questões propostas pelo cursinho.   

 Como explicitado acima, os eventos de letramento relativos ao domínio 

pedagógico, ou seja, aos espaços do cursinho e da faculdade, requeriam de 

Sandokan usos da leitura e da escrita freqüentes e, como descrito, demandavam a 

participação de Sandokan em diversos outros eventos. Tanto os eventos de 

Tabela 03: Mapeamento de eventos de letramento decorrentes de outros eventos no âmbito 
da faculdade 

Evento de letramento mapeados Eventos de letramento decorrentes  

Foi requisitada a leitura do livro “O príncipe”, de 
Maquiavel. Sandokan inicia a leitura em casa, 
no computador.  

Ida à Lan House para salvar o arquivo digital do livro, para 
posterior leitura em casa, em seu computador. Utiliza o email 
coletivo da turma, através do qual tira dúvidas, organiza 
trabalhos ou recebe arquivos para leitura. Ida à livraria e à 
banca de revista para comprar o livro. Uso do dicionário.  

Produção de versão de texto narrativo, com os 
colegas, para a aula de filosofia.  

Uso da internet para a troca de idéias sobre o texto a ser 
produzido 

Leitura do livro “A arte da Guerra” Concomitantemente à leitura do livro, escuta áudios em que 
são lidos resumos dos capítulos do livro, estes foram 
enviados pela professora ao jovem. 

Professor socilita que seja produzido um 
seminário em grupo sobre um filósofo 

Envio de Email para integrante de grupo de seminário, com 
textos que encontrou na internet. Embora tenha pesquisado 
na internet o texto a respeito do filósofo, não chegou a lê-lo. 
Decisão com o grupo, em sala de aula, sobre que textos 
seriam trabalhados no seminário. Produção de vídeo a partir 
de trechos dos textos. Apresentação do seminário em sala 
de aula para a turma.  

Professor solicitou uma pesquisa sobre o novo 
acordo ortográfico, em especial, sobre o uso do 
hífen e do acento. 

Ida à Lan house para pesquisar o que diz o novo acordo 
ortográfico. 

Realização de prova de introdução à 
administração 

Leitura de capítulos de livro xerocados, pesquisa na internet 
sobre o tema, uso do dicionário. 

Produção de resenhas para os livros “O 
príncipe” e “A arte da guerra”. 

Uso da internet para leitura de textos que comentassem as 
obras. 

Realização de ficha de filosofia Uso da internet para pesquisar sobre significado de 
provérbios 
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letramento do cursinho quanto aqueles originados na faculdade eram os mais 

citados nas entrevistas, tendo sido lembrados em todas elas.  

  

3.1.3 Leitura e escrita nos usos do tempo livre 

 

 O tempo livre para o lazer e o descanso era definido na vida de Sandokan 

em contraponto às suas obrigações em casa, com a família, e àquelas referentes à 

faculdade e ao cursinho. Estas ações eram vivenciadas em sua maioria no espaço 

domiciliar, mas envolviam também espaços públicos, fora e dentro da comunidade. 

Nesta seção exploramos diferentes eventos de letramento os quais eram 

motivados pelo interesse de Sandokan em se informar sobre assuntos os quais 

eram de seu interesse e também eventos motivados por uma “ruling passion”. 

Barton (1994) utiliza a expressão “rulling passion” para falar de “paixões 

dominantes” na vida das pessoas. No caso de Sandokan, esta paixão se expressa 

em seu interesse pela fotografia, a qual delineava muitos dos usos que o jovem 

fazia da leitura e da escrita.  

 

3.1.3.1 Assistir e ler jornais: formas de se informar 

 

 Escutar música foi uma das práticas mais citadas quanto ao uso do tempo 

livre, principalmente nos momentos que sucediam a finalização das suas 

obrigações. Ao lado dessa prática, Sandokan costumava também assistir televisão, 

como forma de se distrair e como meio para se informar.  

 Observa-se, nas entrevistas, uma postura crítica de Sandokan ao falar da 

tevê, através de afirmações tais como “pô, Roberta, é tanta porcaria que passa, 

visse..” e “fui ver umas besteiras na televisão”, “aquele besteirol todo”. No entanto, 

ao ser questionado sobre o que gosta de assistir na tevê, lembra-se do jornal 

“geralmente eu tento ver o jornal, né... Não o jornal da Globo. Não sei por que eu 

não consigo ver aquele William Bonner, eu tento ver aquele da Record, de Carlos 

Nascimento...”.  

 Como já mencionado, o pai de Sandokan costuma realizar a leitura semanal 

de dois dos jornais mais tradicionais da cidade, tendo acesso a este material 

escrito através do supermercado onde trabalha. No trabalho, realiza a leitura dos 
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jornais e, quando encontra algum texto que lhe pareceu interessante, faz a sua 

xerox e guarda-a em uma pasta específica, na qual encontram-se outros textos de 

jornais lidos por ele durante os últimos anos ou até mesmo décadas, como 

podemos ver na imagem abaixo, que retrata uma notícia da década de trinta 

(1930). 

 

 
Figura 05: Imagem de jornal antigo do acervo do pai de Sandokan 

 

  Durante as entrevistas, Sandokan comenta sobre um dia em que seu pai, 

animado com a leitura de um texto sobre reencarnação, chega do trabalho e pede 

ao jovem que leia o texto em voz alta:  

 

E: Quando foi? S: Sexta feira. Ele achou a matéria ‘demais’ aí mandou 
que eu lesse. Agora eu: lê pra mim, aí ele: não, não, lê aí em voz alta. Só 
que ele já tinha lido. Eu tava tomando café e ele tinha acabado de chegar 
do trabalho. Era um cara lá falando, um jornalista do..., falando sobre....eu 
sei que o tema central mesmo era a reencarnação, falava lá essas coisas. 
[Sandokan imita o pai] "Esse cara é demais!!" [sorri] ... Aí tudo que é 
matéria importante ele tira xerox, ele tem pastas só de xerox. 
  

 Como podemos ver, ler jornais é uma prática recorrente na vida do pai de 

Sandokan e por ele valorizada. Nota-se que é através do incentivo do seu pai que 

Sandokan também realiza a leitura de jornais. Esta prática acontece apenas aos 

domingos, como ilustra o trecho abaixo:  

 

Meu pai que traz pra mim, meu pai tem uns conceitos 
meio...Entrevistador: Meio o quê? Ele diz que eu tenho que ser informado, 
ele lê também umas matérias lá, mas cisma de trazer pra mim, mas de 
jornal mesmo eu num leio muito não...só nos domingos quando ele traz...é 
que é tanta correria mesmo...não os cadernos todos; porque tem caderno 
que não me interessa: Viver, Esportes também não me interessa, leio 
alguma coisa de política, alguma coisa de internacional e agora de 
economia, querendo ou não.  



67 

 

 

 
 

 Assistir ou ler os jornais é uma prática que se fez presente principalmente 

com a participação do jovem no vestibular, frente à necessidade de se manter 

informado sobre as temáticas da atualidade. Já a leitura dos cadernos do jornal, 

em especial o caderno de Economia, surge em sua vida como demanda indireta da 

faculdade. Dessa forma, a leitura do jornal aos domingos é uma forma de 

Sandokan atender ao pedido do pai de que se mantenha informado e de pressões 

outras como o próprio vestibular e a universidade. 

 

3.1.3.2 A paixão pela fotografia 

 

 Ainda no que se refere aos usos do tempo livre de Sandokan, percebemos 

que ele costumava usar o computador e realizar leituras no tempo livre, e que 

ambas as ações estão relacionados ao seu interesse pelas imagens, pelo 

audiovisual e, em especial, pela fotografia.  

 O interesse de Sandokan pelas imagens surge através de sua participação 

na oficina de fotografia no curso de Agentes de Comunicação Solidária e assume 

um lugar importante em sua vida: “Não é aquele negócio...´eu já tinha o gosto’, 

teve a oficina de fotografia, aí eu comecei a gostar, é tanto que eu gostei e hoje 

não consigo parar...” . Ao ser questionado por que gosta tanto da fotografia, 

assinala que nem ele entende o motivo: “Nem mesmo eu sei visse; se eu disser 

que eu acho bonito é uma coisa besta. Eu gosto do resultado, entendeu? Eu não 

consigo dizer é por isso, isso e aquilo...” 

  Os momentos de lazer de Sandokan, com exceção dos momentos em que 

escuta música ou assiste tevê, estão, em sua maioria, relacionados a este seu 

interesse pela fotografia. A exemplo disso, citamos alguns eventos mapeados 

durantes as entrevistas, tais como: o manuseio de um programa de edição de 

imagens com o propósito de aprender a utilizá-lo; uma saída fotográfica com duas 

amigas para fotografar o espaço Brennand21 e a postagem das fotos na internet; a 

compra mensal de uma revista sobre fotografia, a qual é geralmente lida no ônibus 

“antes mesmo de chegar em casa” (como ele afirma) e consultada sempre que tem 

                                                             
21 O Instituto Ricardo Brenand é um complexo cultural com grande área verde, uma biblioteca, um 
museu castelo e uma pinacoteca.  
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dúvidas no manuseio da sua máquina fotográfica; e o empréstimo do livro “A 

História da Fotografia”, o qual tentou ler, mas não conseguiu, como podemos ver 

no trecho abaixo:  

 

Tipo, eu tava com um livro, louco pra ler, mas não tem como encaixar não, 
sabe... “A história da fotografia” [...] , Aí eu fiquei entre pegar a “História 
da Fotografia” ou pegar “Memórias Póstumas...”, aí fotografia não vai cair 
no vestibular, né... pô... aí eu tive que pegar “Memórias Póstumas...” Você  
acaba abdicando das coisas que você gosta. 

  

 Podemos citar também, entre estes eventos, a produção de um vídeo para o 

seminário da disciplina Introdução à filosofia, que, embora surja como uma 

demanda do curso universitário, foi uma estratégia de Sandokan para envolver a 

faculdade com algo do seu interesse, ou, em suas palavras, “eu to puxando a 

sardinha pra meu lado, né...”. 

 Ao usar a internet, o interesse de Sandokan também se voltava para a 

temática da fotografia. Como exemplo disto, citamos a sua participação como leitor 

da lista de emails de uma comunidade de fotógrafos do Recife, na qual são postas 

informações sobre oficinas e exposições, e como usuário do Orkut (rede social 

virtual) e do Flickr (site para publicação de fotos) onde legenda e publica as fotos 

que produz. Sempre que terminava de usar a internet com propósitos relacionados 

à faculdade ou cursinho, Sandokan usava o tempo restante para navegar em sites 

como o seu Flickr ou outros relacionados à temática da fotografia: “É assim, 

quando ta no final, quando ta acabando o tempo, eu acesso o meu Flickr e dou 

uma pesquisada nas coisas de fotografia...” 

  Navegando pela internet, encontramos um comentário de Sandokan 

postado há um ano em um site intitulado “Dicas de fotografia”22. Embora antiga, a 

imagem ilustra esse uso da internet para fins relacionados ao seu interesse pela 

fotografia, como podemos ver na imagem a seguir: 

 

 

 

 

                                                             
22 Imagem copiada do site http://www.dicasdefotografia.com.br/o-equipamento-nao-faz-de-ninguem-
um-bom-fotografo. 
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 Desde a sua participação na oficina de fotografia no Neimfa, como também 

desde o momento em que adquiriu sua máquina fotográfica com o dinheiro que 

recebeu de trabalhos que fez na área de fotografia, Sandokan tem publicado suas 

fotos através do Flickr23. Podemos ver a seguir duas fotos tiradas e legendadas por 

ele, bem como comentários de pessoas que visitaram o site.  

                                                             
23  Embora intitulado “Revelando o Coque”, o Flickr conta hoje com fotos tiradas não só no bairro, 
mas nos mercados de Recife; no interior do estado, onde possui parente com os quais passa as 
suas férias; bem como fotos tiradas em trabalhos nos quais participou. Site: 
http://www.flickr.com/photos/revelandoocoque/ 

Figura 06: Printscreen do site “Dicas de Fotografia” 

 

Figura 07: Comentário de Sandokan no do site “Dicas de Fotografia” 
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Figura 08: Fotos publicadas por Sandokan em seu Flickr e comentários sobre as fotos 
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3.1.4 A assunção de papéis na família e na comunidade  

 

 No que se refere aos eventos de letramento mapeados no domínio 

domiciliar, percebemos que as situações envolvendo a escrita nesse ambiente, 

seja para a leitura ou produção textual, atendem aos mais diversos propósitos, 

sendo assim um domínio bastante híbrido. Já mencionamos, por exemplo, como as 

demandas do cursinho e da faculdade ganhavam um espaço especial no ambiente 

doméstico, sendo realizadas durante as noites e nos finais de semana.  

  Uma atividade bastante peculiar a esse domínio era o ato de ajudar a irmã 

com as tarefas de casa. Esta ação girava normalmente em torno de atividades 

requeridas pelo professor à criança, a partir do caderno ou do livro didático. 

Sandokan costumava ler as questões e ajudar a criança a respondê-las. Esta era 

uma prática constante, havendo semana em que afirmou ter ajudado a irmã quase 

todos os dias. Sandokan toma para si, assim, um papel já assumido por sua mãe 

no período de sua escolarização, o qual envolve o acompanhamento da criança 

através das suas tarefas de casa e a transmissão da “moral do esforço e da 

conformidade às regras” (LAHIRE, 1995) quando relata, por exemplo, um “carão” 

que havia dado na irmã, por estar muito desinteressada nos deveres: “ela chorou e 

tudo, eu: ‘crie vergonha e comece a estudar porque quem vai se ferrar é você, sou 

eu não!’ É um mal..., mas tem que ser assim mesmo. Fica voando; você diz uma 

coisa, ai pergunta de novo, ai fica chutando”.  

 Além da responsabilidade de ajudar a irmã, durante muito tempo Sandokan 

foi o responsável pelo pagamento das contas da família e por sacar o salário do 

seu pai em caixas eletrônicos, pois este, por não enxergar bem, enfrentava sérias 

dificuldades com esse tipo de tecnologia. Com o início das aulas do cursinho e da 

faculdade, Sandokan não pôde ser mais o responsável pelo pagamento das 

contas, pois tinha ambos os períodos do dia preenchidos com aulas, mas 

continuou sendo o responsável por sacar o dinheiro do pai uma vez que passava 

regularmente em frente a caixas eletrônicos. Notam-se, assim, usos relacionados à 

resolução de problemas práticos do cotidiano, os quais são assumidos por 

Sandokan enquanto filho mais velho.  

 Ainda no espaço doméstico, percebemos que Sandokan costuma também 

ajudar os vizinhos em situações que envolvem a escrita. É interessante notar que 

estes eventos só foram comentados por Sandokan quando perguntamos se ele 
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havia realizado algum favor a alguém. Como relata Barton (1998) existem práticas 

sociais envolvendo a leitura e a escrita sobre as quais dificilmente as pessoas 

responderiam que estavam lendo ou escrevendo caso fosse questionado “o que 

você estava fazendo?”; o que pedia assim perguntas relacionadas às práticas 

realizadas, a determinadas ações que poderiam ser desenvolvidas no domínio em 

questão, as quais envolvessem a escrita. 

 O fato de as pessoas procurarem Sandokan para resolver problemas ou 

realizar ações que envolvem a escrita é atribuída por ele ao lugar de universitário 

que passou a ocupar. Isto fica mais perceptível no trecho abaixo quando seu pai 

lhe pede para produzir um texto pertinente à área de administração. Nota-se na 

fala de Sandokan referência ao fato dos vizinhos e da família fazerem demandas a 

ele com base nesse lugar de “universitário”: 

 

Meu pai mandou eu fazer, mas eu não fiz não. Mandou eu fazer uma 
CI[comunicado interno] .Entrevistador: Por que uma CI?  
S:É que meu pai é envolvido, meu pai treinou...Esses negócios assim, ele 
gosta de artes marciais e parece que tava para ganhar pra comunidade 
um tatame, sabe? Um emborrachado, aí ele quis que eu fizesse uma CI, 
só que eu não fiz, porque eu não sei fazer uma CI ainda, aí tipo, é aquela 
coisa, você é taxado, né, porque quando você tá numa universidade 
chega gente, teus vizinhos, com questões de física pra tu fazer. Aí 
você não faz, e "porra, tu não é universitário cara" "mas num tem 
nada a ver não, mermão..." Apesar de que a CI é minha obrigação 
saber, só que primeiro eu não tive ainda, eu vou pesquisar pra ver.  
Entrevistador: Já pensasse onde?  
S: Vou pesquisar na apostila, lá tem, mas eu acho que não vou fazer 
não... [a] questão é pelo meu pai mesmo, porque meu pai se envolve com 
esses negócios, aí começa e tem confusão e a corda sempre quebra pro 
lado mais fraco...Meu pai fica nessa, ele dizia que não ia mais e agora... 
Eu to querendo não fazer, mais por segurança. Um mal necessário. [Grifo 
nosso] 

  

 Embora Sandokan afirme primeiramente que não fez a CI por desconhecer 

o gênero textual, o que realmente pesa para a tomada de decisão em escrever ou 

não o texto são as possíveis conseqüências da sua produção; para ele, a não 

produção do texto é uma forma de agir em benefício do seu pai, mesmo que o 

contrariando. Sandokan tem consciência aqui de que não está simplesmente 

produzindo um texto, mas agindo em benefício ou não do seu pai.   

 Para concluir, percebemos que o espaço doméstico era aglutinador e 

motivador de eventos de letramento distintos, entre eles: a) aqueles originados no 

cursinho e no pré-vestibular; b) aqueles referentes à resolução de problemas 
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práticos do dia-a-dia, como sacar o salário do pai e o pagamento de contas; c) 

aqueles oriundos a partir da assunção do lugar social de letrado/universitário na 

família e na comunidade, bem como nas situações em que Sandokan assume o 

papel de irmão mais velho, quando ajuda a irmã com as tarefas de casa; d) e 

também aqueles relativos aos momentos em que utilizava o seu tempo livre para 

ações de seu interesse, como escutar música, assistir jornais na televisão, a leitura 

de uma revista e de jornais trazidos por seu pai e eventos oriundos do interesse 

pessoal de Sandokan pelo linguagem audiovisual, sobretudo, pela fotografia. 

 

3.2 Práticas e eventos de letramento de Tyler 

 

 3.2.1 Tyler e sua trajetória de letramento 

 

 Tyler tem 19 anos e reside no Coque com sua mãe, sua irmã e com seu 

sobrinho. É o caçula de uma família de sete filhos (cinco mulheres e um homem, o 

qual é falecido). A diferença de idade entre ele e a irmã mais velha passa de 30 

anos e entre ele e a mais nova é em torno de 10 anos. Durante sua trajetória, 

morou apenas com duas irmãs; as outras, à medida que se casaram, saíram de 

casa. No que se refere à ocupação de sua mãe, durante muitos anos trabalhou na 

área de serviços gerais. Atualmente, é aposentada e pensionista do seu marido, já 

falecido. Já as suas irmãs, três delas ocupam cargos de trabalho tais como 

enfermeira, diarista e estagiária em uma creche e as outras duas trabalham como 

autônomas, vendendo produtos.   

 Segundo Tyler, exceto a sua mãe, todos na família sabem ler e escrever. 

Além da irmã com quem reside, não sabe precisar entre as irmãs aquelas que 

cursaram até o final do ensino fundamental e/ou do ensino médio, mas suspeita 

que algumas delas só finalizaram os estudos tardiamente, uma vez que formaram 

família muito cedo e precisaram trabalhar para sustentar os filhos, os quais são 

muitos.  

 Entre os três jovens da pesquisa, Tyler foi o único a trabalhar durante a 

infância. Até os dez anos, vendia pipoca na estação de metrô no final da tarde e 

durante a noite.  
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 Quando questionamos Tyler sobre a sua infância, este se remete à vivência 

que tinha na rua em seus horários de lazer principalmente, aos banhos de maré24, 

pulando das pontes que circundam o bairro, às brincadeiras na rua e das músicas 

que ouvia ao andar pelo bairro, “as músicas da favela”, diz ele, fazendo referência 

a Funks do Rio de Janeiro que viraram hits nas favelas de outros estados. Lembra-

se também que nesse período costumava jogar vídeo-game em lojas com 

fliperama do bairro, e que o dinheiro da ficha era oriundo da venda de sucatas, 

“todo tipo de lixo velho” que pudesse encontrar pelo bairro com os amigos.  

 Falar da escola com Tyler, em especial da sua infância, significa para ele 

lembrar-se de idas regulares à “Direção”, devido às brigas em que se envolvia com 

os colegas. Suas “trelas”, diz ele, eram reportadas por seus primos à sua mãe, 

mas isso não era suficiente para deixar de “gazear aula ou arrumar confusão”. Ir à 

escola era uma obrigação: “Eu era obrigado a continuar na escola. Tem que ir!”. O 

seu acompanhamento escolar era feito por sua mãe e sua irmã, bem como pelos 

seus primos os quais buscavam relatar à família as confusões em que ele se 

envolvia. Era a sua irmã a responsável pelo acompanhamento das suas tarefas de 

casa, as quais, segundo ele, normalmente estavam incompletas.  

 Quando perguntamos sobre a leitura e a escrita nesse período, reporta-se 

imediatamente às práticas escolares: 

 

“....na infância, era aquela coisa muito de escola, fazer atividades, 
desenhar, e a escrita era fazendo o que a escola pedia. Às vezes, 
escrevia a mesma coisa 150 de vezes "não jogue bola de papel" "não 
jogue bola de papel". [...] Tem como esquecer essas ondas não. Eu 
lembro de umas atividades mais lúdicas. Tinha aula de informática, aí 
colocava texto, ai cada um lia seu texto e cada um lia lá, e dizia o que 
entendeu, e pronto, e a professora avaliava a compreensão que o cara 
tinha do texto. 

  
 Ao falar da escola no período da adolescência, Tyler reporta-se a situações 

que envolviam atividades de cunho mais artístico. Isso fica expresso em 

lembranças sobre as aulas de artes e a sua participação em um grupo de teatro. 

 Ao falar disso, traça uma relação com a sua participação no Neimfa. 

Lembra-se de freqüentar a instituição desde os nove anos de idade, onde, aos 

domingos, realizava atividades lúdicas relacionadas, sobretudo, a brincadeiras 

                                                             
24 O Coque é cercado pelo mangue e pelo Rio Capibaribe, local ainda hoje utilizado por jovens do 
bairro como espaço de lazer.  
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infantis. Alguns anos depois, na adolescência, entrou no Curso de Reciclagem de 

Papel, e depois, na Casa da Criatividade, onde passou a aprender noções sobre 

Arte e Arte-Educação. Em sua fala é visível como a experiência no Neimfa foi 

marcante, fazendo com que questione a qualidade da disciplina de artes plásticas 

na escola pública e reflita sobre a importância das artes, de forma geral, na 

instituição escolar:  

   

Tinha a aula de artes na escola... que nessa época eu fazia parte da Casa 
de criatividade, eu já tinha a idéia de trabalhar arte-educação como aluno, 
aí na escola todo mundo pensava que tinha a aula de artes e que todo 
mundo passava, só que eu ficava viajando. A arte era uma das matérias a 
ser mais trabalhada, pô, na escola, porque você trabalhar música, artes 
plásticas, num contexto em que aquelas pessoas estão lá e vivem é 
diferente porque eu vou estar mais próximo do aluno, eu vou tá 
conversando de fora pra dentro; e não é essa coisa de iluminar ele, não, 
de botar conhecimento nele, não, é só se entrosar, entendeu? É meio que 
se entrosar mais com as pessoas, e a viagem era justamente essa, na 
aula de artes era o cara que viajava, todo mundo tirava onda e eu ficava lá 
sacando, era ruim porque aula de artes em escola pública normalmente é 
um lixo, tá ligado? Eu sempre falava pro cara: ‘Aí Legal, tu poderia fazer 
isso, vamo fazer uma releitura, uma intervenção...” 

 

  

 Ainda no Neimfa, Tyler freqüentou as aulas no Curso Agentes de 

Comunicação Solidária, bem como de um curso anterior a este, denominado, 

Agentes de Educomunicação Solidária. Assim como Sandokan, Tyler também 

produziu um pequeno memorial, onde conta um pouco da sua história. Ao falar 

sobre a sua participação na oficina de memoriais, lembra-se que resistiu muito a 

produzir o texto, pois existem coisas que, por terem sido tão boas, não gosta de 

lembrar; lembranças estas irrecuperáveis, segundo ele.  

 A seguir, inserimos o texto produzido por Tyler, no qual fala um pouco sobre 

si, quando tinha 16 anos.  
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 Figura 09: Texto memorialístico de Tyler. Fonte: Livro “Coque Vive: Exercícios do Olhar”

  

 Além de participar do Neimfa e de ir à escola, Tyler afirma que na infância e 

na adolescência chegou também a freqüentar Igrejas Protestantes. Lembra-se que 

gostava do momento de louvor, quando as pessoas cantavam juntas, mas que a 

pregação do pastor não o interessava: “ele lia um trecho da Bíblia, falava e 

contextualizava em algum contexto que eu não sei qual [...] Entendia quem queria, 

porque eu não entendia, tava nem preocupado em entender... Tava lá só na 

influência, né: só Deus e pá, religião e a gente vai pro céu”. Durante a entrevista, 

Tyler apresenta uma postura bastante crítica quanto à Igreja que freqüentou e 

expande essa crítica a outras igrejas de uma forma mais ampla, em sua 

preocupação “exacerbada” com a vida após a morte, mesmo quando realiza 

projetos os quais visam o presente. Desse modo, reflete:  

Tyler 
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[...] Eu acho que no tempo passando, coisas acontecendo, escutando, 
vendo, lendo, meio que, Igreja?! Não! Igreja e aquela placa de proibido! 
[...] Você se fechar e acreditar que depois você vai pro céu; muito louco 
esse bagulho. Prefiro acreditar em mim... aquela musica do IRA que a 
galera tava dizendo, tem uma parte que eu viajo: "eu vejo flores em você". 
Eu acredito mais na gente no que nesse tipo de argumento. A igreja tem 
projeto, trabalho social pro agora, mas a perspectiva dela é pra depois da 
morte a pessoa ir pro céu, pra salvação, pra ficar deitado numa rede, 
numa grama verde, comendo maçã. Se eu não for pro céu, eu fico muito 
mais satisfeito. 

  

 No período em que acompanhamos Tyler, entre o fim de março e o começo 

de maio, percebemos que, excetuando-se a escola em que tinha compromisso 

certo todas as noites, suas outras atividades não seguiam um horário fixo. No 

período da coleta, Tyler estudava à noite em uma escola pública estadual que fica 

no centro da cidade de Recife, onde freqüentava o segundo ano do ensino médio. 

 Em quase todas as entrevistas, percebemos que Tyler costumava acordar 

tarde. Em casa, escutava música no computador (no período que este estava 

funcionando), jogava videogame e lia textos de seu interesse. Após o almoço, 

andava pela comunidade.  Dentre os locais que ia, citamos a Biblioteca Popular do 

Coque (BPC); o Neimfa, onde ia ao Estúdio25 sozinho ou com amigos; e a casa de 

um amigo seu chamado Procópio.  

 Percebemos que boa parte do tempo de Tyler, principalmente durante os 

finais de semana, era compartilhada com os seus amigos, os quais se 

encontravam na casa de um dos jovens (a casa de Procópio, local de encontro do 

grupo), ou saiam para o centro da cidade, aonde iam de bicicleta. Ademais, 

costumava circular pela comunidade, indo para a Biblioteca Popular do Coque e 

para o Neimfa.  

 

3.2.2. O domínio da educação: eventos de letramento na e para a escola  

 
 

 Durante as entrevistas, Tyler cursava o segundo ano em uma escola pública 

de um bairro vizinho ao Coque e mostrava-se sempre muito desestimulado com a 

instituição, sendo a sua presença pouquíssimo freqüente. A falta de assiduidade 

                                                             
25 O estúdio, localizado no Neimfa, possui equipamentos para produção musical e audiovisual, 
sendo o resultado de uma ação em rede entre o NEIMFA, o MABI (coletivo de jovens do qual Tyler 
faz parte) e a UFPE.  
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era justificada por questões tais como: o fato de ter de ficar na escola para assistir, 

por exemplo, a primeira e a última aula apenas, o que o desestimulava (fato 

relatado mais de três vezes); um acordo tácito entre alunos e professores de que 

às sextas-feiras não há aula; a falta de regularidade no próprio funcionamento da 

escola, o que fazia com que algumas vezes Tyler se locomovesse de bicicleta até 

a escola, para saber que não haveria aula; o conteúdo das aulas; a credibilidade 

dos professores, as quais eram “postas em xeque” por Tyler; ou mesmo a sua 

preguiça. 

 Quando falava nas entrevistas sobre os dias em que havia ido à escola, 

Tyler sempre tinha muita dificuldade de lembrar-se das aulas que assistira, ou se 

tinha exercícios, leituras ou trabalhos para realizar. Algumas vezes, dizia que se 

lembrava do caminho que era feito de bicicleta até chegar à escola, e sobre o que 

havia visto na rua, mas que não podia descrever as aulas assistidas. E quando 

assistia as aulas, normalmente fazia comentários que expressavam o seu 

desinteresse: 

 

Entrevistadora: E a aula como foi? 
Tyler: Aula chata; do professor escrever, terminar de escrever, explicar e 
pronto.  
Entrevistadora: E vocês fizeram algo na sala? 
Tyler: A gente tem que escrever, né!?! Copia, fazer o que o professor 
pede, ficar em silêncio, escrever, alguma dúvida, o cara conversa, se não, 
acaba a aula.  
Entrevistadora: E tu lembra do assunto? 
Tyler: Não, eu só escrevi, não lembro do assunto não. 

  

 Tyler demonstrava também um descrédito quanto aos professores. Este 

descrédito relacionava-se tanto à postura de alguns deles de sair da sala 

constantemente, quanto ao próprio assunto que era ensinado, como relata sobre 

uma situação em que o professor falou que o movimento barroco não prezava pelo 

perfeccionismo: “Pô, meu, nada a ver com o Barroco. Eu não falei, né... Fiquei 

calado. Como a galera da sala acho que não saca nada, ficou calada escutando o 

que ele tava falando..”.  

 Notamos ainda que na escola Tyler não havia feito amizades e costumava 

ficar sozinho. Diante do pouco envolvimento com a aula, era comum vê-lo contar 

que havia ido à escola, mas que durante a aula escutava música e lia textos que o 



79 

 

 

interessavam, fossem livros que tinha em mãos ou, principalmente, diferentes 

edições de um fanzine produzido por seus amigos, intitulado “Desclassificados”.  

 Assim, ao mapearmos os eventos de letramento elencados por Tyler quanto 

ao espaço escolar, percebemos que costumava copiar as atividades ou assuntos 

anotados no quadro − mais pelo ritual da instituição do que por interesse ao 

assunto −, que realizou um exercício sobre a utilização da crase e uma prova para 

a qual disse não ter estudado, e também comprou a apostila da escola, mas 

afirmou que raramente a utilizava. O exercício sobre a crase foi realizado em casa 

e digitado no computador, estratégia utilizada por Tyler para situações em que 

eram pedidas as mesmas atividades na escola: “porque eu sempre digito as 

parada que eu faço pra deixar lá em arquivo, porque se precisar é só eu pegar lá e 

(risos) ta aí, não precisa fazer de novo, tá ligado?”.  

 Já no que se refere aos eventos de letramento vivenciados na escola, mas 

que não estavam associados a demandas da instituição, realizava leituras que o 

agradavam. Dentre os eventos mapeados, citamos a leitura de um conto do livro 

de Oscar Wilde, “O fantasma de Canterville”; dos fanzines “Desclassificados”; de 

trechos do livro “As dores do Mundo”, de Schopenhauer; de um livro chamado “A 

coleira”; e da revista “MABI”, que versa sobre o coletivo de jovens do qual faz 

parte: 

 
Eu tava levando aquele livro “A coleira”, tinha outro livro que eu tava 
levando, num lembro o nome do cara, pô, parece que era Oscar Wilde, O 
fantasma de Catervai... sei lá... uma onda assim... eu levei esse conto, 
mas não li todo não, eu li um conto dele que eu levei pra escola também, 
que era “Um amigo devotado”, eu achei ate legalzinho.. 
E: Tu pegasse na biblioteca foi? 
Tyler: Peguei com Procópio... 
E: Mas como foi? Ele te indicou? 
Tyler: É que a gente fica conversando sobre livro, essas paradas assim... 
quem leu alguma coisa que achou legal, as vezes fala, fala o que não 
achou... ai o cara, se tiver aqui, pega emprestado ou pega emprestado lá 
[na biblioteca]. 
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     Figura 10: Fanzines “Desclassificados” e Revista MABI 
 

 
 No tópico a seguir, veremos como a participação de Tyler junto a um grupo 

de amigos do bairro e também um coletivo de jovens que vem atuando a partir da 

Rede Coque Vive têm motivado a participação de Tyler em diferentes eventos de 

letramento, dentro e fora da comunidade. Alguns desses eventos assumem um 

caráter pedagógico, o qual poderia também se inserir neste tópico. Acreditamos, 

no entanto, que a participação de Tyler nesses eventos será melhor compreendida, 

quando apresentarmos o papel desse grupo no cotidiano desse jovem.  

 
 

3.2.3 A rede de amizades: ação, expressão e reflexão 

 
  

 As rodas de conversa com os amigos assumem um papel fundamental na 

vida de Tyler, pois tem sido um espaço de reflexão sobre questões tais como a 

política, a favela, a juventude na favela, a relação da polícia com a favela e com a 

sociedade de forma mais ampla. Segundo ele, são questões não discutidas em 

espaços tais como o familiar ou o escolar, e de seu interesse, pois versam sobre 

suas vivências, ajudando-o a refletir sobre a realidade, como podemos conferir em 

trechos de três entrevistas: 

 

É uma conversa mais diferentes de outros ambientes, talvez seja por isso, 
é uma conversa que a gente veve ela, é o cotidiano da gente, tá ligado, é 
coisas em que a gente não discute em determinados ambientes, pelo 
menos eu não falo disso em casa. Falar de muita coisa que a gente 
assiste, que acha muito ruim, tá ligado, ou coisa muito boa que a gente vê 
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e que tem muito a ver com a comunidade que a gente vive, e os filmes 
não tem nada a ver com a favela, mas a visibilidade que a gente dá a isso, 
o que a gente acha quando vê na rua, o que a gente leu, e que 
ironicamente quando a gente ta bebendo, a gente define como papo de 
bebo. 
 
Posso até resumir a conversa que a gente tava tendo ontem de noite, a 
gente tava falando meio sobre tudo, tá ligado, sobre esse contexto louco 
que a gente veve: polícia, religião, essa estrutura que a gente tem. A 
gente também tava falando ontem de uma sociedade livre do estado, livre 
dessa estrutura, talvez democrática ou não, tava comparando com a 
sociedade dos índios, tipo, o modo deles viver, o fato de você ter algo, 
não quer dizer que aquilo é seu, é de todo mundo. Eu até comecei a viajar 
em coisa simples, no modo de organização, livre desse tipo de coisa, que 
agora não é mais aquela estrutura circular e quando a gente conversa, a 
gente se organiza em círculo também, é um circulo muito louco, de tipo de 
você ver todo mundo, um de frente pro outro, de você conversar sem ter 
medo de olhar no olho de ninguém. 
 
Ontem mesmo a gente tava conversando sobre o primeiro fanzine, tava 
vendo o que a galera tinha achado mais legal, o melhor que Procópio 
achou foi o que ele fez a diagramação, aí é suspeito, né [risos]. A gente 
deu uma sacada nessas parada e leu a revista.  

 

 Era através desse grupo de amigos que Tyler tinha acesso, por exemplo, 

aos materiais levados para a escola. Estes empréstimos eram motivados pelas 

rodas de conversa, nas quais os jovens comentavam sobre leituras interessantes 

que haviam realizado. 

  Este grupo de amigos é formado basicamente por jovens com idade entre 

20 e 30 anos, moradores do Coque e de outros bairros da cidade. Embora não 

conheçamos todos os jovens do grupo, sabemos que dois deles participam do 

grupo chamado MABI (Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis), cujo objetivo 

é romper com os muros do preconceito que atingem a comunidade e, dessa forma, 

repensar aquilo que se constrói enquanto o visível e o não-visível nas favelas. 

Atualmente, Tyler participa desse grupo, cuja atuação tem se dado através de uma 

ação em rede com a UFPE e o NEIMFA; essa atuação tem se dado, por exemplo, 

a partir da construção da Biblioteca Popular do Coque; a construção de um estúdio 

no Neimfa, para que as bandas do bairro possam fazer gravações; a realização do 

Cine Coque Vive, cinema ao ar livre no bairro, e a pintura de camisas que veiculam 

textos ou imagens que problematizam a favela. Parte desse grupo de jovens 

também atua na produção de um Fanzine chamado “Desclassificados”, um dos 

materiais escritos mais citados por Tyler durante as entrevistas.  

 Na comunidade, Tyler e seus amigos realizaram em 2008 e 2009, três 

intervenções no muro da estação do metrô. Estas intervenções objetivavam 
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chamar a atenção da comunidade para o poder de alienação da televisão, uma 

crítica em especial à TV Globo, como também lançar duas provocações: o papel 

da comunidade diante da especulação imobiliária direcionada à região do Coque e 

o papel exercido pela polícia na favela, este último ilustrado no trecho da entrevista 

e nas imagens abaixo 26: 

 
Eu fiz um policial que tirei de um livro. Eu formulei a frase “ele protege ou 
põe medo?”. O pessoal: “mermão, bota não, bota não”, com medo da 
policia passar e querer dar tapa. Aí botei lá: ”ele protege ou põe medo”; 
um policial forte, não tem olho, só boca bem grande falando e apontando 
pro cara.  

 

 

                                                             
26  Desde o final da década de 70, o Coque luta pela posse da terra, a qual já foi dada, mas nunca 
reconhecida pelas instâncias responsáveis, e contra o intenso processo de especulação política e 
imobiliária. Isto se dá pelo fato da comunidade, com cerca de 40.000 habitantes (EMLURB, 2000 
apud FREITAS, 2005), estar situada na passagem central entre importantes pólos econômicos do 
Recife (Ilha do Leite, Ilha Paissandu, Centro, Boa Viagem, Ilha do Retiro). Vizinhos ao Coque, foram 
construídos o Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano e o maior Complexo Hospitalar privado do 
estado. Agora, anuncia-se, na mesma área, a instalação de um grande pólo jurídico, numa área de 
sete mil metros quadrados cedida pela prefeitura onde serão erguidas duas torres de 11 andares. O 
desenvolvimento nos arredores não tem implicado, porém, em melhorias significativas nas 
condições de vida dos moradores do Coque que, aos poucos, perdem suas casas pela força do 
próprio Estado.  
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Figura 11: Texto e imagens de intervenção no muro do metrô 

 

 Ao percebermos que Tyler andava muito de bicicleta, fosse para sair com os 

amigos para o centro da cidade ou para ir à escola, perguntamos se havia algo que 

lhe chamava a atenção nas ruas, e tivemos como resposta as pichações. 

Descobrimos, então, que em sua adolescência, Tyler saia com um grupo de 

amigos para pichar os muros da cidade, significando para ele uma forma de 

rebeldia: “a gente dizia da boca pra fora ‘ah meu irmão, esse aqui é pra polícia’, 

meio que uma frase que nem aquela dos caras ‘polícia para quem precisa...’ [...] 

querendo ou não ainda há uma rebeldia na pichação, pra alguma coisa que tá 

imposta ai”. Para ele, o grafite e as intervenções surgem, na atualidade, como 

forma de tornar bem-vista uma rebeldia que já era expressa através das pichações. 

 Ainda no que se refere aos eventos de letramento vivenciados a partir da 

rede de amizades de Tyler, mapeamos sua participação em um seminário na ONG 

Etapas, organizado pelos jovens que produzem o fanzine “Desclassificados”. 

Nesse seminário, em formato de grupo de estudo, os jovens discutiram temas 

correlatos à comunicação e à grande mídia. Durante os dois encontros, Tyler 

realizou a leitura do texto “E agora José?”, de Carlos Drummond de Andrade e a 

leitura de um texto sobre a história da televisão; e recebeu também a indicação da 

leitura prévia do texto “A vida que a mídia não vê” – produzido por um dos jovens 

da Rede Coque Vive, no livro “Rede de Valorização da Vida” –, mas não conseguiu 

lê-lo antes do encontro, pois recebeu o informe muito em cima da hora. Tyler 
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afirmou que costumava anotar o que era discutido e que participava pouco das 

conversas em comparação aos colegas, pois tentava se concentrar mais naquilo 

que era falado, para, assim, construir sua interpretação sobre o que era discutido: 

 

Ele [o jovem que propôs a discussão] diz que não existe comunicação; 
não existe a comunicação que os meios de comunicação dizem que eles 
passam pras pessoas, o que existe é um mercado de venda e 
propaganda de diversos produtos, e a própria informação acaba sendo o 
produto de venda, mas ai é meu olhar sobre a fala dele, né, já tá sendo a 
minha fala sobre isso. 
[...] Eu sempre anoto, mas raramente eu entro em determinadas 
discussões, porque às vezes eu fico viajando mais ainda, procuro viajar 
mais na fala da galera, pra depois eu próprio avaliar aquilo que eu 
entendi, tá ligado? 

 
 
 

 
 Figura 12: Anotação em caderno no grupo de estudo

27 
 

 Durante três finais de semana, Tyler participou, na Biblioteca Popular do 

Coque, de um grupo pré-vestibular organizado por ele e mais seis amigos (dentre 

eles aqueles que organizaram o seminário na ONG Etapas). Foram ministradas 

aulas de três disciplinas (matemática, história e português) por jovens que já 

haviam entrado na universidade àqueles que pretendiam prestar vestibular28.  

 A partir do relato de Tyler sobre as aulas, percebemos que chegou a 

vivenciar os seguintes eventos de letramentos na própria Biblioteca: leitura e 

anotação de tópicos do quadro sobre Civilizações Antigas e realização de ficha 

com questões de acentuação e pontuação. Nota-se que esses eventos 

mobilizaram outros tais como: o empréstimo de livro didático de história na 

                                                             
27 Trecho escrito: “O que é Comunicação. Não existe Mídia/Comunicação Social num mundo 
político. O que poder haver no máximo: uma propaganda política que se serve de uma publicidade, 
política, forjando as opiniões públicas.” 
 
28 A iniciativa durou somente duas semanas devido a problemas quanto ao uso do espaço da BPC 
entre os seus membros fundadores bem como à compatibilidade de tempo entre os participantes. 
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biblioteca e sua respectiva leitura em casa como forma de se adiantar às temáticas 

que seriam trabalhadas nas aulas; bem como a pesquisa na internet, na casa de 

um dos jovens, de textos que falassem sobre a televisão, para a produção de uma 

redação sobre uma temática de seu interesse, requerida pela jovem que ministrava 

a aula de português; e a realização de um rascunho da redação.  

 Nas entrevistas, Tyler demonstrou interesse na realização das atividades 

promovidas pelo grupo e agregava valor aos conhecimentos construídos naquele 

espaço, principalmente quando compara com a sua vivência na escola:  

 

“[...] na sala [escola] eu não consigo ter essa parada de assistir aula não. 
Aqui, com a galera, eu aprendo muito mais, acho que a gente já teve 
umas 3 ou 4 aulas, acho que foi as 3 ou 4 aulas que eu não terei de 
história, tá ligado?!”  
[Após falar dos assuntos estudados, diz:] Essas paradas que o cara fala 
na escola, mas que não aprende, ta ligado? Você só faz a prova e 
esquece de novo. 

 

 Nota-se, assim, que a postura de Tyler quanto ao espaço vivenciado com os 

colegas, em comparação ao espaço escolar, é bastante diferenciado. Percebemos, 

por exemplo, que quando questionamos os assuntos que haviam sido estudados 

nessas aulas, Tyler comentou todos eles, o que raramente acontecia quando 

perguntávamos sobre os assuntos estudados na escola. O interesse de Tyler em 

adiantar-se frente aos assuntos trabalhados na aula de história e o investimento na 

redação requerida na aula de português são eventos de letramento que ilustram 

isso:  

[...] Procurei umas paradas da televisão na internet, sobre como ela 
surgiu, sobre todo esse processo que ela teve de evolução [...] o cara 
tinha que fazer um texto sobre qualquer coisa e levar pra discutir lá. Aí eu 
peguei já pra ter uma noção mais técnica, mais didática e botar um 
argumento, construir um texto com as informações lá, mas só fiz um 
rascunho mesmo, tá lá preso no computador. Eu tenho que escrever de 
novo porque já surgiu muita coisa. 
 

  

 Durante o período da coleta, o envolvimento de Tyler com os jovens do 

MABI (Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis) instigaram ainda outros 

eventos de letramento, os quais estão relacionados à produção áudio-visual, à 

participação de Tyler enquanto um dos protagonistas de uma revista sobre o MABI 

e à sua relação com a música.   
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 A revista MABI, por exemplo, foi realizada por jovens universitários de 

Comunicação Social da UFPE, integrantes do Coque Vive, em parceria com o 

coletivo MABI. Tyler foi entrevistado por um dos jovens e teve seu Perfil publicado 

na revista29. Junto ao fanzine “Desclassificados”, este foi um dos materiais escritos 

mais citados por Tyler, principalmente quando ia à escola e levava algum material 

para ler, ou em situações em que realizava alguma leitura em casa.  

 Esta publicação rendeu ainda a participação de Tyler em dois eventos na 

universidade. O primeiro deles foi o lançamento da revista aos estudantes de 

Comunicação Social, com uma mesa redonda na qual foram expostos relatos 

sobre a experiência e o papel da revista para os seus protagonistas, através de 

falas, acompanhadas de slides no data-show. O segundo evento foi uma mesa 

redonda no Encontro Regional de Estudantes de Letras (EREL), em que também 

foi apresentada a idéia da revista e do coletivo MABI. Tyler não quis participar de 

ambas as mesas, lugar de fala normalmente assumido por seu amigo Procópio, um 

dos fundadores do coletivo; sua participação deu-se enquanto ouvinte e fotógrafo 

de ambos os eventos. 

 Como parte da rede formada pelo MABI, o Neimfa e o Coque Vive, Tyler já 

participou da produção de seis vídeos associados aos trabalhos desenvolvidos 

pelo Projeto Coque Vive. Entre eles, estão A linha, a maré e a terra: Memórias do 

Coque, Biblioteca Popular do Coque e Desclassificados. O interesse de Tyler pelo 

audiovisual acentuou-se durante os últimos anos pela sua participação em ações 

que viabilizaram a produção e exibição de vídeos e fotografias no Coque. Este 

interesse motivou alguns eventos de letramentos tais como a produção de roteiros 

de vídeo que desejaria filmar na comunidade. Infelizmente, devido a um problema 

no computador nos meses de coleta (o qual era bastante antigo, pois havia sido da 

primeira sala de informática do NEIMFA) foram perdidos todos os textos e 

rascunhos. No trecho abaixo, Tyler relata os textos que havia produzido e que 

gostaria de recuperar: 

 

Tem dois rascunhos de um vídeo que eu ia fazer: o da expansão do 
coque, da expansão imobiliária no coque, mas eu tenho ele na cabeça e 
tem outro vídeo contando a história das ruas, contando o nome das ruas 
[...] tinha um texto chamado “Pátria mãe gentil”, que eu ia botar no 
fanzine, era um texto até meio grande, com uns seis, oito parágrafo, é 
quase: “pátria que me pariu”... Essa gentileza de botar você no mundo, 

                                                             
29 Em anexo, o perfil de Tyler publicado na revista MABI, 2009. 
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dizer que você é cidadão e você ser abordado e levar tapa. Esses tipos de 
coisa assim meio escraxado. 

 

 A partir de dois textos que havia perdido, “Pátria mãe gentil” e “A polícia, a 

TV e a Favela”, Tyler relata também que pretendia fazer uma letra de música para 

um “riff” que havia composto em sua guitarra. 

 Ainda inserida nessa rede de amizades, mapeamos a participação de Tyler 

na defesa da dissertação “Coque: morada da morte? - Práticas e disputas 

discursivas em torno de um bairro do Recife”, na UFPE, de um dos integrantes do 

Coque Vive. A partir da análise das reportagens sobre o bairro, o trabalho 

constatou que o Coque adquiriu, em determinados contextos sociohistóricos, 

estatutos distintos de sujeito: de uma comunidade representada como sujeito da 

transformação social, que lutava por direitos sociais – como a permanência e 

posse da área ocupada às margens do Rio Capibaribe –, passou a ser tratada, 

preferencialmente, como um sujeito vocacionado à marginalidade e à violência. A 

base de dados dessa pesquisa foi mapeada pelo próprio Tyler30. Ao falar sobre 

como foi participar da defesa, diz:  

 

Achei massa, velho, achei massa porque acima de tudo a gente tá falando 
do Coque, a gente tá falando da favela que é a minha casa. Achei massa 
por conta disso e achei uma viagem também porque é um cara que não 
mora no Coque falando do Coque, massa; e toda aquela historia de 
sujeito de Foucault, a polícia como instrumento de força do estado para 
fuder os que já estão fudidos. Essas coisas aí que a gente já tá ligado. 

 

  Nota-se como muitos dos eventos de letramento acima relatados estão 

relacionados ao sentimento de pertencimento de Tyler em relação à comunidade 

onde mora, quando, por exemplo, afirma em seu memorial que durante o curso de 

reciclagem no Neimfa passou a ver o Coque como algo seu. É interessante notar 

também como a participação de Tyler junto ao grupo de amigos acaba por permitir 

a sua participação em diversos outros eventos de letramento, como a participação 

no seminário, as rodas de conversa em que surgem comentários e indicações de 

livros, textos, fanzines, os quais, por sua vez, são lidos, por exemplo, quando Tyler 

vai à escola ou no seu tempo livre.  

 
 

                                                             
30 Estamos nos referindo aqui à participação de Tyler na pesquisa da FLACSO já mencionada 
anteriormente, na qual participaram a pesquisadora e os três sujeitos da pesquisa.  
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3.2.4 Eventos de letramento no domínio doméstico 
  

 Saindo dos eventos mobilizados a partir dessa rede de amigos e partindo 

para os eventos de letramento vivenciados por Tyler no espaço doméstico, 

notamos que o seu tempo livre em casa era utilizado para ouvir música, assistir 

televisão à noite, jogar vídeo-game com o primo e fazer leitura de textos de seu 

interesse. Entre estes, mapeamos alguns eventos já comentados nas seções 

anteriores − eventos que embora tenham sido originados em outras esferas, eram 

realizados nos espaço doméstico, como a leitura de livro didático para aula do pré-

vestibular com os amigos e a leitura de livros de seu interesse e dos fanzines. A 

exemplo disso, podemos citar a leitura que fazia de um livro chamado “A coleira”, 

pego na Biblioteca Popular do Coque: 

 

[...] Quando eu cheguei [havia levado o primo à escola] não tinha o que 
fazer, eu vim pra cá ainda [Neimfa], mexer numas parada no estúdio, mas 
ai eu não tava com a chave,  aí vim pra casa, li um pedaço de um livro 
que eu tava lendo, mas eu parei, o nome é “A Coleira” é um romance de 
um cara que é, um cara que escreve bastante, que toca piano, fez uma 
música que ficou muita famosa, mas ai ele não ganhou grana com isso, e 
não tem nenhum trabalho, fuma cigarro, bebe muito e quem sustenta ele é 
a mulher dele... a mulher dele mora com ele, deu um carro, dá todo mês 
uma mesada, [risos] a mulher cuida dele praticamente, é o filho dela, é o 
karma dela, por isso o nome do livro é a Coleira; e eu pensava que era 
coleira porque... com outro significado... mas a coleira... já dá pra sacar 
já...  
E: Como tu escolheu o livro? 
TYLER: Eu vi o nome do cara, que eu esqueci agora, mas normalmente 
essa galera não é brasileiro não, eu li um pedacinho, que ele era filho de 
pai e mãe anarquista, achei que era interessante, mas é só uma 
besteirinha, mesmo. 

 

 Assistir tevê para se distrair, principalmente filmes à noite, era também uma 

prática presente em seu cotidiano, mas fala da televisão com muitas ressalvas, 

como ilustra o trecho a seguir: “o cara pensa que tá em casa, tá sendo bem 

informado, mas tá sendo feito de otário, é o imbecil bem informado”. Assim, afirma 

que se quer se informar sobre o que está acontecendo recorre às conversas com 

os amigos não à televisão, pois se a assiste, diz manter bastante atenção sobre 

aquilo que é dito. As reflexões que faz sobre a tevê também são aplicadas ao 

jornal impresso, fazendo referência à forma dicotômica como retratam as 

comunidades pobres: ou mostram o que há de ruim ou se esforçam para mostrar o 

que há de bom “quando o que há de bom não precisava nem ser falado...”.  
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  Mapeamos ainda situações em casa em que Tyler ajuda a sua mãe com a 

leitura de textos ou em suas atividades escolares, uma vez que ela voltou a 

estudar: 

 

De vez em quando ela acha uns papéis doidos dela lá, aí tem uns santos 
num sei o que, essas paradas de crente, ai ela faz: ô fulano, lê isso aqui 
pra mim." "Ela: lê aí. Ela fica lá parada, viajando na parada. Aí às vezes 
eu repito pra ficar melhor...".  
 
Chegou lá uma carta “se você não pagar as contas de energia vai pro 
SPC seu nome”. Minha mãe não tá nem ai, pô, ela: “que váaaaaa por 
SPC”.. “Prezado cliente, nesse momento não foi constatado nos nossos 
arquivos o pagamento de algumas contas de energia. O seu nome corre o 
risco de ir parar...”. Aí minha mãe: SINTO MUITO! [...]  
 
Eu tava ensinando as tarefas da minha mãe, ela vinha com as tarefas dela 
lá e eu ajudava. Aí ela perdia a paciência “vai, faz, responde as coisas 
aí”... Aí eu fazia. No outro dia, a professora falava com ela [...]  
É massa, mas minha mãe tem a cabeça muito dura, ela faz mas... ela fica 
viajando. Quando eu digo “é assim... assim... assim...” ela: “vai, faz...” 
 
 

  Como vimos acima, Tyler costuma ajudá-la a compreender as 

correspondências que chegam, como foi o caso de uma carta cobrança da Celpe 

(empresa de distribuição de energia elétrica, em Pernambuco), à qual, após a sua 

leitura, Tyler e sua mãe, decidiram não pagar, pois sentem-se injustiçados com os 

serviços dessa empresa e da Compesa (empresa de distribuição de água, em 

Pernambuco), em especial; para ajudá-la a achar documentos que precisava para 

resolver questões relacionadas à aposentadoria e à sua pensão; para ajudá-la a 

apreciar textos bíblicos de seu interesse; e, por último, para ajudar sua mãe a 

resolver tarefas escolares enviadas para casa.  

  

3.3. Práticas e eventos de letramento de Sofia 

   

 3.3.1 Sofia e sua trajetória de letramento  

 

 Sofia tem 20 anos. Mora com sua avó por parte de pai e com sua irmã 

gêmea. Antes de residir com apenas sua avó e sua irmã, Sofia morou com três 

tias, as quais, à medida que se casaram, saíram de casa. Sua avó tem 64 anos, 

possui o ensino fundamental, é pensionista e trabalha voluntariamente no NEIMFA, 

sendo uma das primeiras fundadoras dessa associação. A irmã de Sofia terminou 
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o ensino médio há dois anos, tem investido em um curso no Pró-Jovem e pretende 

prestar vestibular para secretariado. Em sua rua, residem também seus avós por 

parte de mãe. A mãe de Sofia mora em outra cidade da região metropolitana do 

Recife, mas mantém contato com as filhas; trabalhou como cabeleireira durante 

mais de 10 anos, possui o ensino fundamental e voltou a estudar para finalizar a 

sua escolarização.  

 Em casa, todos sabem ler e escrever. Sofia fala que é comum ver sua irmã 

lendo textos literários ou revistas de seu interesse. Já a sua avó, costuma ler livros 

relacionados à sua religião, o espiritismo, e tem como hobby a realização de caça-

palavras em revistas especializadas. Sofia diz que é raro sua avó pedir ajuda para 

ler ou escrever algo e, quando pede, é no momento em que produz algum texto, 

sendo suas dúvidas relacionadas à ortografia, normalmente.  

 Quando conversamos sobre a sua infância e, mais especificamente, dos 

usos da leitura e da escrita nesse período de sua vida, Sofia faz referência direta 

ao papel de sua mãe enquanto incentivadora da prática de leitura: “Assim... apesar 

de minha mãe não ter estudado, ela me influenciava muito, comprava gibis pra 

mim, eu lia bastante gibi, não fui muito de ler livros não, isso começou na minha 

pré-adolescência”. Os gibis lidos por Sofia eram normalmente comprados por sua 

mãe ou ganho através de pessoas que sabiam da sua preferência por este gênero 

textual. Lembra-se que aprendeu a ler muito cedo, aos cinco anos, o que era 

motivo de orgulho para a sua mãe: “Minha mãe me botava para ler, ela dizia: ‘pega 

o livro, venha ler, mostre pra num sei quem que você sabe ler’. Ela ficava super 

orgulhosa.” 

 Durante parte de sua infância, Sofia estudou em escolas particulares nos 

bairros da Mangueira e Santa Luzia, onde se alfabetizou e cursou até a terceira 

série. Ainda criança, passou a estudar em uma escola pública, onde finalizou o 

ensino médio. Refere-se às escolas com muito carinho e lembra-se que gostava 

muito de estudar: [...] “na minha infância, gostava muito de estudar, livros da escola 

mesmo, botava minha tia pra me ensinar. [...] lembro que eu gostava de participar 

das peças, tinha que ler os livros de responder as atividades, ler historinhas que 

vinham nos livros.”.  

 Sofia analisa que, assim como ela, os jovens de sua idade, próximos a ela, 

não tiveram dificuldade de acesso à escola da forma como a sua avó teve, por 
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exemplo. Reflete que não enfrentou dificuldades para finalizar os estudos, mas que 

viu muito de seus amigos se afastando da escola, “se desviando do caminho”, e 

questionava-se se aconteceria algo que a atrapalhasse. Conclui, no entanto, que 

sua escolarização foi muito tranqüila:  

 
Sempre gostei da escola, eu digo assim: hoje em dia eu tô na faculdade, 
mas a melhor época da minha vida foi na escola, tanto na infância, quanto 
na adolescência, pelas amizades, pelos professores, eu sempre fui muito 
sentimental, sempre criava um vínculo forte com os professores. 

 

 Desde pequena, Sofia tem se inserido em práticas sociais de cunho 

religioso. Através do NEIMFA teve acesso a Doutrina Espírita, pois, como já dito, 

quando pequena participava das reuniões da associação, que de início funcionava 

como um Centro Espírita; também freqüentou a Igreja Católica, à qual afirma ter 

algumas críticas, principalmente depois de ter estudado assuntos na área de 

História que analisavam a postura dessa Igreja.  

 Atualmente, Sofia vai a uma Igreja Protestante (perto do bairro onde mora), 

a qual freqüenta desde a adolescência. Durante o período da coleta de dados, 

Sofia queixava-se, pois deixava de ir à Igreja pela quantidade de demandas para 

dar conta ou devido ao cansaço. Lembra-se, no entanto, que durante sua 

adolescência, após o convite de uma amiga, ia todos os domingos à Escola Bíblica 

Dominical, onde aprendeu a ler e manusear melhor a Bíblia, aproximando-se dos 

seus ensinamentos : 

 

Lá eu fazia leitura da Bíblia, eu tenho boas lembranças disso, pois se hoje 
eu sei pegar a Bíblia... porque é tão difícil você achar alguém que saiba 
pegar a  Bíblia e abrir no livro certo, e foi importante que eu tive contato 
com a Bíblia e com a palavra de Deus, mas ainda falta muito, né.  

 

 Aos 10 anos, Sofia ingressou também em um projeto da Associação Arte e 

Vida, direcionado a crianças e adolescentes dos bairros do Coque e de Santo 

Amaro (outro bairro cujo perfil socioeconômico se assemelha ao do Coque). Nela, 

tinha aulas de dança e participava de aulas que trabalhavam com literatura e 

teatro. Foi nesse espaço que expandiu seu interesse por textos literários e pelas 

artes em geral. Sua participação no projeto deu-se entre os anos de 2000 e 2005, 

entre os 10 e 15 anos. 
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 Como já mencionado, o Neimfa também foi citado tanto na infância quanto 

na adolescência como outro espaço importante para Sofia. Na época em que a 

associação não tinha sede específica e funcionava como um centro espírita na 

casa de pessoas da comunidade, Sofia costumava acompanhar sua avó às 

reuniões de evangelização: “Eu, pirrainha, com três anos, lembro, criança mesmo, 

eu ficava lá escutando, falavam muito de Deus, do amor, da harmonia, essas 

coisas de sentimentos, e eu ficava só ouvino e esperando o lanche”. Aos nove 

anos, Sofia participou de um curso de cunho religioso com atividades lúdicas, que 

envolviam a leitura de histórias, brincadeiras e passeios. Já na adolescência, se 

insere no curso de Agentes de Educomunicação Solidária, iniciado pelo Neimfa e 

sucedido pelo Agentes de Comunicação Solidária, quando da inserção de um 

grupo de professores e jovens universitários de Comunicação Social e de 

Educação, nas ações do NEIMFA. Assim como Sandokan e Tyler, Sofia participou 

de ambos os cursos, os quais duraram dois anos. A partir desses cursos, 

aproximou-se das temáticas da Filosofia e da História, áreas que lhe chamaram a 

atenção.  

 Através do Neimfa e da escola conheceu mais sobre o vestibular e sobre a 

Universidade Federal de Pernambuco. Seu interesse em fazer um curso superior 

levou-a a buscar informações em fontes tais como a televisão e o guia de 

profissões. Ao saber que o curso de turismo pedia profissionais com perfil 

comunicativo, reconheceu-se nele, o que a ajudou a decidir que prestaria o 

vestibular assim que finalizasse o ensino médio. A aproximação de Sofia com o 

grupo de jovens universitários da UFPE ajudou-a, em sua avaliação, a expandir 

sua personalidade comunicativa e, ao mesmo tempo, alimentava a sua decisão em 

tornar-se universitária, lugar este valorizado por ela, como podemos ver no trecho 

abaixo: 

Foi legal porque eu acho que me tornei mais comunicativa do que eu já 
era, fiquei com menos medo de me expressar. Eu acho que quando eu 
entrei na faculdade, eu tava assim, todo mundo dizia que eu não era 
tímida pra apresentar trabalho, e acho que foram esses cursos. E foi a 
partir desse curso que eu conheci a federal, e eu lembro que quando 
vocês falavam da federal meus olhos brilhavam, eu dizia: eu vou estudar 
lá, porque eu achava bonito ver vocês na federal, até que eu entrei.   
 

  

 Da mesma forma que os dois outros jovens sujeitos da pesquisa, Sofia 

também participou da oficina de Memoriais no curso de Agentes de Comunicação 
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Solidária, mas não pode finalizá-la devido ao vestibular. A produção do seu 

memorial foi realizado, no entanto, após a finalização da oficina, quando a jovem, 

junto aos outros sujeitos da pesquisa e à pesquisadora, organizavam a publicação 

do livro no qual se encontram os textos dos jovens. O texto de Sofia foi 

disponibilizado abaixo: 

Figura 13: Texto memorialístico de Sofia. Fonte: Livro “Coque Vive: Exercícios do Olhar”. 

  

 No último parágrafo de seu texto, Sofia cita uma pesquisa que estava 

realizando em seu bairro. Esta refere-se à clipagem de notícias sobre o Coque no 

Diario de Pernambuco, já mencionada nos perfis de Tyler e Sandokan uma vez 

que os três participaram enquanto jovens pesquisadores. 

 Desde que entrou no curso de Turismo, Sofia tem procurado se inserir em 

experiências de estágio em sua área. A primeira delas foi em uma empresa júnior 

de turismo chamada Plantur JR, formada e gerenciada por graduandos do Núcleo 

de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco. Ao entrar na 

empresa, Sofia assumiu o cargo de treinee no departamento de eventos. Nessa 

experiência, passou para o cargo de diretora. Segundo a jovem, foi nesse período 

que aperfeiçoou suas habilidades de escrita e leitura de relatórios, emails, entre 

outros textos da área administrativa. Embora o cargo proporcionasse a Sofia uma 

Sofia 
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experiência grandiosa para a sua área, não era remunerado o que a fez procurar 

outras experiências, mas agora remuneradas.  

 Na coleta de dados, Sofia já atuava em outro estágio, o qual era parte de um 

projeto chamado “Circuito nas Igrejas”. A jovem tomou conhecimento sobre o cargo 

através da internet, por meio de um e-mail enviado pelos professores a sua turma. 

Para entrar no projeto, realizou uma prova e, posteriormente, o treinamento de 

uma semana, com pessoas da área de turismo, arquitetura, história, artes e 

patrimônio histórico. Para realizar a prova, fazia pesquisa na internet sobre os 

assuntos mais importantes. 

 Nesse trabalho, Sofia atendia aos visitantes da Igreja onde atuava, 

repassando-lhes informações sobre a instituição e entregando-lhe panfletos sobre 

possíveis eventos. Embora gostasse do estágio, Sofia pensava em procurar outras 

experiências, que se aproximassem da área de gestão de projetos, área de seu 

interesse.  

   No período em que acompanhamos Sofia, entre março e abril, sua rotina 

configurava-se da seguinte forma: durante as manhãs ia ao estágio, no projeto 

Circuito das Igrejas, no qual era responsável por apresentar a Igreja aos seus 

visitantes, explicitando sua história e sua importância; à tarde, ia para a 

universidade; e às noites, realizava os afazeres da faculdade, assistia uma pouco 

de tevê e descansava. Nos fins de semana, Sofia ia para o curso de inglês. Nas 

próximas seções, delinearemos os eventos de letramento mapeados durante esse 

período que acompanhamos Sofia.  

 

3.3.2 O valor e o exercício da escrita: escrever para a universidade 

 

 No período das entrevistas, entre os meses de março e começo de maio, 

Sofia cursava o quinto período do curso de Turismo. Nos dois meses que a 

acompanhamos, mapeamos que, nesse domínio, Sofia produziu resumos, 

relatórios, provas, resenhas, projetos, fez a leitura de textos para as aulas, realizou 

anotações, entre outros eventos típicos do espaço acadêmico. Dentre os eventos 

mapeados, percebemos a produção intensa de resumos e resenhas, 

principalmente para as disciplinas Técnicas de Comunicação Publicitária e 

Seminários Avançados 1: Filosofia e Antropologia.  Para a primeira disciplina, Sofia 
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produzia uma resenha para cada capítulo do livro trabalhado, o que resultou em 10 

resenhas. Para a segunda, produzia resumos dos assuntos trabalhados nos 

seminários semanais, com temáticas tais como “O que é ciência”, “Aspectos da 

filosofia contemporânea”, “Períodos da filosofia grega”, “O surgimento da Filosofia”, 

“Linguagem”, resultando em 20 resumos. A imagem abaixo ilustra um dos resumos 

produzidos por Sofia. Estes possuíam de uma a duas páginas, e eram 

normalmente produzidos no ambiente doméstico, em seu computador. 

 A produção dos resumos e das resenhas eram precedidas da leitura de 

trechos de dois livros indicados pela professora (os quais foram emprestados por 

jovens universitários do NEIMFA), como também de anotações que costumava 

fazer durante as aulas. As anotações eram utilizadas principalmente para 

direcionar a consulta que fazia aos livros indicados pela professora: algumas vezes 

consultava apenas os tópicos trazidos na aula, fazendo uma leitura mais 

direcionada; já outras, lia os textos por inteiro, para depois pensar em como 

relacioná-lo com as anotações. 

Figura. 14 : Resenha produzida por Sofia 

  

 As atividades de produção de resenha e resumos eram vistas por Sofia de 

forma positiva, como meio de aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, bem 

como da própria atividade de escrita. O trecho abaixo ilustra como ela se 

relacionava com a produção desses textos: 

 

Sofia 
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É como se eu tivesse me renovando, adquirindo mais conhecimento, 
porque às vezes certas disciplinas na universidade não exigem, não 
exigem escrita, entendeu? Tipo, estatística não exige que você leia, e eu 
gosto de ler, gosto de escrever. Nesse período tem sido muito significante 
a escrita pra mim porque..., justamente por isso, eu tava sentindo falta 
disso, acho que no período passado eu não me dediquei tanto a essa 
questão da escrita e agora eu to vendo que tô tendo algumas dificuldades 
pra escrever justamente por conta do tempo que eu passei sem escrever, 
sem fazer resenha, sem fazer resumo. 
 

 

 As dificuldades mencionadas por Sofia diziam respeito, normalmente, aos 

cuidados necessários de adequação às características dos gêneros textuais, em 

especial, à resenha e ao resumo, como também a aspectos gramaticais. Ela atribui 

essa dificuldade ao tempo que passou sem produzir textos desse tipo e ressalta 

que aprendeu a redigí-los no início do curso.  

 Dentre outros eventos de letramento gerados a partir desse domínio, 

podemos citar também aqueles motivados por uma viagem à cidade de Penedo, 

em Alagoas. Pretendia-se com a viagem conhecer a relação das pessoas com o 

patrimônio cultural e histórico, o que deveria ser analisado a partir da construção 

de um projeto de pesquisa e seu relatório final. Para isso, Sofia, junto ao seu 

grupo, elaborou um pré-projeto e questionários a serem aplicados junto à 

população. 

 Dessa forma, a viagem mobilizou não só leituras, individuais e em grupo, de 

textos para a produção do pré-projeto, como também a elaboração de um 

questionário, anotações durante a viagem e, por fim, a escrita final do relatório da 

pesquisa, com base na leitura dos materiais escritos citados acima, como também 

em livros e textos encontrados na internet.  

  Ao comentar sobre a viagem, Sofia ressalta como era importante, para ela, 

poder conhecer e conversar com pessoas de outros lugares. Lembra-se, assim, 

que quando elaborou o questionário com o seu grupo, fez questão, por exemplo, 

de priorizar perguntas abertas para permitir que as pessoas falassem mais; e que, 

durante as entrevistas, gostava de anotar em seu caderno tudo aquilo que 

considerava interessante, independente de fazer parte da pesquisa.  

 Segundo ela, a prática de fazer anotações é muito recorrente e surge, 

principalmente, como auxílio à memória, como registro e como estratégia de 

aprendizagem. À exemplo desta última função, relata, por exemplo, que nas 

disciplinas da faculdade nas quais não se considera “autodidata”, a escrita reforça 



97 

 

 

a importância de estar atenta às informações da aula. O trecho abaixo ilustra as 

funções atribuídas a esta prática na vida de Sofia:  

 
Sei lá, é como se eu tivesse escrevendo, aquilo vai marcar, porque 
quando eu escrevo, eu vou repassando. Às vezes eu tenho um caderno 
antigo, aí eu pego e tem umas coisas legais que tão escritas, aí eu não 
jogo fora, e seu quiser jogar fora eu vou passar pra outro caderno, pra 
outro lugar, sei lá, eu vou procurar alguma forma de guardar.  E eu acho 
que quando eu escrevo eu sinto isso... que é também como se eu tivesse 
deixando registrado, entendeu? 
 

 
 Ainda quando fala sobre os eventos de letramento em que esteve envolvida 

diante da demanda proposta pela viagem à Penedo,  Sofia fala da importância, 

para ela, de voltar a exercitar a escrita 

 

Essa disciplina tá exigindo bastante isso, esse pré-projeto por exemplo, 
que eu tô fazendo pra fazer esse trabalho lá em PENEDO tá exigindo 
bastante a escrita, aí a gente fez esse pré-projeto e a professora corrigiu e 
quando a gente foi ver tinha muito muito... não erro gramatical, mas tinhas 
coisas que não... concordância, tipo, pensamentos que não tavam de 
acordo e a gente teve que refazer tudo, antes de vir pra casa eu tava 
reescrevendo o pré-projeto, aí tem sido bastante interessante, e eu tô 
sentindo que eu tô me reaproximando da escrita. 

  
 
 No que se refere ao âmbito da universidade, mapeamos ainda que o 

interesse de Sofia pelo seu curso motivou o empréstimo de uma revista no curso 

de inglês com uma matéria sobre o tema (imagem abaixo). Na entrevista, Sofia 

relata que as revistas publicadas na sua área são normalmente caras, e ao ser 

questionada sobre como fazia para ter acesso a materiais escritos que versavam 

sobre o turismo, afirma que costumava ir aos eventos da área, pois dessa forma 

conseguia revistas gratuitamente:  “Eu gosto de ir pros eventos porque a gente 

ganha de graça, né. Ano passado eu ganhava muito, pô, esse ano eu não fui pra 

nada ainda, mas tem um congresso pra turismo especial, eu tô pensando em ir”.  
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  Figura 15: Revista emprestada no curso de inglês 

  

 Por fim, no que se refere às formas de acesso a materiais escritos relativos 

ao universo da faculdade, percebemos que Sofia fazia empréstimos de livros na 

biblioteca, xerocava textos, chegou a comprar um dos livros trabalhados durante o 

semestre e utilizou a internet para buscar textos complementares. Mais uma vez a 

internet surge como parte das estratégias de acesso a materiais escritos de 

interesse dos jovens.  

  

3.3.3 Na palavra, um refúgio. 

 

 Descreveremos aqui eventos de letramento relacionadas ao gosto de Sofia 

pela leitura, produção e cópia de textos através dos quais ficava explícito práticas 

relacionadas à expressão da sua subjetividade, tais como poemas, pensamentos, 

letras de música e romances.  

 Percebemos que ouvir música é uma das práticas de lazer de Sofia 

prediletas. Ao lado dessa prática, gosta de copiar as letras das músicas, buscando-

as, por exemplo, na internet. No curso de inglês, era comum ouvir músicas 

durantes as aulas e receber as letras digitadas, as quais gostava de traduzir para o 

português quando chegava em casa. Esta prática envolve duas atitudes com 

relação ao texto: a vontade de aperfeiçoar-se na língua inglesa e o encontro com 

textos que mexem com a sua subjetividade.  

  Este gosto pela música e pela tradução mobilizou, por exemplo, o seguinte 

evento de letramento: ao assistir o DVD com um show de uma cantora pop 
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americana chamada Mariah Carey, interessou-se por um texto por ela recitado na 

abertura do DVD. Motivada por este interesse, decidiu que, quando utilizasse a 

internet, procuraria alguma informação sobre o texto. Ao encontrá-lo na internet 

percebeu que o texto era bem maior do que o trecho recitado no DVD. Decidiu, 

então, traduzi-lo através da ferramenta de tradução do “Google”, o que não a 

deixou satisfeita, estimulando-a a traduzir o texto ao seu modo: “joguei no google 

pra traduzir, aí ficou horrível, aí eu fiz a minha própria tradução, que eu achei bem 

melhor, sem querer me gabar!”. O texto traduzido foi posteriormente digitado e 

postado na sua página de Orkut, numa seção de destaque intitulada “Perfil”. 

Quando questionada sobre a escolha do texto para ocupar este espaço no Orkut 

afirma que o texto falava sobre ela. Segue abaixo o texto manuscrito traduzido, 

intitulado “Às vezes a vida pode ser gentil como um passeio de montanha russa”: 

  
Figura. 16: Texto traduzido por Sofia 

Sofia 
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 Além de gostar das letras de músicas, Sofia costumava também copiar, em 

bordas e capas de cadernos ou na agenda, frases que lhe chamam a atenção. 

Esta prática é antiga e já havia sido notada, pela pesquisadora, no período da 

oficina de Memoriais, vivenciada por Sofia quando tinha 16 anos. Era notável o 

interesse de Sofia em anotar qualquer frase, poema ou pensamento que lhe 

tocasse.  

 Ela justifica a escrita de frases nas bordas dos cadernos ressaltando o 

prazer que tem em lê-las, sobretudo quando precisa usar o caderno para escrever 

textos que não são de seu interesse. A escrita das frases assume duas funções: de 

registro daquilo que lhe chama a atenção; e a sua posterior leitura, como um 

momento deleite:  

 

“Siiiim, é que eu ia te falar, mas eu tenho vergonha... Eu gosto muito de 
poesia, de poemas, de frases, aí eu copio no meu caderno porque quando 
eu tô de saco cheio, tô tendo que estudar as coisas, aí quando eu olho 
assim essas frases eu gosto de ficar lendo...”.  
 
 

 As imagens a seguir ilustram essa prática: 

Figura 17: Capa de caderno de com frases, pensamentos, salmos 
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Figura 18: Texto escrito nas bordas dos cadernos 

 

 Os textos escritos eram normalmente trechos de músicas – em português e 

em inglês − e textos literários, fossem poemas ou partes de livros. Estes eram 

copiados a partir dos próprios livros, de revistas e da internet. Observamos que os 

textos bíblicos também aparecem entre os textos copiados e lidos por Sofia. Estes 

se relacionam com a inserção de Sofia em práticas religiosas e pelo seu interesse 

pelas religiões de uma forma mais ampla. O interesse por esses textos é justificado 

não só porque proporciona palavras de sabedoria e de conforto como também uma 

forma de se aprofundar sobre aquilo a respeito do qual ela acredita : “gosto muito 

dos textos, das histórias, é a questão da fé que eu tenho... mas também pra saber 

porque eu acredito, ter base, saber se o que eu acredito tem fundamento.” 

 O interesse de Sofia pela literatura e pela poesia surgiu quando participava, 

ainda criança, de jograis com uma poetisa e uma teatróloga, ambas renomadas na 

cidade, em um projeto social chamado “Arte e Vida”, direcionado a crianças e 

jovens do Coque e de Santo Amaro (bairro vizinho ao Coque). Nota-se que tanto a 

leitura literária quanto uma escrita mais espontânea estão co-relacionadas à busca 

de um prazer através de histórias ou palavras que a levem, como ela afirma, “para 

outro mundo” ou como uma forma de desabafo: 

  

Eu acho que é uma coisa que foi crescendo em mim e teve um papel 
absolutamente importante, tipo, até quando eu tô triste a primeira coisa 
que eu penso em fazer é ler um livro, uma história diferente, porque eu 
acho que me leva pra outro mundo, me acalma, a questão da leitura, 
principalmente; da escrita, quando eu tô... tanto pela questão profissional, 
mas em relação a mim mesma, a escrita quando eu tô num momento 
precisando, eu escrevo, nem que seja besteira... eu escrevi e mostrei a 
Ana "olha que besteira que eu escrevi", mas aquilo é como se eu tivesse 
soltando o que eu sinto... 

 

  Segundo Sofia, sua forma de acesso aos livros de literatura sempre se deu 

através de bibliotecas e empréstimos. Foi a partir da pré-adolescência, 

principalmente, que Sofia passou a utilizar essa instituição. O acesso a 

determinados materiais escritos deu-se principalmente a partir do Neimfa, na sua 

7: Textos copiados e colados nas capas de cadernos 
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biblioteca ou através de empréstimos com os educadores e amigos. A biblioteca da 

escola também foi citada como um dos espaços onde buscava livros, mesmo que 

esporadicamente. O uso das bibliotecas passou a ser mais constante durante dois 

períodos: quando estudava para o vestibular e quando estagiava no centro da 

cidade. 

 Durante o vestibular, período em que passou a andar mais pela cidade, 

principalmente sozinha, conheceu a Biblioteca Pública do Estado, e passou a 

freqüentá-la quase todas as tardes. Quando inauguraram a biblioteca “Leitura nos 

trilhos”, instalada na estação principal de metrô do Recife, passou a fazer uso dela, 

principalmente porque fazia parte de seu trajeto para o estágio. Os livros de 

literatura eram emprestados, principalmente, nessas duas bibliotecas.  

 Ainda relacionado ao seu interesse pela literatura, Sofia relatou estar inscrita 

em um site da internet chamado “O livreiro”, definido como “uma rede social para 

quem gosta de ler”. Nele, inseriu imagens de alguns livros que já havia lido, 

aqueles que gostaria de ler e o que estava lendo naquele momento.  Dentre os 

livros lidos por Sofia constam: “O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry; 

“A hora da estrela” e “Um sopro de vida”, de Clarice Lispector; “Alexandre, o 

grande”; “A chave de Sarah”, de Tatiana de Rosnay; “Estrela da vida inteira”, de 

Manuel Bandeira; e “O Caçador de pipas” e “A cidade do sol”, de Khaled Hosseini. 

Ainda no período da coleta, no entanto, Sofia havia desistido da rede social pois 

não encontrava pessoa com quem pudesse dialogar no espaço. 

 No período das entrevistas, Sofia lia um livro chamado “Viagem ao 

crepúsculo”, de um escritor pernambucano. Este havia participado como 

palestrante em um dos cursos de Neimfa e, na ocasião, deixara um exemplar de 

um livro seu na biblioteca. Como havia se interessado pela palestra, Sofia fez o 

empréstimo do livro na biblioteca. Pouco antes de iniciarmos a coleta de dados, 

Sofia encontrou-se com o autor em seu estágio e recebeu dele, como presente, o 

seu livro mais recente, como relatado abaixo: 

 

Eu tava lendo um livro de Samarone. Não sei se tu viu que ele escreveu 
sobre mim no Blog, eu achei super legal. Eu já tinha visto ele passar uma 
vez, ai eu fiquei com vergonha de chamar, ai nessa semana ele passou, 
eu falei “não sei se tu lembra que tu foi lá no Neimfa”, aí relembrei, né. Aí 
ele: “Você gostou? Eu fiquei com a impressão de que vocês não 
gostaram”. Aí eu “de forma alguma, eu lembro até hoje, inclusive depois 
disso eu fui procurar saber um pouquinho sobre a tua história e eu peguei 
um livro teu pra ler, Estuário, que é muito bom, sobre o Recife”. Ele pegou 
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e tirou um livro da bolsa e disse “olha, esse é meu ultimo trabalho”, ele 
pegou uma caneta e autografou, e me deu, aí eu fiquei super: que 
maaassa!  

  

 Sofia não costumava comprar livros de literatura, pois preferia fazer 

empréstimos em bibliotecas como já explicitado acima. Relata, no entanto, que 

gostava de ir às livrarias, onde ficava “com os olhos brilhando” ao passar pelas 

prateleiras e que naquele semestre estava empenhada em comprar, 

principalmente, os livros indicados pela universidade. Nos dois meses de 

entrevista, Sofia havia ido à livraria duas vezes: uma para comprar um livro para a 

faculdade e outra vez para presentear uma amiga com o livro “A cidade do Sol”, de 

Khaled Hosseini, que havia lido e gostado.  

   

 3.3.4. Os eventos de letramento do domínio doméstico 

 
 

  Entre os eventos de letramento mapeados nessa esfera, percebemos a 

realização das atividades propostas pela universidade, a leitura e escrita de textos 

de seu interesse, no tempo livre; ambas as práticas bastante presentes em seu 

cotidiano e mencionadas nas seções acima. Percebemos, no entanto, que nesse 

espaço Sofia realiza algumas práticas de leitura mais esporádicas e fortuitas. O 

espaço doméstico foi o mais citado como um espaço de acesso a materiais 

escritos os quais não eram de Sofia, mas com os quais a jovem também interagia.  

 A exemplo disso citamos a leitura de duas revistas. A primeira delas é a 

revista de caça-palavras de sua avó. A segunda, uma revista que havia sido 

encontrada no sofá de sua casa. O impresso era da sua vizinha que havia 

emprestado a avó de Sofia. Foi através da revista que Sofia tomou conhecimento 

de uma série de tevê que abordava uma história bíblica de seu interesse: “Aí eu 

peguei e vi lá: A história de Ester [...] Ela foi escolhida por Deus para salvar o povo 

dela. Aí eu achei bem legal eles fazendo uma série sobre isso e como eu tenho 

interesse, eu gosto muito das histórias das religiões, ai eu parei pra assistir”. 

Conversando com Sofia percebemos que sempre que encontra uma revista ou um 

livro pelo sofá ou na casa o qual é desconhecido, pára para dar uma olhada. 
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 Mapeamos também a leitura do jornal “Folha de Pernambuco31”. Como 

freqüenta a casa de sua outra avó, a qual tem a assinatura do jornal, encontrou-o 

pela casa e folheou a parte de entretenimento. Na entrevista, frisa, no entanto, que 

“apenas deu uma olhadinha no jornal”. Ao ser questionada sobre o porquê, afirma 

que não gosta muito do impresso, remetendo-se às lembranças deixadas por ele, 

principalmente na sua infância e adolescência, período de criação e de grande 

circulação do jornal na cidade, como podemos ver no trecho a seguir: “eu não 

gosto muito, não são lembranças boas que a Folha me traz, marcou a minha 

infância, a minha adolescência como um jornal só com notícias ruins, só isso, e 

jornal não tem como passar só notícias ruins”. As críticas de Sofia à Folha de 

Pernambuco foram estendida ao jornal “AquiPE”, principalmente no que se refere à 

sua linguagem: 

 

“[...] é horrível o jeito que eles escrevem, pô, é uma baixaria. Eles 
escrevem e a justificativa deles é escrever do jeito que o povo entenda; 
eles tão achando que o povo é palhaço. [...] umas palavras baixas pra 
definir as coisas, dando destaque às mulheres nuas, ao invés de dar 
destaque a educação, a emprego, é sempre dar destaque a morte, a 
violência. Isso é subestimar as pessoas: achar que pobre só quer saber 
de violência ou de baixaria. 

 

 A leitura desses jornais, segundo Sofia, é uma prática esporádica. Para se 

informar, assiste tevê e olha dois sites da internet no qual costumava ver as 

notícias: o G1, da TV Globo, e o site da Record. Ainda nessa esfera, Sofia costuma 

se inserir em eventos relacionados à administração das suas finanças como, por 

exemplo, o pagamento e a organização das suas contas (cartão de crédito, 

pagamento do inglês e carregamento do cartão de transporte público). Em casa, 

não participava da administração das contas, a qual é de responsabilidade de sua 

avó. 

                                                             
31 O jornal Folha de Pernambuco entrou em circulação no Recife em 1998, possui preço popular e 
era conhecido principalmente a partir do caderno “Polícia”, com imagens sempre chocantes sobre 
casos de morte na cidade. Em 2009, entrou em circulação o jornal “AquiPE”, uma versão “popular” 
para o Diario de Pernambuco.   
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3.4 Das respostas às questões norteadoras da pesquisa  

 

 Nesta pesquisa, buscamos compreender como se caracterizavam as 

práticas de letramento de três jovens moradores de um bairro de meio popular da 

cidade do Recife. Nos subitens anteriores, apresentamos os principais resultados 

coletados pela pesquisa, os quais já apontam possíveis respostas para os 

objetivos específicos da pesquisa. Neste subitem, a partir dos referenciais teóricos, 

sobretudo pressupostos propostos por Barton (1994), Barton e Hamilton (1998) e 

Street (1995, 2003) bem como a partir do diálogo com algumas pesquisas sobre 

práticas de leitura e escrita de jovens e com os dados de pesquisas nacionais, tais 

como o INAF e o Retratos da Leitura no Brasil, traçaremos comentários sobre os 

dados coletados, no intuito de delinear um panorama mais amplo das práticas de 

letramento dos jovens a partir das perguntas norteadoras da pesquisa.  

    

 3.4.1 Os eventos de letramento vivenciados e seus domínios 

 

 Segundo Barton (1994), as práticas de letramento podem ser analisadas a 

partir dos domínios de atividade que lhes dão sustentação. Os domínios são 

contextos padronizados e estruturados nos quais a escrita é usada e aprendida, 

estando alicerçados na forma como certas instituições sociais, tais como a religião, 

a família e a educação, se apresentam nos diferentes contextos sociais e culturais. 

Algumas dessas instituições são mais formalmente estruturadas do que outras, 

como também mais valorizadas socialmente, como é o caso da instituição escolar, 

a qual dá suporte às práticas de letramento tidas como práticas dominantes, haja 

vista o prestígio social desta instituição. No Indicador Nacional de Alfabetismo 

Funcional, esses domínios são chamados de “esferas de atividades”, entre as 

quais são exemplos as esferas do lazer, do trabalho, da educação, da religião, da 

participação cidadã e a doméstica.   

 Como temos assinalado durante este trabalho, as práticas de letramento, 

sendo maneiras culturais de utilização do letramento, não são unidades que podem 

ser observadas. Já os eventos representam situações observáveis, os quais se 

estruturam através dessas práticas. Ao acompanharmos os jovens, mapeamos os 

eventos a partir das esferas (ou domínios) em que estavam inscritos. Assim, entre 
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aquelas em que os eventos de letramento mais se sobressaíram, estavam as 

esferas da educação, a doméstica e a do lazer ou de usos do tempo livre.  

  

3.4.1.1 Sobre o domínio educativo 

  

 Como já explicitado, no período da coleta de dados, Sandokan cursava a 

faculdade e um cursinho pré-vestibular; Sofia cursava a faculdade e um curso de 

Inglês e Tyler cursava o segundo ano do ensino médio e participava de formações 

de caráter educativo esporádicas com os seus amigos. Ao olharmos os dados 

apresentados na seção anterior sobre os eventos de letramento referentes a este 

domínio, algumas questões nos chamam a atenção.  

 A primeira delas é a percepção de que o universo acadêmico é aquele que 

insere os jovens, Sandokan e Sofia, em eventos de letramento de forma mais 

sistemática, e que estes acabavam também por gerar outras participações no 

mundo da escrita, tais como o uso da internet e idas à livraria, à banca de revistas 

e às bibliotecas. 

 Estes eventos apresentavam diferentes funções, tais como obter 

informações para a realização das atividades (envio de emails, principalmente), 

auxílio à memória (uso da agenda) e obtenção de conhecimentos complementares 

(busca de textos em livros da biblioteca, retirada de Xerox, buscas de textos na 

internet).  Ao lado da escola que tradicionalmente tem sido referenciada como uma 

forte agência de letramento, a faculdade, pertencente à mesma esfera de 

atividade, também revela esse mesmo status.  

  Não nos parece precipitado afirmar que as instituições educativas tenham a 

leitura e a escrita como práticas essenciais à natureza dos seus objetivos, o que 

explica a forma como essas atividades são promotoras de eventos de letramento. 

O relatório de 2009 do INAF ressalta, por exemplo, que desde sua primeira edição, 

em 2001, existia uma correlação confirmada nos dados da pesquisa de que “a 

escolarização seria, de fato, o principal fator de promoção das habilidades de 

alfabetismo da população. Isto sugere o papel das instituições educacionais 

enquanto fortes agências de letramento.  

 Batista e Ribeiro (2004), em uma análise exploratória da distribuição do 

acesso à cultura escrita no Brasil e de seus principais condicionantes, destacam 
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como o acesso mais prolongado à educação básica se apresenta como um fator 

importante na diminuição das desigualdades no acesso à escrita. Como 

demonstram os autores, à medida que são comparados os grupos com níveis de 

escolaridade semelhante, as diferenças entre áreas geográficas e subgrupos 

sociais acaba por ser atenuada. Os autores demonstram, inclusive, que quando 

comparados os grupos com níveis de escolaridade semelhantes em IDH distintos, 

o percentual permanece dentro do mesmo patamar, como podemos ver no trecho 

a seguir: “[...] tomando apenas a população com oito a dez anos de estudo, o 

percentual dos que atingem o nível 3 se situa em torno de 40%, seja qual for o IDH 

[...]” (BATISTA; RIBEIRO, 2005, p. 103). 

 Os autores ressalvam, no entanto, que a relação positiva entre escolaridade 

e nível de alfabetismo tende a se mostrar limitada uma vez que há uma quantidade 

significativamente grande de indivíduos que finalizam o ensino médio e não atinge 

o nível de letramento esperado para esta série. Os autores destacam que fatores 

ligados à diferenciação da experiência escolar, ou seja, à forma como os alunos se 

relacionam com a instituição escolar e, por conseguinte, com os usos da leitura e 

escrita nela realizados, e à forma com que a instituição acaba lidando com esses 

modos diferenciados de engajamento são questões que podem ajudar na 

compreensão dessa relação não-linear entre escolarização e letramento.  

  O que podemos perceber a partir dos dados da pesquisa é a forma 

sistemática como as instituições trabalham com o saber escolarizado ou 

acadêmico por meio de um conjunto de eventos de letramento, os quais, por sua 

vez, acabam por promover outros eventos, ao ponto de entrecruzar práticas de 

letramento motivadas por domínios diversos. Mas para além de constatar a forma 

como a instituição engendra um conjunto de eventos de letramento de forma 

sistemática, é interessante também compreendermos o engajamento destes jovens 

para com essas práticas. Problematizar o engajamento dos jovens nos parece 

importante, principalmente, pois nos fala da relação que eles estabelecem com as 

instituições educativas e suas práticas. Era notável, por exemplo, o esforço de 

Sandokan para realizar todas as leituras e produções pedidas (as quais lhe 

pareciam intermináveis) de forma a manter sua participação nas aulas e garantir-

lhe notas boas, prática esta sempre presente em sua trajetória de escolarização. 

Podemos dizer o mesmo de Sofia, a qual ressaltava ainda uma preocupação em 
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aproveitar as situações acadêmicas de uso da escrita para se apropriar melhor das 

formas lingüísticas ali vivenciadas.   

 Acreditamos que, à sua forma, a escola também proporcionava a Tyler um 

conjunto de eventos de letramento típicos dessa esfera. No entanto, como já 

apresentamos nos resultados da pesquisa, da mesma forma que Tyler resistia a 

participar da instituição escolar, resistia para se engajar em suas práticas de 

letramento.  

 É interessante notar, entretanto, que o engajamento de Tyler com o 

conhecimento escolarizado fora da escola bem como o seu interesse em realizar o 

vestibular, indica que embora não consiga permanecer na instituição, compartilha 

com ela de alguns de seus objetivos, os quais são vivenciados em outras 

instâncias, como acontecia ao estudar os conteúdos escolarizados nos encontros 

de estudo para o vestibular com os seus amigos.  

 Da mesma forma que percebemos que as demandas da faculdade 

direcionadas a Sofia e Sandokan eram promotoras de outros eventos de 

letramento, o engajamento de Tyler em práticas de letramento extra-escolar, mas 

em práticas escolarizadas, vivenciavam também um tipo de “efeito dominó”, ou 

seja, eventos de letramento que antecediam e sucediam os encontros. A exemplo 

disso, citamos a situação em que Tyler decide ir à BPC em busca de livros 

didáticos sobre os assuntos que seriam trabalhados por seus amigos, estudando-

os em casa antes das aulas; ou quando aproveita a situação em que está usando o 

computador na casa de um amigo, para fazer uma pesquisa sobre a Televisão na 

internet, no intuito de produzir uma redação sobre o tema, a qual seria entregue a 

uma das amigas responsável pela aula de português. 

 Tanto o empenho quanto a resistência dos jovens em garantir a realização 

daquilo que era sugerido ou demandado pela universidade ou pela escola, são 

questões que falam da trajetória dos jovens e da relação estabelecida com as 

instituições educativas na infância; ou seja, de uma predisposição à obediência, à 

aceitação sem revolta às propostas educativas concretizadas nos ambientes 

escolares, ou o contrário, da dificuldade de incorporar o sistema de valores 

implícitos referentes ao mundo escolar (LAHIRE,1995) e de se envolver com as 

suas práticas de letramento.  
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 O empenho de se inserir em práticas de letramento institucionalizadas pode 

ser analisado também a partir das aspirações lançadas a essas instituições, 

quando, por exemplo, Sandokan, ao falar das motivações para ter entrado na 

faculdade, lembra da importância de se inserir no mercado de trabalho, o qual, 

paulatinamente, pede qualificações mais altas, ou como diz o jovem: “se ontem era 

o ensino médio hoje é o ensino superior, se hoje é o ensino superior, amanhã é a 

pós-graduação”; ou quando os jovens falam do desejo em adquirirem saberes 

relativos às áreas de conhecimento de seu interesse: quando Sofia comenta sobre 

a importância do curso de Turismo enquanto uma forma de expandir seu lado 

comunicativo ou quando Tyler fala do interesse em aprender a trabalhar com o 

cinema em um curso universitário.  

 

3.4.1.2 Sobre o domínio do lazer e outros usos do tempo livre  

 

 De acordo com Brenner, Dayrell e Carrano (2005) o lazer pode ser 

analisado como um tempo sociológico em que a liberdade de escolha surge como 

elemento preponderante, constituindo-se, na fase da juventude, como momento 

profícuo para a construção da identidade, para a descoberta das potencialidades 

humanas e o exercício de inserção nas relações sociais. Assim,  

  
A ocupação do tempo livre pelos jovens pressupõe a satisfação de 
necessidades materiais objetivas e a existência de tempo liberado das 
obrigações cotidianas e de conteúdos culturais que organizem e dêem 
sentido à experiência desse tempo. (BRENNER; DAYRELL; CARRANO, 
2005, p.176) 

 

 Nesse sentido, o lazer não é apenas um contraponto aos momentos de 

trabalho, há nele um espaço de aprendizagem das relações sociais marcado pela 

liberdade de experimentação, pela busca por atividades que proporcionem formas 

agradáveis de expressão, excitação e realização individual. Nessas formas 

descomprometidas de integração social, os jovens “consolidam relacionamentos, 

consomem e (re) significam produtos culturais, geram fruição, sentidos estéticos e 

processos de identificação cultural” (idem, p. 176).  

 Segundo Ribeiro (2002), são as práticas de leitura e escrita imersas em 

contextos que fogem às obrigações diárias referentes ao mundo do trabalho ou 

educacional; por exemplo, aquelas que melhor revelam as disposições dos sujeitos 
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quando fazem uso da escrita como fontes de informação, entretenimento e 

desenvolvimento cultural. Ao mapearmos, nas atividades dos jovens, os eventos 

de letramento referente ao domínio do lazer, percebemos que estes estavam 

fortemente marcados pela sua subjetividade. Acreditamos que essa marca mais 

subjetiva pode se fazer presente em todos os outros domínios, mas sobressai-se 

neste, pois, como assinalado por Brenner, Dayrell e Carrano (2005), este é um 

campo potencial de experimentação, de construção de identidades, de expressão e 

de participação nas relações sociais.  

 Voltando aos dados dos jovens, podemos perceber como o interesse de 

Sandokan pela fotografia marca fortemente as suas práticas de letramento. É a sua 

paixão pela fotografia e pela imagem que motiva práticas tais como a compra de 

revista especializada, a qual, como visto, é lida com avidez e utilizada sempre que 

Sandokan tem dúvidas sobre o tema; o empréstimo de livros na biblioteca que 

tratem da questão; a participação de Sandokan em comunidades virtuais de 

fotógrafos; a atualização do seu Flickr na internet; a sugestão do uso do vídeo em 

atividades acadêmicas; a realização de cursos; a monitoração do curso de 

fotografia do Coque Vive; e, por fim, a sua participação como fotógrafo em eventos 

tais como os promovidos pelo Coque Vive ou outros que surgem por indicação.  

 As atividades que envolvem usos sociais da escrita e com as quais 

Sandokan sente mais prazer em realizar estão normalmente relacionadas ao seu 

interesse pela fotografia. Isto ficava mais perceptível na medida em que Sandokan 

se queixava de ter que abrir mão daquilo que gostava (no caso, a fotografia) para 

dar conta das obrigações da faculdade nos seus momentos de “tempo livre”. Isto 

fica ainda mais explicito quando fala que não conseguiu ler um livro sobre 

fotografia, pois precisava estudar para o vestibular: “aí fotografia não vai cair no 

vestibular, né, pô, aí eu tive que pegar ‘Memórias Póstumas...’ Você acaba 

abdicando das coisas que você gosta pra...” . 

 No caso de Sofia, percebemos que a sua inserção em práticas de 

letramento nessa esfera estavam fortemente marcadas pela busca por um “lugar 

hospitaleiro”, como define Petit (2008), ao falar de um dos sentidos que jovens de 

meios populares da França davam à leitura de literatura em suas vidas. Segundo 

Petit (2008) os jovens que se envolvem no mundo da literatura parecem ser 

aqueles cuja curiosidade pelo mundo real mantém-se tão forte quanto o seu 
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interesse pela fantasia e por outro lugar acolhedor para se estar. É como se a 

literatura, longe de afastá-los das pessoas, fizesse com que descubram como 

podem estar mais perto dos outros. A autora também fala de sentidos que se 

relacionam ao ato de “construção de si”; uma busca por traduzir-se; dar sentido à 

própria experiência; dar voz ao sofrimento. Nessas análises de Petit, vimos um 

pouco de Sofia e das suas práticas de leitura e escrita, as quais, desde a sua 

infância, estiveram marcadas pela escrita de diários e textos introspectivos, e, à 

partir da adolescência, marcado pelos poemas, romances ou textos que, de 

alguma forma, dialogassem com as suas experiências de vida.  

 Entre as práticas de letramento dos jovens, as de Sofia nessa esfera são as 

que mais se sobressaem quando a chave de análise das mesmas é a questão de 

gênero. As escritas de diários na infância e a prática construída na adolescência de 

copiar pensamentos, músicas e frases de efeito em cadernos coloridos, bem como 

a leitura de romances e poemas, entre outros, apontam para práticas de letramento 

cuja predominância dá-se entre as mulheres.   

 Dados de Lins e Silva (2004) sobre as práticas de escrita de professoras 

durante a sua adolescência reforçam essa informação também encontrada em 

nossa pesquisa: 

 

Poema, poesia, desabafo, mensagem, cartão, história, caderno 
de pensamento, caderno de romance, questionário íntimo, 
música, bilhete, anotação constituem o universo diverso dos 
outros eventos de escrita presente na esfera familiar das 
docentes [...] A época da adolescência marca o momento em 
que se iniciam essas escrituras confessionais e privadas. (LINS 
e SILVA, 2004, p.208) 

  

 Ao analisar os dados do INAF sobre as práticas de letramento dos 

brasileiros, Carvalho e Moura (2005) destacam que a prática de utilizar o tempo 

livre para escrever, criando ou copiando textos, apresenta-se mais associada às 

mulheres do que aos homens: enquanto dois terços das mulheres costumam 

escrever, nem metade dos homens o fazem. As autoras destacam também que as 

mulheres tem desenvolvido uma relação mais positiva e mais freqüente com as 

práticas de leitura e escrita. Barton (1998), em sua pesquisa, também revela como 

as práticas de leitura de romances, sagas familiares e histórias de ficção estavam 
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mais associadas às mulheres, enquanto que os homens costumavam mencionar a 

leitura de livros de ficção científica, humor, guerra e ação.  

 Ainda sobre as práticas de letramento de Sofia, é interessante ressaltar que 

alguns dos eventos vivenciados nessa esfera também eram motivados pela 

participação da jovem em outros domínios, como é o caso da sua participação nas 

instituições religiosas. O envolvimento de Sofia com as temáticas religiosas 

motivou o interesse da jovem em ler “A ética protestante”, de Max Weber, após o 

comentário de um professor da universidade. Podemos citar também como 

exemplo que, ao ler uma revista de fofocas da TV deixada no sofá pela sua avó, o 

que lhe chamou a atenção no impresso dizia respeito a uma série bíblica que seria 

exibida na TV Record. Os dados mostram como diferentes experiências sociais e 

culturais dos jovens fazem com que suas práticas de letramento recebam 

influências de domínios diferenciados, ou seja, se entrecruzem.    

 Os dados de Tyler referentes a este domínio expõem a relação entre o 

pertencimento a um coletivo/rede de amizades como elemento motivador de 

inserção do jovem em práticas de letramento. Como já explicitado, mapeamos um 

conjunto de eventos de letramento tais como a leitura de Fanzines, a leitura de 

livros que tratavam da filosofia, da literatura clássica, livros de romance, a escrita 

de roteiros de vídeos, da letra de uma música, bem como intervenções no bairro 

em graffite. 

 Concordamos com Alves (2008) quando afirma que as conversas sobre 

livros ou textos e suas leituras surgem como uma forma de ampliar também o 

sentimento de pertencimento ao grupo. Nos dados encontrados pela autora, ao 

compartilhar experiências vividas por meio da leitura, era possível para os jovens 

sair do isolamento, construir relações e fazer circular idéias e emoções.  

 Embora não compartilhassem o momento de leitura, os jovens em suas 

rodas de conversa compartilhavam os seus significados. Para Tyler, os diálogos 

em torno dos textos, vídeos e músicas surgem como forma de relacionar as 

reflexões ali propostas às suas vivências e reflexões. Como diz o próprio jovem: 

“não sei se isso é muito romântico, e tal, mas o que eu vejo aqui [no Coque], já que 

eu já vivi, a gente procura ler porque tem uma instiga maior de ver aquilo que tem 

muita coerência com a favela...”   
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 Dessa forma, as práticas de letramento vivenciadas por Tyler surgem 

intricadas a questões tais como o sentimento de pertencimento dele para com a 

sua comunidade e das experiências ali vivenciadas, à percepção de que à 

comunidade onde reside são lançadas discriminações diversas (a começar por 

uma “discriminação por endereço” (NOVAES, 2006), ou seja, por viver em um 

bairro representado reiteradamente como uma “Morada da morte”32), como 

também pelo desejo de construir formas de ação pautadas no sonho da construção 

de mudanças sociais para a comunidade. É inserido nesse conjunto de reflexões e 

na busca de ações coletivas, através das artes (da música e da imagem, em 

especial) que as práticas de letramento de Tyler, nesse domínio, ganham sentido.  

 

3.4.1.3 Sobre o domínio doméstico  
 

 Como afirma Barton (1998), separar o espaço doméstico como um domínio 

distinto é um exercício complexo. Não podemos deixar de perceber que existe, 

nesse domínio, práticas de letramento específicas, as quais ganham sentidos a 

partir da própria esfera de atividade. Por outro lado, o espaço doméstico aparenta 

ser o centro a partir do qual os indivíduos partem para se engajar em outros 

domínios, os quais acabam por reverberar também no espaço doméstico: 

 

“People start from the home and move out through local activities such as 
shopping and going to the library or the doctor´s surgery, to more or less 
complex engagements with other institutions through, for example, work or 
educational activities. Then, they bring back into the home resources, 
possibilities and problems from elsewhere, which are used, acted, solved, 
enjoyed, talked over and worried about.” (BARTON, 1998, p.188)33

 

 

  

                                                             
32  Manchete intitulada “Coque: Morada da Morte” publicada em um dos jornais mais tradicionais da 
cidade do Recife.  
33 "As pessoas começam a partir de casa e partem de atividades locais, como ir às compras e ir à 
biblioteca ou ao consultório médico, para compromissos mais ou menos complexos com outras 
instituições, através, por exemplo, das atividades relativas à educação ou ao trabalho. Então, eles 
trazem de volta para a casa recursos, possibilidades e problemas de outras áreas, que são 
utilizados, resolvidos, apreciados, comentados, executados e com os quais se preocupam." 
[Tradução nossa]. 
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 Analisar os dados referentes a este domínio torna-se complexo, pois os 

eventos de letramento da escola, da faculdade e do cursinho, por exemplo, os 

quais estão inseridos no domínio da educação, eram também parte dos momentos 

em que os jovens estavam em casa, da mesma forma que algumas práticas de 

lazer que envolviam a leitura e a escrita também tinham a casa como locus.  

  Assim, percebemos que entre as práticas de letramento dos jovens 

vivenciados nessa esfera e que apresentam características mais distintivas, 

podemos destacar aquelas relativas à manutenção da casa, as quais eram 

vivenciadas por Sandokan – pagamento das contas de casa como também a 

retirada do salário para o seu pai no caixa eletrônico −, e por Tyler, auxiliando a 

sua mãe na leitura das contas e correspondências de casa.  

 Sandokan assumia também o papel de fornecer suporte aos investimentos 

familiares na educação dos irmãos, em especial, de sua irmã mais nova, 

acompanhando as “tarefas de casa”. O mesmo acontecia com Tyler, ao auxiliar a 

sua mãe que havia voltado a estudar ou quando lia para ela textos de seu 

interesse, no caso, textos religiosos.  

 A exemplo do caso de Sandokan, é interessante notar que, segundo os 

dados do INAF de 2001 (RIBEIRO, 2004), entre os jovens brasileiros não é 

desprezível a porcentagem de jovens entre 15 e 24 anos que ajudam as crianças 

em casa com as suas tarefas: embora os dados mostrem que esses jovens, em 

comparação aos entrevistados mais velhos, são aqueles que menos ajudam as 

crianças com deveres escolares, não passa desapercebido que 30% deles ajuda 

sempre e 47% de vez em quando, o que aponta ser esta uma prática de letramento 

bastante presente em suas vidas. Na vida de Sandokan, acreditamos que essa 

prática é assumida principalmente devido à identidade de filho mais velho. No caso 

de Tyler, ao contrário, por ser o filho mais novo e por não assumir 

responsabilidades tais como um trabalho e estar sempre “por perto”, a ele é 

atribuído o papel de leitor, escriba e também de auxiliar nas práticas escolarizadas 

em que sua mãe tem se inserido. Não podemos deixar de comentar que o nível de 

escolarização conquistado pelos jovens é outro fator que também deve influenciar 

a inserção em determinadas práticas de letramento nessa esfera. A exemplo disso 

podemos citar as práticas de suporte às atividades escolares dos parentes; quando 

Sandokan assume o papel de escriba para pessoas da comunidade, ou, no caso 
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de Sofia, quando ajuda a avó a avaliar possíveis erros nos textos por ela 

produzido.    

 Percebemos também que na casa de Sandokan e Tyler dificilmente torna-se 

necessário para os jovens deixar recados ou bilhetes. A manutenção da 

comunicação se dá, em sua maioria, a partir da oralidade. Sandokan comenta, por 

exemplo, que esta prática não se mostra presente em seu cotidiano, 

principalmente porque a sua mãe sempre está em casa, sendo através dela que 

deixa os recados. Na casa de Sofia, esta é uma prática mais recorrente, pois é 

uma das formas de comunicação com a sua avó e a sua irmã, principalmente 

quando precisa deixar recados recebidos pelo telefone ou requerer a compra de 

algum item alimentício corriqueiro como o pão, por exemplo.   

 De acordo com Dorothy Sheridan, Brian Street e David Bloome (2000), em 

nossa sociedade a escrita “legítima” associa-se aos escritores, à academia, aos 

documentos oficiais, aos poetas que, geralmente, são vistos como escritores 

legítimos; seus escritos carregam autoridade, construída na associação entre 

instituição e poder (por exemplo, a imprensa, a universidade, o governo), 

contribuindo para a formação de uma identidade de escritor. Em relação às 

pessoas comuns, a escrita cotidiana tende a ser banalizada e relegada a um lugar 

destituído de legitimidade, já que se encontra ligada às urgências e necessidades 

básicas de pessoas comuns e ao cotidiano. 

  Acreditamos que essas práticas menos valorizadas socialmente não 

puderam ser melhor aprofundadas na presente pesquisa por duas questões que se 

complementam: devido às limitações metodológicas e bem como à própria 

percepção dos jovens a respeito dessas práticas, ou seja, como práticas que, por 

sua “simplicidade” não mereciam ser comentadas. Assim, se por um lado a 

abordagem metodológica não permitia o acompanhamento da prática em si, por 

outro, os comentários dos jovens sobre as suas práticas de letramento, 

especificamente sobre as práticas menos valorizadas socialmente, também não 

permitia que nos aproximássemos melhor das vivências cotidianas desse domínio.  
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3.4.2 Materiais escritos e suas formas de acesso 

 

 Dados do INAF de 2005 apontam para os jovens como aqueles que, de 

alguma forma, estariam mais “cercados” pela cultura escrita. Segundo Galvão 

(2004) os mais jovens “são aqueles cujos pais possuíam um maior domínio da 

leitura e da escrita, tinham em casa uma maior quantidade e diversidade de 

materiais escritos e utilizavam com freqüência a leitura e a escrita em seu 

cotidiano.” (p.133). A autora destaca que além da ampliação da escolarização, 

fatores clássicos como a urbanização, a industrialização, a popularização do 

impresso e de instâncias carregadas pela sua distribuição têm contribuído para que 

as práticas letradas se inserissem cada vez mais nas novas gerações. 

 São as gerações mais novas as que conviveram com um maior número e 

uma maior diversidade de materiais de leitura: 97% dos jovens entre 15 e 24 anos 

tiveram contato com os materiais escritos citados na pesquisa. Entre os materiais 

escritos encontrados na residência dos entrevistados, os dados referentes aos 

jovens são os que apresentam um maior percentual em todos os itens em 

comparação com as outras faixas etárias, incluindo-se aí: calendários, álbum de 

família, livros religiosos, dicionários, livros didáticos, livros de literatura, livros 

infantis, entre outros materiais. 

 Em nossa pesquisa, entre os materiais escritos mapeados nas entrevistas 

com Sandokan percebemos a presença dos livros (acadêmicos, de literatura e de 

fotografia), apostilas (para o vestibular e para a faculdade), livros didáticos, revistas 

(de história e de fotografia), um dicionário de língua portuguesa, jornais (dois 

jornais tradicionais da cidade), contas referentes à casa e suas correspondências 

bancárias; com Sofia mapeamos a presença de livros (Bíblia, acadêmicos, 

romances, jornalísticos, didáticos de inglês), revistas (especializadas na área de 

turismo, promocionais, de passatempo e de fofocas da TV), jornal (jornal popular 

da cidade), dicionários, contas do cartão de crédito e correspondências bancárias; 

com Tyler, mapeamos a presença de livros (didáticos, romances, contos, filosóficos 

e acadêmicos), apostila (do colégio), fanzines, revistas (semanais de circulação 

nacional tal como a “Isto é” e uma revista produzida pelo Coque Vive) e contas da 

casa.  

 O acesso a estes materiais se dava de forma diferenciada. A partir do 

âmbito familiar, Sofia e Sandokan tinham o acesso a materiais escritos como 
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jornais e revistas, os quais, por sua vez, eram adquiridos por seu pai, no caso de 

Sandokan, e por sua avó, no caso de Sofia, através de doações, empréstimos, de 

direito adquirido (como é o caso da assinatura do jornal da avó de Sofia, uma vez 

que aquela é funcionária pública do Estado) ou de compra. É também através da 

rede de amizades que Tyler, em especial, como também Sofia citam situações de 

empréstimo de livros, revistas e fanzines.  

 É interessante perceber que, para os três jovens da pesquisa, a biblioteca 

surge como uma das formas de acesso aos materiais escritos, sobretudo aos 

livros. Sofia e Sandokan faziam uso de duas bibliotecas, a da faculdade e a 

biblioteca “Leitura nos Trilhos”, instalada até o ano de 2010 na estação central do 

metrô, mas que atualmente apresenta-se fechada. Já Tyler fazia uso 

principalmente da Biblioteca Popular do Coque.  

 Os usos da biblioteca eram motivados por razões tais como a busca por 

livros ligados às demandas da universidade ou, no caso de Tyler e Sandokan, 

relacionados ao vestibular, motivados por interesse pessoal em determinadas 

temáticas (fotografia, religião) ou, como acontecia com Tyler, por indicação de 

leitura de seus amigos.  

 Em suma, as motivações encontradas perpassavam pelo cumprimento das 

exigências acadêmicas, pela busca de momentos de lazer a partir da leitura e 

também pela busca por atualização/aprofundamento sobre assuntos de interesse 

dos jovens. A biblioteca restringia-se, sobretudo, a um espaço de empréstimo dos 

livros, pois a leitura destes era vivenciada em outros instâncias, fosse no ônibus, 

em casa, na escola ou na faculdade.  

 Segundo o INAF, apenas 13% dos jovens vão sempre às bibliotecas para 

retirar livros e 40% vão às vezes, 24% iam sempre para consultar livros e 37% iam 

às vezes e 20% iam sempre para ler e consultar revistas e jornais e 33% iam às 

vezes. A proporção de jovens que nunca realizavam essas três atividades eram, 

respectivamente, 47% que nunca retiravam livros, 39% que nunca consultavam 

livros e 47% que nunca liam ou consultavam jornais e revistas em bibliotecas. 

Embora alta a porcentagem de jovens que não faziam uso da biblioteca, a 

porcentagem sobre a freqüência com que fazem algum uso dessa instituição nessa 

faixa é a maior entre as outras faixas etárias, indicando que, no Brasil, são ainda 

os jovens que fazem um uso mais intenso das bibliotecas.  
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 Entre os jovens da pesquisa, o acesso através das bibliotecas aos materiais 

escritos relativos ao domínio da educação reforça a relação entre o uso da 

biblioteca entre os jovens e as práticas de letramento nele vivenciada. Esta relação 

vem sendo reafirmada em dados do INAF e do Retratos da Leitura no Brasil 

  

[Sobre os resultados do Retratos da Leitura no Brasil] O uso da biblioteca 
pública parece também feito em função da escola: sua freqüência é maior 
nas faixas etárias de 5 a 17 anos, e tem como objetivos principais 
pesquisar e estudar. E com relação à freqüência da leitura de diferentes 
tipos de livros, os didáticos e universitários são os únicos lidos mais 
freqüentemente (68%) do que ocasionalmente (32%). (CUNHA, 2008, 
p.55 ) 

   

[Sobre os resultados do INAF] A freqüência a bibliotecas é maior entre 
jovens de quinze e vinte e cinco anos, e entre os mais escolarizados, o 
que sugere que essa seja uma prática essencialmente escolar. (BRITTO, 
2004, p. 57) 

  

   

 É importante enfatizar, no entanto, que a biblioteca surge entre os jovens 

como uma das principais formas de acesso aos materiais escritos cuja natureza 

extrapolava o escopo da educação formal. Assim, é a partir da biblioteca que 

Sandokan tem acesso ao livro sobre a história da fotografia, onde Sofia faz 

empréstimo dos livros de literatura e onde Tyler busca por livros que permitam a 

ele refletir sobre as suas experiências. Ao lado das redes sociais em que os jovens 

estão envolvidos, que também dão suporte ao acesso a materiais escritos, as 

bibliotecas cumprem um papel bastante relevante já que a compra de materiais 

entre os jovens é bastante limitada.  

 Isto reforça a importância da criação e, principalmente, da manutenção de 

um acervo diversificado das bibliotecas públicas e\ou comunitárias para que os 

jovens de meios populares que tenham a leitura e a escrita como parte de suas 

ações, possam ter acesso aos materiais escritos, sejam livros, revistas ou jornais, 

entre outros impressos de seu interesse.  

 Notamos ainda que a internet tem sido utilizada como estratégia de acesso 

a textos de interesse dos jovens, de divulgação de conteúdos produzidos por eles 

(como é o caso de Sandokan, ao publicar as suas fotos no Flickr, e Sofia ao 

divulgar textos que lhe chamam a atenção) e de interação, quando participam de 

redes sociais e usam ferramentas como o email. Isto se revela principalmente nos 
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dados de Sofia e Sandokan, os quais já utilizam a internet como parte do seu 

cotidiano há mais de três anos: Sofia, em sua própria residência ou na casa de sua 

tia, e Sandokan através das lan houses encontradas na comunidade. Já Tyler fazia 

uso de forma indireta, quando ia à casa de Procópio e, com ele, acessava a 

internet, ou quando ia ao NEIMFA, utilizando-a, sobretudo, para ter acesso a 

conteúdos de seu interesse: vídeos, textos e músicas.   

 Pesquisas como a de Di Nucci (2002), sobre as práticas de letramento de 

jovens do ensino médio de uma escola pública de Campinas, como também a de 

Aurora Neta (2008) sobre a relação dos jovens com a leitura, trazem dados 

similares quando indicam que a internet tem sido utilizada pelos jovens na busca 

por assuntos de interesse pessoal, para a realização dos trabalhos escolares e 

para a interação através da troca de emails e dos canais de bate papo.  

 Segundo os dados do Retratos da Leitura no Brasil, são os jovens de 14 e 

25 anos os que mais fazem uso da internet para ter acesso a livros digitais, o que 

aponta como a juventude tem se apropriado da internet como forma de ter acesso 

aos textos. É importante ressaltar, no entanto, que se por um lado os jovens se 

identificam com as (novas) tecnologias e ao acesso a esse tipo letramento, ter um 

computador em casa e o acesso à internet é ainda um privilégio de poucos.  

 Como sabemos, fazer uso da internet requer um investimento financeiro 

para tê-la na própria residência (o que implica também a posse de um 

computador), ou requer investimentos esporádicos para o seu uso em lan houses, 

o que indica como questões socioeconômicas influenciam fortemente no acesso a 

essa tecnologia. Esse dado é agravado especificamente pelo fato de que espaços 

públicos, como escolas e bibliotecas, ofereçam um acesso precário a 

computadores e à internet. De acordo com os dados do Retratos da Leitura no 

Brasil é raro o uso da internet em espaços como as bibliotecas (1%), escolas (3%) 

como também no ambiente de trabalho (5%).  

 Soares (2002), citando Chartier, destaca que o texto em uma tela pode ser 

visto como uma revolução do espaço da escrita, o qual condiciona e altera a 

relação que o leitor tem com o texto, com as formas de ler e escrever e até mesmo 

os processos cognitivos envolvidos nesse processo. Nesse sentido, ressaltamos 

também que ter o acesso à internet não é garantia de uso, pois participar do 

letramento digital implica se familiarizar com o computador como também novas 
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formas de acessar, transformar e se relacionar com as informações. Faz-se 

necessário ampliar os espaços de acesso bem como incentivar e promover a 

familiarização com esse tipo de letramento.    

  

3.4.3 A respeito da trajetória de letramento dos jovens  
 

 

 Nesse tópico, temos como objetivo explicitar como vivências de diferentes 

esferas têm sido relevantes na constituição das práticas de letramento dos jovens 

em suas trajetórias de vida. Buscaremos ainda ressaltar alguns valores e crenças 

associados à leitura e a escrita por parte dos jovens. A escolha por tratar da 

trajetória e dos valores em um mesmo tópico é devido à percepção de que estes 

estão associados a instâncias específicas, tais à escola ou à participação dos 

jovens em associações, por exemplo. Partimos, aqui, do pressuposto de que as 

práticas de letramento são influenciadas por elementos sociais e culturais 

relacionados às diferentes instâncias de participação dos jovens e que estas 

veiculam valores e crenças sobre a leitura e a escrita, as quais ressoam nas 

percepções dos sujeitos (BARTON, 1998; STREET, 1995).  

  Como já explicitamos, os três jovens da pesquisa fogem ao perfil estatístico 

bastante presente na comunidade de jovens com poucos anos de escolarização, 

pois dois deles finalizaram o ensino médio e ingressaram em faculdades e um 

deles finaliza o ensino médio, o que contabiliza mais de 10 anos de escolarização.  

 Os dois jovens que ingressaram na faculdade, Sofia e Sandokan, sempre 

apresentaram uma relação “pacífica” com a escola, indicando que se engajavam 

em suas práticas de letramento sem muita resistência. Sofia, por exemplo, 

reconhece como desde cedo incorporou o discurso da leitura enquanto um valor, 

como podemos ver no trecho a seguir: 

 

Eu tive sorte, no geral, porque eu tive professores bons, que sempre 
falavam da importância da leitura, e isso, como eu tinha, digamos assim, a 
mente aberta, eu aceitava e acreditava, e por isso que eu acreditava, eu 
procurava ler, porque eles falavam que era importante, que você escrevia 
melhor, eu lembro disso: "olhe, quem lê, escreve melhor", e eu sempre 
quis escrever bem, ai pronto quando os professores falavam isso, eu 
procurava ler... a mesma coisa que eu lembro quando o professor... a 
mesma coisa com a educação de higiene, pra cuidar bem dos dentes, 
quando tinha essa palestra lá na escola, ela dizia "tem que passar o fio 
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dental, tem que escovar o dente"... da mesma forma quando diziam "tem 
que ler" eu também acreditava... [Sofia] 

   

 Esse relato é bastante interessante, pois reforça como o incentivo à leitura e 

a incorporação desse discurso funcionou para Sofia com um elemento motivador 

para que participasse de situações que envolvessem a leitura. A relação 

estabelecida por Sofia entre ler e obedecer também nos remete “a ordem moral 

doméstica” (LAHIRE, 1995), ou seja, à moral do bom comportamento e do respeito 

ao professor enquanto formas de se engajar com as práticas de letramento e suas 

crenças no âmbito escolar.  

 Casos como os de Sandokan e Sofia cuja participação e engajamento nas 

práticas escolarizadas deram-se sempre com muita facilidade revelam mais 

explicitamente como as suas práticas de letramento podem ter sofrido influência da 

instituição escolar. Já a relação que Tyler estabelecia com a escola durante sua 

trajetória diferencia-se daquela vivenciada por Sofia e Sandokan. É importante 

notarmos, no entanto, que embora resistisse a participar das práticas escolares, 

Tyler reconhece a escola como um dos espaços onde trabalhou “mais diretamente 

com a leitura e a escrita”, referindo-se às práticas de letramento escolarizadas.  

  Tavares (2008), em sua pesquisa sobre as práticas de letramento de 

crianças do bairro do Coque, revela que, ao lado de experiência de leitura e escrita 

marcadamente escolares e da presença de suportes tais como o livro didático, o 

caderno e o quadro, as professoras também faziam uso de gêneros e suportes 

textuais tais como jornais, revistas, músicas, receitas, rótulos. A autora ressalta 

que o trabalho desenvolvido não revelava a exploração do gênero textual enquanto 

uma prática social; sua exploração limitava-se à temática do texto ou ao uso do 

texto como pretexto para trabalhar com a gramática. Trazemos este dado para 

comentar que outros textos e suportes têm sido inseridos na escola do bairro 

(sabemos que isso tem acontecido também através dos livros didáticos) e que, 

embora a professora faça usos específicos com esse texto, a sua apropriação, seja 

pela criança ou pelo jovem, foge aos limites da escola.  

 Assim, queremos dizer com isso que, entender a forma com a qual a escola 

tem contribuído para as práticas de letramento dos jovens requer um melhor 

aprofundamento, pois, como Soares (2004a) já ressaltou, a constituição das 

práticas de letramento de um indivíduo não se dá em um contínuo linear, 
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facilmente identificável. O que notamos é que os três jovens reconhecem na escola 

um espaço de acesso a práticas de leitura e escrita, mas não conseguimos 

precisar em que nível se dá a influências dessas práticas.   

 Os dados de Tavares (2008) ressaltam também o papel das associações na 

circulação e no acesso a materiais escritos, dado este presente em nossa 

pesquisa. As associações comunitárias surgem como espaço de acesso a 

materiais escritos, de diferentes usos sociais da escrita, bem como na constituição 

de crenças e valores a respeito desta. Isto se fez presente na trajetória dos três 

jovens da pesquisa.  

 Como já dissemos, todos os três jovens passaram por diferentes cursos na 

associação. O curso Agentes de Comunicação Solidária teve a participação dos 

três jovens e envolvia aulas com diferentes temáticas: informática, português, 

filosofia, pesquisa social, e, posteriormente, oficinas de educação crítica das 

mídias, iniciação à fotografia, produção de memoriais, comunicação, expressão e 

capacitação técnica para as mídias. Todos os módulos envolviam usos da escrita 

tais como: leitura de textos jornalísticos e literários, legendas para fotos, a 

produção de textos para a produção de um fanzine, a produção de um texto 

memorialístico que tratasse sobre a trajetória de cada um dos jovens, entre outros. 

 Na trajetória de Tyler, percebemos desde a infância a sua presença em 

cursos oferecidos pelo NEIMFA, os quais dialogavam com diferentes âmbitos de 

atuação: da religião, da educação, da ação comunitária, da comunicação. É 

através do curso de arte-educação, por exemplo, que Tyler reflete sobre o próprio 

processo de ensino aprendizagem vivenciado por ele na escola, influenciando 

fortemente a relação que ele estabelece com os professores e com a própria 

instituição escolar, como citamos na subseção 3.2.1, quando Tyler critica a escola 

e a desvalorização da disciplina de artes. É através das vivências no Neimfa que 

Tyler reflete também como passa a ver “o Coque como algo dele”34, o que motiva a 

sua participação em ações coletivas em prol da comunidade. Ademais, a atuação 

como arte-educador e o contato com a produção de vídeos e a manipulação de 

imagens fez com que Tyler vislumbrasse a possibilidade de fazer vestibular para 

pedagogia ou cinema, plano ainda em andamento em sua vida. Já Sofia, além de 

se inserir em cursos no NEIMFA durante sua infância e adolescência, também 
                                                             
34 Trecho do Memorial de Tyler em que diz que através das aulas de um educador do Neimfa 
passou a ver o Coque como algo dele:  
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participou de uma associação cujo foco dava-se sobre as artes: a dança, o teatro e 

a literatura. E, por fim, Sandokan cuja participação nos cursos do Neimfa deu 

nascimento ao seu interesse pela fotografia e por cursos na área de comunicação, 

proporcionando práticas de letramento diversas, como apresentado em seu perfil.  

 O papel das associações na constituição das práticas de letramento parece 

dar-se por três vias: por permitir o acesso a diferentes materiais escritos, seja 

através da biblioteca, das próprias aulas (fanzines, revistas, jornais, textos 

poéticos, textos memorialísticos, textos digitais, livros de literatura, entre outros); 

pelo fato de ter a escrita e a leitura como parte das atividades oferecidas nos 

cursos, ou seja, por ter inserido os jovens em diferentes eventos de letramento; e 

também por dar nascimento a interesses pessoais, formas de auto-percepção, de 

expressão e ação, os quais acabam por motivar outras participações dos jovens no 

mundo da escrita. A exemplo disso, citamos: o papel dos jograis, no curso da Arte 

e Vida, para Sofia, aproximando-a da literatura e da poesia; no caso de Sandokan,  

o papel do curso de fotografias e a relação que este estabeleceu com esta arte, 

motivando a leitura de técnicas e livros especializado e o uso do computador para 

conhecer o trabalho de outros fotógrafos, bem como publicar suas fotos; e, por fim, 

a forma como a participação de Tyler no Neimfa possibilitou, paulatinamente, com 

que este refletisse sobre a sua relação com a comunidade e sobre si mesmo, com 

que se envolvesse em um coletivo de jovens em busca de mudanças sociais, 

sentindo-se a partir dessas ações convidado a ler e/ou escrever (roteiros, letras de 

música, livros, fanzines, grafites).  

 Durante as entrevistas, Tyler nos dá uma noção de leitura que nos parece 

ter influências dessa relação estabelecida, por exemplo, com as reflexões sobre 

comunicação e com a forma com que através da “leitura”, de forma mais ampla, 

damos sentido ao mundo: 

 

Se a gente parar pra pensar, todo momento é um momento de leitura, 
né... Um momento visual... Um momento áudio-visual... de você olhar e 
você  ver... você  já ta lendo aquilo ali, tá ligado, você já consegue dizer o 
que é aquilo ali [...] Você andando, você olha pra o outdoor, pra estrutura 
das coisas, você olha para as pessoas andando, o modo de andar, o 
modo de você escutar as pessoas falarem, é um processo de ler 
determinado ambiente, de absorver aquilo que tá acontecendo, de 
entender aquilo. 
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 Este sentido dado à leitura é também trazido por Tyler quando conversamos 

sobre a construção da Biblioteca Popular do Coque. Tyler deixa entender que o 

desejo de ver as pessoas da comunidade lendo tem por base a relação que ele 

estabelece com a leitura, ou seja, associando-a a uma prática de reflexão, auto-

reflexão e também de libertação: 

 

A idéia da biblioteca que se estabeleceu não existe mais... foi muita 
audácia... um ambiente que as pessoas não lêem... as pessoas não 
param pra ler... foi muita ousadia... mas nessa ousadia está a vontade de 
que essas pessoas leiam... [Entrevistadora: e por quê?] pô... eu não sei. 
Eu não vou saber dizer não isso não... mas eu acho que o mesmo porque 
eu tenho de ler... que eu gosto de ler... esse porque... é mais ou menos 
esse... eu não to conseguindo explicar... mas talvez porque ler tenha uma 
coisa de, aquela coisa simples e fácil da gente entender... assim como 
uma música... ler também liberta... ler faz a gente rever a gente no meio 
de onde a gente tá partindo... talvez seja nóia minha... mas tem uma 
coerência muito grande nesse tipo de coisa... da gente se reconhecer o 
espaço e compreender aquilo ali... o porque da gente...  

   

 Por fim, notamos que através do NEIMFA, os jovens tinham acesso a 

diferentes materiais escritos, fosse por empréstimo com os professores e amigos, 

ou através da pequena biblioteca montada na associação. Ademais, embora Sofia 

e Sandokan tenham realizados cursos de informática em outros espaços 

(Sandokan, em uma escolinha popular, e Sofia, através da prefeitura), os dois 

jovens, junto a Tyler, citam o NEIMFA como espaço de contato com os 

computadores e com a internet. Percebemos, assim, que se os jovens hoje se 

inserem em práticas de letramento digitais, a associação também tem um papel 

importante ao possibilitar cursos que demandavam esses usos (o curso de 

memoriais e o de mídias digitais são exemplos disso) ou também por permitir a 

utilização dos seus computadores em horários livres.  

 Além da escola e das práticas de letramento vivenciadas a partir desse 

ambiente, percebemos que, no caso de Sandokan, a experiência no cursinho pré-

vestibular foi também fundamental, em especial no que se refere à percepção que 

o jovem passou a ter das suas habilidades de leitura e escrita. Foi através do 

cursinho que Sandokan passou a se sentir mais seguro com as suas habilidades. 

Quando questionávamos se enfrentava dificuldades para realizar as atividades da 

faculdade, dizia que o cursinho havia lhe proporcionado uma boa base. A leitura e 

a produção escrita proporcionada pelo cursinho durante os últimos dois anos 

podem, assim, ter ajudado o jovem a ampliar suas habilidades de compreensão 



125 

 

 

textual bem como de produção textual, fazendo-o se sentir mais seguro com as 

suas habilidades, muito embora afirme que ainda não se sinta tão habilidoso, mas 

que tem se esforçado para isto. 

 Entre os jovens, Sofia é a única a se sentir bastante segura sobre as suas 

habilidades de leitura e escrita. Já Tyler não se sente tão seguro e culpabiliza-se 

por isso, embora reconheça que as habilidades que possui tem sido suficientes 

para que faça uso da leitura e da escrita no seu cotidiano: “Talvez não leia o 

necessário ou escreva ou estude o necessário. Eu ainda me confundo muito com 

muita palavra, com acento, com coisas tá ligado... Minha habilidade é entendível 

para mim, mas pras outras pessoas...”  

 Sabemos ainda que as práticas de letramento mudam, algumas ficam mais 

evidentes, outras deixam de fazer parte da trajetória seja com o passar do tempo 

ou com a assunção de outros papéis e identidades (BARTON, 1994). Durante a 

infância e parte da adolescência, tanto Sandokan quanto Tyler participavam de 

instâncias religiosas, este último tendo participado do catecismo. Não sabemos 

precisar, contudo, o papel dessa esfera na constituição das práticas de letramento 

dos jovens, em especial, porque quando falávamos sobre as lembranças desse 

período, notamos que estas estavam mais fortemente marcadas por 

conhecimentos e percepções que os jovens construíram mais recentemente, 

“lendo e conversando com os amigos” ou “ouvindo o professor de história”, as 

quais são carregadas de críticas sobre as instituições religiosas. Assim, quando 

buscávamos conversar sobre essas lembranças, os jovens pouco se 

aprofundavam no assunto, acreditamos que devido ao distanciamento criado com 

essas práticas.  

 Já nos relatos de Sofia percebemos como a inserção em práticas religiosas 

teve um papel importante na constituição das suas práticas de letramento, 

marcando-as até hoje, quando, por exemplo, a jovem relata sobre seu interesse 

por histórias que retratam as religiões, sejam em livros, vídeos ou quando lê e 

copia salmos da Bíblia. Na seção 3.3.1 citamos, por exemplo, como era importante 

para a jovem conhecer e saber manipular a Bíblia.  

 Por fim, entre os três jovens, Sofia foi também a única a se envolver em uma 

experiência formal de estágio. Em seu primeiro estágio, entrou como treinee e 

depois assumiu cargos de chefia, como ilustrado no trecho a seguir: 
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O treinee tinha que conhecer tudo da empresa, mas tinha treinee de cada 
departamento, meu departamento era evento. Ai tive que organizar evento 
lá na faculdade, aí, depois disso, fui gerente de eventos, aí tive que entrar 
em contato com o pessoal: a gente fazia relatório, lia relatório, fazia email, 
melhorei muito como fazer email mais formal, eu criei essa base lá. 
Acabei assumindo uma função de diretora, eu tinha que atribuir as 
funções, as tarefas, marcar as reuniões, mas também trabalhava em tudo, 
como recepcionista, como coordenadora, com o departamento de 
marketing, na divulgação das coisas da empresa, preparar teaser, 
preparar folder, fazer propaganda do Diálogos Universitários, era função 
de dizer o que tinha que ser feito. 

  

 Como podemos ver no relato acima, a experiência de treinee e de chefia 

possibilitava outras demandas de usos da leitura e da escrita pertinentes a este 

âmbito de atividade, as quais também foram importantes para a ampliação das 

práticas de letramento da jovem.  

 Embora pouco aprofundada, a análise da trajetória de letramento dos jovens 

aponta para o entrecruzamento de diferentes experiências sociais e culturais (seja 

através da escola, das bibliotecas, das associações, da igreja, do estágio, de 

cursos) que ajudaram na constituição das práticas de letramento desses jovens, 

indicando, assim, como estes estiveram cercados por situações em que a escrita e 

a leitura surgiam como parte de suas práticas, fossem aquelas relacionadas à 

escola, ao interesse construído por determinadas temáticas, ao desejo de 

ingressarem na faculdade, ao sonho de agir coletivamente, entre outras 

motivações construídas nessas trajetórias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  

 Tivemos como objetivo principal neste trabalho compreender como se 

caracterizavam as práticas de letramento de três jovens de meios populares e de 

que forma estas práticas se relacionavam com suas trajetórias de letramento. Os 

dados apontam para a presença de diferentes domínios de atividade, em especial, 

do domínio da educação, do lazer e o doméstico, dando origem a diferentes 

eventos de letramento. Os materiais escritos em circulação envolviam um leque 

grande de opções: diferentes tipos de livros (teóricos, de literatura, técnicos, 

biografias, ficção, livros didáticos, religiosos), revistas, jornais, fanzines, 

dicionários, apostilas, correspondências, entre outros. Entre as principais formas 

de acesso percebemos o papel das bibliotecas, das associações, das redes de 

amizades, de compra, da internet, bem como através de pessoas da família. 

Notamos que a trajetória dos jovens esteve marcada pela presença da escola, uma 

vez que os três jovens possuem mais de dez anos de escolarização, mas que no 

que se refere a esta instituição percebemos formas distintas de engajamento em 

suas práticas 

  Durante as análises dos resultados, algumas questões ficaram mais 

evidentes e é sobre estas que gostaríamos de tecer alguns comentários. 

Compreender as práticas de letramento a partir dos diferentes domínios ajudou-

nos a perceber como o domínio da educação (em especial no caso dos jovens 

universitários) possibilita com periodicidade a inserção em eventos de letramento 

relativos a este espaço. Como já apresentado, a partir dos eventos de letramento 

em que os jovens se inseriam, diversos outros eventos eram gerados, o que pode 

dar indícios sobre como este “efeito domínio” pode contribuir para a participação 

em outras práticas de letramento. Por outro lado, não podemos perder de vista as 

práticas de letramento mais “invisíveis” socialmente, como a escrita de bilhetes, a 

escrita de textos para vizinhos e parentes, a leitura de textos em voz alta para 

alguém da família, entre outros.   

 Olhar as práticas de letramento do domínio da educação, as quais são 

normalmente volumosas (já que a leitura e a escrita são práticas inerentes à 

natureza dessa instituição), e utilizar o critério da quantidade de eventos para 
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afirmar se os jovens lêem ou não; escrevem ou não; poderia nos levar a um 

equívoco. Como afirma Barton (1998) quando lemos e escrevemos o fazemos por 

motivos concretos, contextualizados. Para usar a leitura e a escrita é preciso 

situações que demandem essas práticas bem como o engajamento nestas. Se o 

foco sobre as práticas de letramento de Tyler, por exemplo, fosse dado sobre as 

práticas escolarizadas, poderíamos perder de vista aquilo que dava sentido aos 

usos da leitura e da escrita em sua vida. Olhar os dados referentes a Tyler nos faz 

refletir, por exemplo, como a escola se mantém fechada para as experiências do 

jovem em outros espaços de sua participação socioeducativa.    

 É importante ressaltar, dessa forma, que as experiências escolares foram 

vivenciadas de forma concomitante às outras experiências de letramento, 

influenciando-as e por elas sendo influenciadas.  

 Chama-nos a atenção como os eventos de letramento mais ligados à 

participação em cursos não-formais, a partir das vivências com as artes, a ação 

comunitária e a comunicação, por exemplo, marcam fortemente os usos da leitura 

e da escrita na vida dos jovens, como também as escolhas relativas ao campo 

profissional, quando os jovens se interessam por realizar cursos superiores, tais 

como os de Turismo, de Radialismo e TV, e Pedagogia ou Cinema. As práticas de 

letramento parecem ter uma influência forte das experiências educacionais e 

culturais vivenciadas a partir, principalmente, das associações comunitárias.  

 Como já explicitamos, o papel das associações na constituição das práticas 

de letramento parece dar-se por três vias: por permitir o acesso a diferentes 

materiais escritos, seja através da biblioteca, das próprias aulas (fanzines, revistas, 

jornais, textos poéticos, textos memorialísticos, textos digitais, livros de literatura, 

entre outros) − pelo fato de ter a escrita e a leitura como parte das atividades 

oferecidas nos cursos, ou seja, por ter inserido os jovens em diferentes eventos de 

letramento –, e também por dar nascimento a interesses pessoais, formas de auto-

percepção, de expressão e ação os quais acabam por motivar outras participações 

dos jovens no mundo da escrita. Embora não tenhamos nos aprofundado sobre 

cada uma das experiências vivenciadas pelos jovens nesses espaços, este foi um 

dado que facilmente se sobressaiu nas análises. 

  A presente pesquisa surgiu marcadamente motivada pela relação da 

pesquisadora com o bairro, com os seus jovens, com o NEIMFA e com o Projeto 
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Coque Vive, o que, como já supõe o leitor, não foi tarefa fácil, nem livre de conflitos 

para a pesquisadora. É interessante notar como essas dificuldades deixam marcas 

na dissertação sobre as quais não poderia deixar de falar. Afinal, como esquecer a 

historicidade da própria pesquisa?!  

 Escolhemos o conjunto de entrevistas sobre a rotina dos jovens já como 

uma estratégia para não utilizarmos a etnografia como procedimento metodológico. 

No entanto, se, por um lado, as entrevistas permitiram com que nos 

aproximássemos dos eventos de letramento vivenciados pelos jovens, também não 

nos ajudaram a ir muito além deles. Esta é uma observação importante de ser 

feita, pois acreditamos que estivemos tão focados em perceber e mapear os 

eventos de letramento em sua unidade mais “crua” (o que disse que leu e o que 

disse que escreveu), que não conseguimos nos aprofundar, durante a coleta de 

dados, sobre os sentidos culturais e sociais que dão sentidos mais amplos a estes 

eventos, o que trouxe o risco à pesquisa de torná-la bastante descritiva. Isto tem a 

ver também com um baixo aprofundamento teórico em questões mais ligadas às 

teorias sociais que retratassem questões tais como identidade, gênero e 

pertencimento, por exemplo.  

 Outra dificuldade, de ordem bastante subjetiva, foi o envolvimento da 

pesquisadora com os jovens, com o bairro e com os dados coletados. Falar dos 

dados era falar dos jovens. E como falar dos jovens?! Como objetivar os dados?! 

Cuidado demais paralisa.  

Bourdieu (1997) assinala que a proximidade social e a familiaridade entre 

entrevistado e entrevistador podem assegurar formas “não violentas” de 

comunicação no processo da pesquisa. Como afirma o autor,  

  

Quando o interrogador está socialmente muito próximo daquele que ele 
interroga, ele lhe dá, por sua permutabilidade com ele, garantias contra a 
ameaça de ver suas razões subjetivas reduzidas a causas objetivas; suas 
escolhas vividas como livres, reduzidas aos determinismos objetivos 
revelados pelas análises. (BOURDIEU, 1997, p.697) 
 

Bourdieu estava certo ao afirmar que estas são condições que contribuíram 

para uma interação menos “intrusiva” entre a pesquisadora e os sujeitos da 

pesquisa. Mas contra a ameaça de ver “as razões subjetivas reduzidas a causas 

objetivas; as escolhas vividas como livres, reduzidas aos determinismos objetivos 

revelados pelas análises”, eu não me sentia a salvo. O incômodo que se instaurava 
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era, então, com o próprio fazer da pesquisa. Assim, não foi só o período da coleta 

e da análise de dados que foram difíceis, mas desde a construção do projeto à sua 

finalização.  

Garantir essa relação “não-violenta” com o material empírico, e diminuir o 

sentimento de intrusão, sabendo que era algo para o qual eu não tinha garantia, 

transformou-se em uma grande dificuldade. Dificuldade esta que, por outro lado, 

possibilitou-me aprendizagens importantes, em especial no que se refere a re-

afirmar e me reconectar com motivos importantes que me levaram a fazer esta 

dissertação.  

 Assim, mesmo com todos os problemas enfrentados e inscritos no trabalho, 

esperamos, com esta pesquisa, inspirar outras formas de se pensar o letramento 

nesses espaços, sobretudo quando são gestados campanhas ou projetos que 

pensam na ampliação das práticas de letramento das suas populações. Como 

pudemos perceber, o papel das experiências educacionais e culturais pertinentes à 

participação no NEIMFA e em outras instâncias educativas não-formais foram 

fundamentais para proporcionar formas distintas de acesso a materiais escritos 

bem como de inserção dos jovens em outras práticas de letramento que não as 

escolarizadas. Este dado nos faz pensar, por exemplo, que quando se espera que 

os níveis de letramento aumentem entre os jovens dos meios populares é 

importante pensar que tipo de experiências sociais, educacionais e culturais estão 

sendo possibilitadas a estes, em que medida essas experiências convidam os 

jovens a se engajarem nelas e que sentidos elas adquirem.  
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ANEXOS 



 

 

 

Anexo 1 - Imagens de fotos tiradas pelos jovens e publicadas no livro  
“Coque: Exercícios do Olhar” (SILVA;SANTOS,2008) 

 

“Senhora” - Foto de Sandokan 

 
“Espelho” - Foto de Tyler 



 

 

 

Anexo 2 - Roteiro das entrevistas 

 

A. Temáticas cobertas nas entrevistas nos meses de março e abril cujo foco deu-
se sobre a rotina dos jovens: 

i. Atividades realizadas e o domínio; 

ii. Materiais escritos: circulação e acesso; 

iii. Práticas de leitura e escrita realizadas; 

iv. Atitudes em relação à escrita ou em relação às atividades 
realizadas. 

B. Roteiro para entrevista realizada no mês de junho, com foco em dados pessoais 
para a realização do perfil e na trajetória de letramento: 

I. PERFIL FAMILIAR 
 

1. Caracterização do perfil familiar 
a) Configuração familiar: Quem são as pessoas com quem você reside 
(Pais? Avós? Irmãos? Primos?) 

b) Profissão dos familiares: Quem trabalha e com o que trabalha? 

c) Escolaridade dos familiares: Os seus familiares foram à escola? Se sim, 
até que série? Caso não tenham terminado o 2º grau, perguntar se eles 
sabem o motivo da desistência.  

 
2. Habilidades de leitura e escrita da família   

  
a) O que você sabe sobre as habilidades de leitura e de escrita das pessoas 
com quem você reside:  
 

i. Quem sabe ler e escrever?  
ii. Você costuma vê-los lendo algum tipo de texto? Qual? Buscar 

exemplos do cotidiano. 
iii. Eles gostam de ler/escrever algum tipo de texto? 
iv. Eles apresentam alguma dificuldade para ler? E para escrever? O 

que eles fazem quando não conseguem ler/escrever? Alguém os 
ajuda a ler ou escrever quando eles precisam? Quem? Que tipo de 
textos eles pedem para ser lido/escrito? Em quais situações? Você 
os ajuda? 

 
3. Materiais escritos encontrados no ambiente familiar. Explorar:  

i.) de quem são os materiais;  
ii.) quando eles são/foram usados/lidos;  
iii.) por quem. 



 

 

 

II. TRAJETÓRIA DE LETRAMENTO DOS JOVENS 
– Infância e Adolescência 

 
1. Alfabetização e escolarização na infância: 

 
a. Sobre a infância, que lembranças guarda desse período em sua vida? 
b. Que lembranças você tem sobre situações de leitura e escrita na sua 

infância? 
c. Onde ficava a escola que freqüentava quando era criança? Gostava 

de ir à escola? Por quê?  
d. Em que escola foi alfabetizado? Lembra-se como foi alfabetizado?  
e. Que materiais escritos se lembra de ter tido acesso na escola? Sobre 

o que tratavam?  
f. Possuía algum acompanhamento familiar nesse momento de 

escolarização? 
g. Lembra-se de situações de incentivo para a aprendizagem da leitura 

e da escrita vindas do espaço escolar/familiar? Quem eram as 
pessoas envolvidas nessas situações? 

h. Existem materiais escritos que marcaram a tua infância? Como isso 
se deu? 

i. Lembra-se de observar/ver pessoas ao seu redor lendo ou 
escrevendo? Como eram essas situações? Quem eram essas 
pessoas?  

j. Que contribuições você atribui à escola no que se refere às suas 
habilidades de leitura e escrita e aos usos da leitura e da escrita em 
sua vida? Você consegue citar exemplos a esse respeito? 

k. Enfrentou dificuldade para continuar a escolarização? Quais? Como 
foram contornadas?  
 
Repetir as perguntas (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j) e (k) focando 
agora o período da adolescência. 
 

2. Outras esferas de atividade nas quais participava na infância 
 

a. O que se lembra da sua rotina no período da infância: Após ir à 
escola o que fazia? Participava de alguma associação? Ia a alguma 
instituição religiosa? Fazia algum curso? Trabalhava?   

b. Que papel atribui a esses espaços (atividades) de participação em 
sua vida (contribuições/importância)? 

c. Lembra-se de situações em que a leitura e a escrita era utilizadas 
nessas esferas? Quando? Com quem? Para quê? Como se sentia? 

d. Lembra-se de ter acesso a materiais escritos nesses espaços? 
(Exemplos: em igreja, ONGs, cursos, amigos, associações) 

e. Lembra-se de situações de incentivo para a aprendizagem da leitura 
e da escrita vindas desses espaços? Quem eram as pessoas 
envolvidas nessas situações? 

f. Que contribuições você atribui a esses espaços no que se refere às 
suas habilidades de leitura e escrita e aos usos da leitura e da escrita 
em sua vida? Você consegue citar exemplos a esse respeito? 
 



 

 

Repetir as perguntas (a), (b), (c), (d), (e) e (f) focando agora o período 
da adolescência. 

 
III. QUESTÕES PARA APROFUNDAMENTO COM CADA UM DOS JOVENS: 

 
TYLER:   

a) Explorar a relação dele com o grupo de amigos: Como chegou ao 
grupo do MABI? Como se sente participando do grupo? O que gosta 
no grupo? Quando recebe indicações de livros e textos para ler, como 
justifica seu interesse por essas leituras?  

b) Como entrou no Neimfa? O que o fez procurar o Neimfa? Que 
atividades vem realizando no Neimfa? Como se inseriu no grupo de 
comunicação? O que o chamou a atenção? Como se relaciona com o 
cinema e com a produção de vídeos sobre o seu bairro? Como foi 
participar do Curso de Agentes de Comunicação solidária? 

c) Como passou a fazer parte do MABI?  
d) Por que fundar uma biblioteca no Coque? Como se relaciona com 

esse espaço na comunidade? Em que situações faz uso da 
biblioteca? 

 
SOFIA:  
 

a) Explorar a relação dela com a universidade e a escolha do curso de 
turismo. Como encara as escritas/leituras proporcionadas pela 
universidade? 

b) Aprofundar como se dá a relação com a sua igreja e com as religiões. 
c) Explorar a relação dela com a literatura 
d) Explorar as escritas espontâneas. 
e) Como entrou no Neimfa? O que o fez procurar o Neimfa? Que 

atividades vem realizando no Neimfa? Como se inseriu no grupo de 
comunicação?  

f) A partir de que momento as bibliotecas passam a fazer parte da vida 
de Sofia? Buscar uma cronologia dos usos da biblioteca na vida de 
Sofia. 

 
SANDOKAN: 

a) Explorar o interesse dele pela fotografia, com isso foi acontecendo na 
sua vida. 

b) Conhecer o que levou Sandokan a escolher o curso de Radio e TV e 
como encara a realização dos cursinhos. Como percebe a leitura e 
escrita demandada por esses espaços? 

c) Explorar a relação dele com o curso de administração e o sentido que 
as práticas de leitura e escrita proporcionadas pelo curso assumem 
na vida dele. 

d) Como entrou no Neimfa? O que o fez procurar o Neimfa? Que 
atividades vem realizando no Neimfa? Como se inseriu no grupo de 
comunicação? O que o chamou a atenção? (Trabalhar a relação 
entre fotografia x Neimfa) 

 



 

 

Anexo 03 - “Perfil” sobre Tyler publicado na Revista MABI  
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