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Era uma vez 

 

Respondi que eu gostaria mesmo era de poder um dia afinal escrever uma história 

que começasse assim: “era uma vez...”. Para crianças? Perguntaram. Não, para adultos 

mesmo, respondi já distraída, ocupada em me lembrar de minhas primeiras histórias aos 

sete anos, todas começando com “era uma vez”; eu as enviava para a página infantil das 

quintas-feiras do jornal de Recife, e nenhuma, mas nenhuma, foi jamais publicada. E era 

fácil de ver por quê. Nenhuma contava propriamente uma história com os fatos necessários 

a uma história. Eu lia as que eles publicavam, e todas relatavam um acontecimento. Mas se 

eles eram teimosos, eu também. 

Mas desde então eu havia mudado tanto, quem sabe eu agora já estava pronta para o 

verdadeiro “era uma vez”. Perguntei-me em seguida: e por que não começo? Agora 

mesmo? Seria simples, senti eu. 

E comecei. Ao ter escrito a primeira frase, vi imediatamente que ainda me era 

impossível. Eu havia escrito: 

“Era uma vez um pássaro, meu Deus”. 

(Clarice Lispector, 1999) 

 
 
A Experiência Maior 
 
  
 Eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi então 

que eu já tinha sido os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos 

outros: e o outro dos outros era eu. 

 
(Clarice Lispector, 1999) 
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar a presença e os modos de circulação das práticas e 
dos eventos de letramento em uma comunidade da periferia da cidade do Recife, tendo em 
vista os momentos de interação das crianças com a leitura e a escrita, sob a ótica de suas 
redes sociais de pertencimento. Argumenta-se que as comunidades de baixo poder 
aquisitivo e/ou risco social são consideradas “meios iletrados” por apresentarem baixos 
níveis de rendimento escolar e/ou competências de escrita. Nesse sentido, as crianças 
provenientes desses meios são comumente associadas, nos diagnósticos e documentos 
norteadores das políticas públicas de educação à idéia de fracasso escolar. No entanto, 
acredita-se que a discussão das práticas e dos eventos de letramento só faz sentido se for 
abordada a partir de condições que tornem possível sua compreensão contextual e não mais 
como um “modismo educativo”. Por essa via, neste trabalho, o eixo teórico do letramento 
inscreveu-se na linha de investigação que aborda a escrita em seus usos, funções e 
significados sociais, como também a sua contribuição para o desenvolvimento individual e 
coletivo, imersos numa perspectiva social e etnográfica. Devido à escolha de uma análise 
que não pode ser dissociada do acontecimento do lugar, da ocasião e/ou das pessoas nos 
quais os estudos são realizados, optamos pelo paradigma sociológico das redes sociais. Na 
perspectiva metodológica, esta pesquisa se caracterizou pela aplicação do “mapa de redes” 
e das entrevistas com as crianças, das entrevistas com os sujeitos que constituíam as redes 
sociais primárias e secundárias das crianças e das observações nos espaços delimitados em 
que as crianças circulavam na comunidade. Os resultados obtidos permitiram concluir que 
as crianças se “ancoravam” em suas relações concretas de pertencimento, por isso, não 
desvinculavam, nem fragmentavam suas interações com a leitura e a escrita de suas redes 
sociais, inclusive, daquelas geradas pelo espaço público, como a escola. Esse 
reconhecimento das práticas de letramento constitui as redefinições de uso da leitura e da 
escrita, pois as crianças construíam um fator de valoração em suas interações que as 
levavam a considerar o que era significativo nos eventos de letramento, em que o modo de 
circulação da leitura e da escrita era crucial para fazer sentido em suas relações sociais. 
Nossa compreensão, portanto, é que aprender e fazer uso da leitura e escrita exige mais do 
que o domínio de um código, exige um necessário reconhecimento mútuo: falar a 
linguagem da outra pessoa transcende falar uma linguagem dada, perpassa certos usos 
simbólicos da língua que podem favorecer ou dificultar uma linguagem comum. 
Acreditamos que os resultados obtidos a partir das análises tanto da perspectiva do 
letramento quanto das redes sociais contribuem não apenas como recursos críticos para o 
reducionismo do fracasso escolar nos meios populares, mas nos permitem a ressignificação 
de táticas concretas para a consolidação, alargamento e ligação dos sujeitos (professores, 
alunos, pais, amigos, ...) que compartilham o objetivo de acessar o mundo letrado. 
 

Palavras-Chaves: Práticas de Letramento. Eventos de Letramento. Meios Populares. Redes 
Sociais. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to investigate the existence of practices and events of 
literacy and how they appear into a peripheral community in the city of Recife, northeast 
region of Brazil, by observing the interaction between children and their reading and 
writing tasks, taking into account the social nets which they belong to. It is said that 
communities characterized by low-income and/or social risk are considered "illiterate 
areas" since they present poor levels of academic achievement and/or writing competences. 
In this sense, diagnostics and documents that guide public policies in education often 
associate children who hail from these areas to the idea of underachievement. Nonetheless, 
we believe that considerations about practices and events of literacy can only be 
understood if they are observed under circumstances that make possible their 
comprehension, instead of considering them "educationally newfangled". Based on the 
ideas exposed, in this work the theoretical conception of literacy comes from a research 
field that deals with writing task by observing its usefulness, functions and social 
meanings, as well as its contribution to individual and collective developments, immersed 
within a social and ethnographic perspective. Since we have chosen a kind of work whose 
analysis cannot be dissociated from the place, situation and/or the people related to this 
study, we decided to follow the sociological paradigm of social nets. Into this 
methodological perspective, this research is characterized by the application of the "map of 
the nets", interviews with children, interviews with the ones who constitute primary and 
secondary social nets of children and by observations taken from specific places where 
children circulate in the community. The results allowed us to conclude that the children 
relied in their concrete relations of belonging, and because of that didn't detach or fragment 
their interactions with reading and writing practices of their social networks, including 
those resulting from public places, like the school. The recognition of literacy practices 
means the redefinition of the use of reading and writing tasks, since children began to 
value their relations of interactions, causing them to start considering what is important in 
literacy events, in which the way reading and writing tasks happened was crucial to make 
sense to their social relationships. Our comprehension, therefore, is that it takes more than 
simply dominate a linguistic code to learn and to use reading and writing tasks. It is 
necessary a mutual recognition: to speak the language of the other goes beyond speaking a 
given language. It considers some symbolic uses of the language that can be easy or 
difficult for a common language. We believe that the results obtained by the analysis of 
literacy perspectives and of the social nets contribute not only as a critical tool to reduce 
underachievement in popular areas, but also allow us to re-create real strategies to 
consolidate, widespread and connect subjects (teachers, students, parents, friends) that 
share the will to access the literacy world.  

  

Key-words: Practices of literacy. Events of literacy. Popular areas. Social nets.  
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Comunidades de baixo poder aquisitivo e/ou de risco social são consideradas 

“meios iletrados”, por apresentarem baixos níveis de rendimento escolar e/ou 

competências de leitura e escrita. Nesse sentido, as crianças provenientes desses ambientes 

são comumente associadas, nos diagnósticos e documentos norteadores das políticas 

públicas de educação, à idéia de fracasso escolar. O argumento não é novo. Nos anos de 

1980, estudos e pesquisas que analisaram o fenômeno do fracasso escolar (DORNELES, 

1987), após superarem as abordagens psicopedagógicas que explicavam o fenômeno 

através da existência de diferenças individuais na capacidade de aprendizagem, fizeram das 

“diferenças culturais” a premissa explicativa para o fracasso das crianças oriundas dos 

meios populares.  

Para as primeiras explicações, aquelas provindas da abordagem da “ideologia do 

dom”, a existência do fracasso escolar nos meios populares provinha das desigualdades 

naturais, ou seja, baseados em pressupostos da Psicologia Diferencial e da Psicometria1, a 

não-aprendizagem se daria pelas desigualdades e diferenças nas aptidões intelectuais2 de 

cada aluno. A existência ou não dessas aptidões legitimava-se nos testes de quociente 

intelectual (QI) e de “prontidão” para a aprendizagem. No que se refere ao processo de 

apropriação da escrita, haveria atividades e exercícios3, em séries anteriores e no inicio do 

                                                
 
1 Vertentes da Psicologia que surgem concomitantemente à sua constituição como ciência 
autônoma, em meados da segunda metade do século XIX. 
2 Referiam-se às aptidões verbais, numéricas, espaciais, etc. (SOARES, 1986). 
3 Essas atividades estavam compreendidas nos instrumentos pedagógicos utilizados pelos (as) 
professores (as), entre eles, as cartilhas.  O conteúdo destas se restringia às letras do alfabeto, e às 
famílias silábicas que eram expostas no decorrer da cartilha (em sua maioria, das famílias “menos 
complexas” para as “mais complexas” – exemplo: br, nh, gu, qu). Paralelamente, seguia uma 
seqüência de “textos cartilhados” e através destes eram introduzidos os exercícios com as letras, as 
sílabas, as palavras e os textos. Cada “texto cartilhado” apresentava as vogais e as famílias silábicas 
(ALBUQUERQUE; FERREIRA; MORAIS, SILVA, 2005). 
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ano letivo, que possibilitariam às crianças uma “prontidão” para a apropriação do sistema 

de escrita alfabética. Trabalhava-se, então, objetivando a decodificação de um código 

lingüístico, em que, muitas vezes, “treinava-se”, apenas um copista que não conseguiria, 

mais à frente, expressar-se significativamente por meio da escrita. Desta maneira, 

acreditava-se que bastava ao indivíduo o conhecimento das letras, deixando-se de lado a 

compreensão de que a escrita é algo historicamente construído. Como bem atribuiu 

Ferreiro (2001): “a invenção da escrita foi um processo histórico de construção de um 

sistema de representação, não um processo de codificação”, portanto, a apropriação da 

escrita pela criança não se faz pelo uso de um único método de ensino. Por essa via, não 

podemos considerar a escrita, unicamente, como um produto escolar, “mas sim um objeto 

cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade” (p.43). 

Nas condições dadas à apropriação e uso da leitura e da escrita, citadas até o 

momento, permeava-se o discurso de que a todos eram dadas as mesmas oportunidades, 

porém, “o ponto de chegada – o sucesso ou o fracasso –, isso dependerá de cada um” 

(SOARES, 1986, p. 10). De acordo com essa abordagem, o “fracasso escolar” é o fracasso 

do aluno, daquele que não apresenta as características necessárias para “assimilar” os 

conteúdos que a escola oferece. 

Embora ainda se presenciem resquícios dessa abordagem, em alguns discursos e 

instituições educacionais, a ideologia das diferenças individuais foi superada, ao longo do 

tempo, por novos estudos que apontavam serem as diferenças não apenas entre indivíduos, 

mas entre as classes culturais e grupos sociais às quais estes pertencem (BOURDIEU; 

PASSERON, 1975). Este último pressuposto levou a um movimento expansivo de acesso à 

escola, pelos meios populares, que conviveu, concomitantemente, com as orientações 

seletivas tradicionais dos sistemas de ensino e que trouxe em seu bojo uma nova figura: 
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“os excluídos de dentro” (SPOSITO, 2007; BOURDIEU, 1998)4.  Para esse tipo de 

compreensão, defendia-se a idéia de “carência cultural”, ou seja, acreditava-se que as 

crianças das classes populares eram “produto de um ambiente cultural desfavorecido, 

pobre em estímulos e vivências que não favorecem seu desenvolvimento” (DORNELES, 

1987, p. 257).  

Nas imagens que foram construídas por esse tipo de abordagem, as camadas 

populares, em geral, e as famílias pobres, em particular, emergem como o “outro”, o que 

acaba desvelando mais de quem fala do que de quem se fala. Segundo Soares (1986), “na 

verdade, são julgamentos sobre os falantes, não sobre a sua fala” (p. 41). Alfredo Bosi 

(1983), por exemplo, ao comentar a obra “Vidas Secas” de Graciliano Ramos, ressalta o 

olhar crítico desse autor que, ao descrever a “carência do iletrado”, denuncia também o 

“vazio” do discurso do letrado. Evidenciando na idéia de “carência” a cristalização de 

visões estereotipadas e estigmatizadoras de parcelas da população afetadas por relações 

sociais de dominação.  

Por essa via, constituiu-se nas ciências humanas e sociais uma visão de 

negatividade em torno dos valores e práticas das famílias das classes populares como 

“espelho” da própria “moral dos pobres” (SARTI, 2003). Como se ouvem nos corredores 

das escolas, as dificuldades de aprendizagem das crianças oriundas das classes populares 

são associadas, quase sempre, à falta de “valores” e/ou comportamentos específicos. Como 

resultado, enfatiza-se uma “cultura da pobreza” como critério definidor das demandas e 

dos resultados escolares. Trata-se de uma representação tão antiga que, mesmo quando a 

                                                
 
4 Mais especificamente, no contexto educacional brasileiro, esta concepção de massificação do 
ensino (ou a intensa expansão) emerge, sobretudo, a partir da Lei n.º 5.692/71, em que se 
promulgava o incentivo a “educação Pré-escolar compensatória”: “o sentido da introdução do Pré-
escolar no sistema público de educação, nos anos de 1970, foi, (...), de ‘educação compensatória’, 
seguindo, com alguns anos de atraso, a política adotada nos Estados Unidos, de desenvolver uma 
série de programas educacionais que pretendiam fazer face às condições de ‘privação cultural’, 
concepção que servia de fundamento teórico para esse tipo de educação” (COSTA, 2006). 
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carência material (como privação econômica) não é o referencial privilegiado, permanece a 

tendência de apresentar as famílias pobres como o avesso do que deveriam ser. 

 Além disso, o contexto interpretativo atribuído aos estudos sobre o “fracasso 

escolar” nos meios populares, muitas vezes, aparece sob as características de perspectivas 

que ora investigam individualmente os alunos, ora as “causas gerais” desse fenômeno. 

Nesse caso, em seus estudos, Lahire (1995) percebe que os professores, quando falam de 

forma genérica sobre o fracasso escolar, estão tomando como predominante nesse 

fenômeno as “grandes causas sociais, (...) procedem assim, de certa forma, à maneira dos 

sociólogos que manipulam categorias macrossociológicas” (p. 12). Segundo o autor, o 

discurso das “grandes causas sociais” legitima um modo de vida em que  

 

viveríamos numa sociedade na qual os pais não ‘conversam mais com 
seus filhos’, não têm ‘mais tempo’ ou ‘mais vontade’, onde os círculos 
familiares se tornam ‘cada vez mais instáveis’, (...). Os filhos, em tais 
situações, ‘perdem todos os parâmetros’, ‘não desenvolvem a linguagem’ 
e ‘são abandonados a si próprios’ (...) (p.13). 

 

Em relação a esse modo de representação dos meios populares, no contexto 

brasileiro, Sena (1990), ao compreender o que pais e mães das camadas populares 

buscavam na educação escolar de seus filhos, constatou que, muitos profissionais da escola 

das primeiras séries do Ensino Fundamental destacavam em seus discursos “mais do que 

elementos reveladores da realidade vivida pelas crianças das camadas populares”; 

sobretudo, permeavam-se “análises generalizantes e, conseqüentemente, mascaradoras de 

seu modo de vida” (p.393). 

A condição social e educativa dos alunos dessas comunidades é definida, então, 

pela ausência de reconhecimento. Com isso, o resultado acaba sendo a “desatenção para a 

vida social e simbólica dos pobres no que ela representa como positividade concreta, a 
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partir da qual se define o horizonte de sua atuação no mundo social” (SARTI, 2003, p. 

36)5.  

Por essa razão, estudos sociológicos recentes (RODRIGUES; BOSCO, 2005; 

WACQUANT, 2001; LEWIS, 1999; LAHIRE, 1995) têm se debruçado sobre situações 

consideradas “atípicas”: famílias que acumulam “deficiências” de leitura e escrita e que 

não dispõem “objetivamente” de seus atributos e recursos, apresentando crianças com 

“sucesso escolar”; e, por outro lado, famílias não totalmente “desprovidas de recursos”, 

sobretudo do ponto de vista do capital cultural, mas que apresentam crianças com enormes 

dificuldades escolares. Essas pesquisas contribuem para uma análise crítica dos dados 

estatísticos das avaliações sobre a apropriação e uso da leitura e da escrita por não 

revelarem adequadamente as condições nas quais esses dados são produzidos e como são 

produzidos; além de, muitas vezes, aproximarem numa mesma categoria, realidades 

consideradas diferentes. Em outros termos: reclama-se uma contextualização dos critérios 

considerados, uma vez que “propriedades, capitais ou recursos não são coisas que 

determinam o indivíduo, mas realidades encarnadas em seres sociais concretos” 

(LAHIRE,1995, p.18).  

A intenção desse trabalho não consistiu em promover mais uma investigação que 

buscasse descrever deficiências e limitações entre os espaços em que as crianças 

participam como leitoras e/ou autoras e as possíveis conseqüências para uma (não) 

aprendizagem das habilidades na escola. Mais que descrever os mecanismos de 

seletividade escolar, social e cultural que operam na produção do fracasso escolar 

(DORNELES, 1987), enumerando os problemas observáveis nas configurações sociais das 

crianças em interação com os diversos espaços, o que se pretendeu compreender foi o 

                                                
 
5 Além de apoiar um conceito idealizado (e dominante) de cultura, essa forma de abordagem 
legitimou, no âmbito político, diversos programas de educação compensatória com resultados 
contestáveis (DORNELES, 1987). 
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“valor” da língua como recurso transmitido socialmente, ou seja, como um bem social e 

simbólico. Precisamente, analisamos como tem se dado a circulação das práticas cotidianas 

que permitiam a apropriação e o uso das práticas de leitura e escrita; mais especificamente, 

as vivências das práticas e dos eventos de letramento das crianças em comunidades 

populares e suas redes sociais concretas. 

Acreditamos que a discussão das práticas e dos eventos de letramento só faz sentido 

se for abordada a partir de condições que tornem possível sua compreensão contextual e 

não como mais um “modismo educativo”. O debate em torno das práticas e dos eventos de 

letramento visa problematizar as disposições culturais susceptíveis de ajudar as crianças no 

processo de apropriação do sistema de escrita e na aprendizagem das práticas de leitura e 

escrita e, mais amplamente, de socializá-la junto às redes sociais, mediante processos de 

ampliação e reconhecimento dos seus direitos de cidadania.  

Isso é fundamental, sobretudo, quando se compreende que, com contextos sociais 

equivalentes, as crianças podem produzir situações escolares diferentes, na medida em que 

a significação das práticas e dos eventos de letramento depende, também, das 

configurações sociais de pertencimento dos sujeitos. Assim, nossa pesquisa apresentou 

duas categorias-chave como construtos teóricos fundamentais sobre as práticas de escrita: 

Letramento – indicando algo mais que a apropriação da tecnologia da escrita 

(alfabetização) – e, para não fazermos de conta que a compreensão de casos singulares 

acontecem por si só, optamos pela escritura sociológica das Redes Sociais. 

Por essa via, neste trabalho, o eixo teórico do Letramento inscreveu-se na linha de 

investigação que aborda a escrita em seus usos, funções e significados sociais, como 
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também a sua contribuição para o desenvolvimento individual e coletivo, imersos numa 

perspectiva social e etnográfica6. Tal como Lopes (2006), neste estudo,  

 

por buscar orientação teórica nos pressupostos que norteiam as 
investigações acerca da escrita numa perspectiva social e etnográfica, 
evidentemente, não se concebe a escrita apenas como um recurso 
utilitário. Em vez disso, segue-se o pensamento que dá suporte teórico ao 
estudo no sentido de que a utilização da escrita suscita, por parte do 
usuário, comportamentos e atitudes que, de um lado, conformam-se às 
orientações determinadas pela estrutura social prevalente no amplo 
contexto onde as interações lingüísticas via palavra escrita se processam 
e, de outro, alinham-se à própria história cultural daqueles que dela fazem 
uso (p. 18). 

 

Nossa hipótese sugeria que a transmissão da língua e a significação que as crianças 

conferem, aos momentos de leitura e escrita, ocorrem ao longo de redes sociais delimitadas 

(espacial e temporalmente) através de determinadas práticas de letramento, que são sempre 

práticas de intercâmbio de algo. Esse “algo” pode ser: atividades conjuntas, conversas 

informais, o empréstimo de um objeto cultural (livro, revista, música, software); “algo” 

que adquire, assim, um valor simbólico. Acreditamos que não é só o livro físico o que se 

troca, mas o que este significa e representa para os sujeitos envolvidos nessa interação. 

Mais ainda: os “objetos” presentes nas práticas de letramento podem comportar, inclusive, 

parte da história do seu itinerário, ou seja, de sua circulação em uma determinada 

configuração social. O sociolingüista espanhol Celso Cáccamo (2004), em seus estudos, 

cita: 

 

 

                                                
 
6 Essa perspectiva, apontada por Lopes (2006) em seus estudos como “Novos Estudos de 
Letramento” tem se expandido e levado lingüistas e pesquisadores em educação e ciências 
humanas ao interesse dos estudos em letramento de modo que, no Brasil, as discussões sobre o 
tema encontram-se “numa etapa ao mesmo tempo incipiente e extremamente vigorosa” 
(KLEIMAN, 1995, p. 15). 
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Por exemplo, amiúde estamos tentados a aceitarmos mais facilmente um 
objeto cultural que chega de uma pessoa "de confiança" do que o mesmo 
objeto se chegasse de um desconhecido ou de um "adversário", porque o 
objeto transporta com ele o simbolismo duma cadeia de relações. Certas 
seitas religiosas sabem isto muito bem: deixa-se na casa um livrinho, que 
nem lês, mas que é pretexto simbólico para a breve conversa que tivestes 
na porta e para futuras conversas esperáveis sobre o mesmo pretexto (p. 
02).  

 

Desse modo, admite-se que o uso da leitura e da escrita resulta de uma dinâmica 

complexa de circulação de recursos entre participantes de uma rede social, e da sua 

eventual passagem para outras redes. Por isso, investigar os eventos e as práticas concretas 

de letramento nas comunidades de pertencimento é crucial para o entendimento do uso 

social que as crianças fazem delas. Consideramos, ainda, que a análise das práticas e dos 

eventos de letramento, a partir da ótica das redes sociais, pode contribuir para o processo 

de ensino-aprendizagem da língua, sobretudo, nas salas de aula das escolas públicas em 

comunidades que apresentam um elevado índice de alunos com baixos níveis de 

rendimento escolar e poucas competências no uso da escrita. 

A problematização que moveu esse trabalho de pesquisa questionou: por que 

algumas crianças apresentam boas competências de leitura e escrita, enquanto outras, que 

habitam a mesma comunidade, concluem as primeiras séries do Ensino Fundamental, 

ainda, analfabetas? Como essas práticas se inter-relacionam no cotidiano da comunidade e 

quais seus impactos para o processo de socialização das crianças dos meios populares, 

principalmente quando se considera as demandas geradas para sua inserção em um mundo 

crescentemente letrado? 7 

Nesse sentido, considerando a natureza do fenômeno a ser abordado e os 

pressupostos teóricos assumidos nesse trabalho, optamos por desenvolver a investigação de 

                                                
 
7 É importante dizer que as respostas às questões acima recusam, de partida, as concepções 
“ambientalistas”, que abordam os efeitos de um “meio” de maneira muito abstrata (LAHIRE, 
1995).  
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campo a partir de um estudo etnográfico na busca de apreender as particularidades dos 

processos: olhar mais de perto o que está acontecendo (Cf. WITTGENSTEIN, 2004). Essa 

idéia expressa por L. Wittgenstein levou-nos aos argumentos das pesquisas etnográficas de 

Geertz (1978) que, além de atrelarem-se à concepção assumida neste trabalho sobre os 

usos, finalidades e significados da leitura e da escrita, não deslocam-se no que se refere à 

importância de considerar os valores conferidos socioculturalmente a essas atividades em 

determinados grupos sociais.  

Por essa via, alguns estudos8 têm mostrado que as relações e mediações ocorridas 

entre indivíduos e grupos sociais e o mundo da cultura escrita são muito mais complexas. E 

que, embora a instituição escolar, nas sociedades contemporâneas, seja reconhecida pela 

promoção oficial do letramento e campo importante sobre o uso efetivo das práticas de 

leitura e escrita, pesquisas em âmbito nacional e local “têm apontado para o fato de as 

práticas de letramento na escola serem bem diferenciadas daquelas que ocorrem em 

contextos exteriores a ela” (ALBUQUERQUE, 2005, p. 17). Não obstante, é preciso que a 

escola esteja incorporada entre as agências socializadoras de maior complexidade em que 

as crianças dos meios populares fazem uso efetivo das práticas de letramento. 

Assim, as respostas às nossas questões resultaram de uma investigação sobre as 

relações entre as práticas e os eventos de letramento e as redes sociais de pertencimento 

das crianças, em uma comunidade da periferia do município de Recife – a comunidade do 

Coque. 

A escolha da comunidade, como unidade de análise, não é casual. No nível 

educacional, apresenta uma taxa de analfabetismo de 72,4%, sendo 30,8% de crianças 

                                                
 
8 Podemos citar o clássico estudo de Ginzburg (1991) e os casos pesquisados por Jean Hébrard 
(2003; 1996). No Brasil, o estudo de Galvão (2006). 
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analfabetas entre de 07 a 14 anos9. Os dados revelam, ainda, o aumento do índice de 

crianças com dificuldade de apropriação e de uso da leitura e da escrita ao longo do Ensino 

Fundamental. Recentemente, uma escola da rede municipal da comunidade, ao aplicar a 

diagnose (verificação dos níveis de leitura e escrita das crianças) em turmas do 2º ano do 2º 

ciclo, constatou um grande índice de alunos não-analfabetizados e/ou com dificuldades de 

ler e escrever. Nesse mesmo período, uma equipe técnica da Secretaria de Educação do 

Recife aplicou um questionário sobre o perfil dos alunos. Durante as aplicações, verificou-

se que, grande parte dos alunos, mesmo dos ciclos finais do Ensino Fundamental, fez como 

se não soubessem ler e preencheu os questionários desordenadamente com “x”.  

Compreendendo que essa não é uma situação isolada ou restrita à comunidade do 

Coque, acreditamos que uma pesquisa sobre Letramento e Redes Sociais pode contribuir 

para explicitar novos referenciais teórico-metodológicos que nos possibilitem avançar no 

debate e nas práticas de formação dos sujeitos, materializando, assim, o papel da 

Universidade Pública na promoção de estudos e desenvolvimento de saberes que atuem 

diretamente na democratização da esfera pública e no exercício dos direitos de cidadania 

arduamente conquistados pela sociedade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
9 Maiores informações ver www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2005. 
 



 
 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

 

1. OBJETIVO GERAL 

 

- Investigar as práticas e os eventos de letramento em uma comunidade da periferia da 

cidade do Recife, a partir dos momentos de interação das crianças com a leitura e a escrita, 

sob a ótica de suas redes sociais de pertencimento. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar como se dá a circulação dos materiais de leitura e escrita nas redes de 

pertencimento significativas das crianças. 

- Verificar quais os eventos de letramento ocorrem nos espaços que compreendem o mapa 

de redes sociais de pertencimento das crianças na comunidade. 

- Compreender as interações das práticas de letramento das crianças, e como estas são 

estabelecidas com os outros sujeitos em suas redes sociais. 
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CAPÍTULO 1 - LETRAMENTO: SUA CONSTIUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

NAS PRÁTICAS SOCIAIS 
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A formação humana, nas sociedades atuais que apresentam a leitura e a escrita 

como significações de seu legado cultural, considera suas práticas e usos enquanto um bem 

digno para estender-se a todos, seja por meio da escolarização e/ou de outros ambientes de 

experiência (SACRISTÁN, 2007). Por isso, antes de trazer à nossa discussão os recentes 

estudos sobre o letramento, é importante tecer algumas considerações sobre as noções de 

leitura e escrita, tendo em vista que estes saberes se apresentam enquanto constitutivos das 

sociedades letradas.  

Em qualquer reflexão realizada sobre as temáticas da leitura e da escrita na 

diversidade de estudos existentes, principalmente naqueles que se referem às suas 

naturezas, segue-se uma vertente comum que compreende suas práticas e sentidos como 

forma de caracterizar um rol considerável de atividades humanas. Portanto, dentre os bens 

culturais de uma sociedade, admite-se que a apropriação e o uso da leitura e da escrita, 

mais do que possibilitarem o acesso às sociedades letradas, tornam-se condições 

necessárias para a mudança, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto de um grupo 

social, em seus aspectos culturais, sociais, políticos, psíquicos e lingüísticos (MORTATTI, 

2004).  

 De acordo com SOARES (2007), leitura e escrita são processos fundamentalmente 

distintos, caracterizados como um conjunto de comportamentos variados e complexos, que 

envolvem habilidades e conhecimentos diferentes, como também diferentes processos de 

aprendizagem, que devem ser usados diferencialmente na produção de diversos materiais 

escritos: “desde a simples assinatura do próprio nome ou a elaboração de uma lista de 

compras até a produção de um ensaio ou de uma tese de doutorado” (p. 32).  
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É por essa via de considerações sobre as habilidades e os conhecimentos que 

constituem a leitura e a escrita, a natureza heterogênea dessas habilidades e conhecimentos, 

o amplo leque de gêneros de escrita e de portadores de textos escritos, que podemos 

atribuir uma dimensão individual e uma dimensão social10 às práticas da leitura e da 

escrita.   Por isso, é válido que destaquemos, a seguir, alguns posicionamentos sobre as 

próprias concepções de leitura e escrita, para posteriormente abordarmos a discussão sobre 

a constituição e desenvolvimento do conceito de letramento. 

 

1.1 Das Concepções sobre a Leitura e a Escrita 

 

 1.1.1 Leitura: quais concepções estão por trás desta palavra? 

  

1.1.1.1 – Práticas de leitura: uma prática cultural 

 

Os diversos modos em que acontece a prática da leitura, as funções que 

desempenha, os diversos motivos pelos quais lemos, os valores que o ler instiga, assim 

como tudo que concerne a esta prática são traços de uma determinada experiência de 

cultura que julgamos valiosa. As práticas de ler, como ocorre com as formas de produção, 

são traços de culturas que evoluem e se manifestam com suas peculariedades de uma 

cultura para outra. Mais ainda: “ler ou não ler, muito ou pouco, difundir a capacidade 

leitora entre a população são aspectos que, em nossa hierarquia de valores, distinguem 

passivamente as pessoas e a sociedade em que ocorre” (SACRISTÁN, 2007, p. 92). 

                                                
 
10 A dimensão individual caracteriza-se como um atributo pessoal, referindo-se à posse individual 
de habilidades de leitura e de escrita. Quando, ao contrário, se focaliza a dimensão social, o 
aprendizado da leitura e da escrita “é visto como um fenômeno cultural, referindo-se a um conjunto 
de atividades sociais que envolvem a língua escrita, e a um conjunto de demandas sociais de uso da 
língua escrita” (SOARES, 2007, p.30). 
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Provavelmente, não acharemos aqui uma única justificativa para tais fatos, contudo 

é indubitável a importância atribuída à apropriação das técnicas do ler e escrever, 

principalmente quando atreladas aos usos sociais. Nesse sentido, ser leitor, estado que, 

“enquanto pessoa física, exercemos, é função social, para a qual se canalizam ações 

individuais, esforços coletivos e necessidades econômicas” (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2003). Por essa perspectiva, compreendemos as formas de uso da linguagem como um dos 

pontos nodais nas mudanças e complexidades (fatores históricos, econômicos e sociais) 

perpassadas nas sociedades, ao longo da história humana.  

No âmbito da história da leitura, alguns estudos realizados (GALVÃO, 2006; 

CHARTIER, R., 2001) têm mostrado que as próprias situações de leitura podem 

determinar a produção de sentidos nos processos de usos e apropriações dos materiais 

escritos, por exemplo, um mesmo texto, lido em voz alta ou silenciosamente, de maneira 

intensiva ou extensiva, produz significados diferentes para seus leitores. É nesse sentido 

que Cook-Gumperz (1991) afirma que, devido aos modos de constituição da leitura e 

escrita em nossas sociedades,  

 

o conceito de alfabetização é inseparável das circunstâncias especificas 
de nosso contexto histórico (...). Vemos que a alfabetização não pode ser 
julgada separadamente de alguma compreensão das circunstâncias sociais 
e tradições históricas específicas que afetam o modo como esta 
capacidade enraíza-se numa sociedade (p. 29). 

 

No entanto, o que acontecia com as práticas de leitura e escrita após profundos 

processos de mudanças sociais, cognitivas e comunicativas devido a sua inserção nas 

sociedades? A essas indagações completa-se a de Laqueur apud Cook-Gumperz (1991, p. 

35), “como e porque esta cultura letrada veio a existir? Por que razões os homens e 

mulheres comuns aprendiam a ler e, em um grau menor, a escrever?”. 
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Nenhum fator isolado, considerando em si mesmo, pode explicar isto. (...) 
A adoção e uso de uma tecnologia, tal como a escrita, por um grande 
número de pessoas não é explicável apenas por forças institucionais ou 
materiais. As motivações específicas para aprender a ler ou escrever 
devem, em vez disto, ser vistas em termos da estrutura de significados 
que definia a cultura popular do século dezesseis em diante. As pessoas 
não se alfabetizavam por esta ou aquela razão particular, mas por que se 
sentiam mais e mais tocadas em todas as áreas de suas vidas pelo poder 
da comunicação que apenas a palavra escrita torna possível (IDEM, p. 
35-36). 

 

Por ser a prática da leitura algo muito presente nas atividades cotidianas do ser 

humano, Solé (1998), em seus estudos sobre as estratégias de leitura, remete-nos à 

importância de perceber a existência de uma interação entre o leitor e o texto, em que o 

primeiro é quem vai dar objetivos a leitura. Portanto, nesse processo, é condição necessária 

do leitor, ter um papel ativo, em que processa e examina o texto para alcançar alguma 

finalidade. Não obstante, 

 

a interpretação que nós, leitores, realizamos dos textos que lemos 
depende, em grande parte, do objetivo da nossa leitura. Isto é, ainda que o 
conteúdo de um texto permaneça invariável, é possível que os dois 
leitores com finalidades diferentes extraiam informações distintas do 
mesmo. Assim, os objetivos da leitura são elementos que devem ser 
levados em conta quando se trata de ensinar a criança a ler e a 
compreender (p.22).  

 

Nessa perspectiva, Leal (1999) aponta para as condições de acesso à leitura e suas 

formas de influências nas práticas de letramento, sugerindo que a exposição às práticas de 

leitura intensas pode levar os indivíduos, mesmo que não estejam alfabetizados, ao 

desenvolvimento de estratégias para a realização de suas atividades. Desse modo, para a 

autora, a leitura também é percebida como a interação autor/leitor mediada pelo texto. E, 

nessa relação, os elementos primordiais para a compreensão estão atrelados à situação de 

contexto da leitura, como também seus objetivos e finalidades.  

Remetemo-nos, então, mais uma vez, a Solé (1998), ao afirmar que o ato da leitura 

é constituído pelo que se compreende dele “e que compreender é, sobretudo, um processo 
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de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender”, e acrescenta: 

“a criança tem que saber o que deve fazer, (...) sentir que é capaz de fazê-lo (...) e achar 

interessante o que se propõe que ela faça” (p.44). 

Em outras palavras, aos processos acima citados, SOARES (2007) os identificará 

na dimensão individual da leitura, em que o ato de ler constituir-se-ia enquanto um 

conjunto de habilidades e conhecimentos lingüísticos e psicológicos, compreendendo 

desde a habilidade de decodificar palavras escritas até à capacidade de compreender textos 

escritos. Esses conhecimentos não são categorias polares, mas complementares. Pois, o ato 

de ler se constitui, concomitantemente, em um processo de relacionamento entre símbolos 

escritos e unidades sonoras e é também um processo de construção da interpretação de 

textos escritos. Em suma: 

 

Dessa forma, ler estende-se desde a habilidade de simplesmente traduzir 
em sons sílabas isoladas, até habilidades de pensamento cognitivo e 
metacognitivo; inclui, entre outras habilidades, a habilidade de 
decodificar símbolos escritos; a habilidade de captar o sentido de um 
texto escrito; a capacidade de interpretar seqüências de idéias e 
acontecimentos, analogias, comparações, linguagem figurada, relações 
complexas, anáfora; e ainda habilidades de fazer predições iniciais sobre 
o significado do texto, de construir o significado combinando 
conhecimentos prévios com as informações do texto, de controlar a 
compreensão e modificar as predições iniciais, quando necessário, de 
refletir sobre a importância do que foi lido, tirando conclusões e fazendo 
avaliações (SOARES, 2007, p. 31). 

 

 Entretanto, o ato da leitura não se limita à apropriação individual das habilidades e 

conhecimentos acima citados; é, sobretudo, uma prática social. Mais especificamente, ele é 

permeado por um conjunto de práticas sociais efetivamente exercidas pelas pessoas em um 

contexto social especifico. Nesse sentido, as habilidades e conhecimentos da leitura são 

expostos de forma diferenciada em meio a uma diversidade de materiais escritos 

(literatura, livros didáticos, dicionários, jornais, revistas, avisos, cartazes, bilhetes), além de 

estabelecer relações com os valores e as práticas sociais de determinados contextos sociais. 
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Por isso, emerge a necessidade de apreender e reconhecer os traços constituintes 

das diferentes “comunidades” de leitores, mais especificamente, de apreender como se 

constituem e emergem, nas relações sociais, os elementos que compõem o ato da leitura. 

 

 

1.1.1.2 – A leitura no contexto escolar 

 

Ao longo da constituição do sistema educacional brasileiro, devido à demanda de 

tematizações, normatizações e concretizações relacionadas à leitura, foi conferido ao seu 

ensino maior visibilidade e importância em relação à escrita. Assim, a metodização da 

leitura tornou-se objeto de acirradas disputas entre autoridades das políticas educacionais e 

educadores brasileiros. Por exemplo, após a instauração do sistema republicano, em 

meados do final do século XIX e início do século XX, embora alguns estudiosos 

propusessem o ensino simultâneo da leitura e da escrita, as disputas teórico-práticas 

ressaltavam, mais especificamente, a leitura e seus métodos de ensino. No entanto, partiam 

de uma mesma proposta: permitir a um número cada vez maior de crianças aprenderem a 

decodificar cada vez melhor e num tempo cada vez mais curto, quer dizer, buscar meios 

inéditos para se chegar aos fins da leitura (o que se que ensinar) de maneira mais eficaz 

(CHARTIER, 2004).  

Mortatti (2004) apresenta esse momento de disputas metodológicas sobre o ensino 

da leitura, ao esclarecer sobre os pressupostos teóricos predominantes, nesse momento, no 

contexto brasileiro, e que ainda encontram-se, por vezes, arraigadas nas representações das 

práticas pedagógicas do ensino da leitura. São eles: 
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os considerados sintéticos (os métodos), em desacordo com os avanços 
científicos da época, um fator que dificultava a aprendizagem da leitura, 
sobretudo, os métodos da soletração e silabação foram duramente 
combatidos a partir do início da década de 1890. Para substituí-los, 
propuseram-se os métodos analíticos, especialmente o da sentenciação e 
o da historieta (p. 56). 

 

No entanto, a autora ressalta que, subjacente às idéias dos métodos ensino de leitura 

estava uma compreensão, de forma generalizada, de que o ato de ler consistia em uma 

atividade de pensamento, cuja finalidade era comunicar-se com o “pensamento de outrem” 

expresso no texto escrito. Mais ainda:  

 

por saber ler, entendia-se, também, ler em várias formas de letra 
(manuscrita e de fôrma, maiúsculas e minúsculas). (...) Fazia-se, ainda, 
uma certa distinção entre o ensino inicial da leitura e o ensino da leitura 
nos anos escolares subseqüentes ao primeiro. A continuidade da 
publicação em séries de livros de leitura é um importante indicador dessa 
distinção: na cartilha (ou primeiro livro, em algumas dessas séries de 
livros de leitura) aprendia-se a leitura ‘decifração’, e, nos livros seguintes 
(até o quarto ou quinto), o aluno deveria caminhar da ‘leitura corrente’ 
para a ‘leitura expressiva’ e a ‘leitura silenciosa’ (IDEM, p. 57). 

 

Conforme Mortatti (2000), a partir da década de 1980, o ensino da leitura e da 

escrita centrado no desenvolvimento das referidas habilidades, desenvolvido com o apoio 

de materiais pedagógicos que priorizavam a memorização de sílabas e/ou palavras, e/ou 

frases soltas, restringindo-se ao treino das habilidades de decodificação do código escrito, 

começou a ser amplamente criticado. Entre elas, estava a consideração de que essas 

“inovações técnicas”11 do ensino da leitura não eram ideologicamente neutras, além de 

ditarem a direção pedagógica desse ensino aos professores.  

Enquanto “atividade que se ensina e se aprende” (BATISTA; GALVÃO, 1999), a 

leitura amplia-se aos estudos de pesquisadores de diferentes campos - Psicologia, História, 

                                                
 
11 Segundo Chartier (2004), a difusão das inovações pedagógicas, nos meios escolares, “decorrem 
ao mesmo tempo dos progressos dos saberes (sobre a língua, sobre a aprendizagem), das técnicas 
de transmissão (material pedagógico, manuais) e também vontade política que se ocupa da escola e 
da formação dos professores” (p.02).  



 
 

36 

Sociologia, Pedagogia, etc. Esses domínios acadêmicos tomaram como temática e objeto 

de estudo a leitura e seu ensino, buscando redefini-los. Por essa via, Chartier (2004) aponta 

que os usos de métodos de leitura (ou as “inovações pedagógicas”), no processo de 

escolarização, não devem ser justificados “de forma dogmática, nem impostas 

autoritariamente, é o acúmulo dos saberes práticos que vai traçar, por si próprio ‘as 

direções pedagógicas que convém dar aos mestres’” (p. 01). 

São os estudos recentes, como os desenvolvidos por Terzi (2002) – em sua obra “A 

Construção da Leitura” – que problematizam sobre até que ponto os modelos de leitura 

voltados para um leitor ideal aplicam-se às crianças oriundas dos meios populares, que no 

contexto escolar, em geral, são percebidas como aquelas que apresentam uma história de 

pouca exposição à escrita e com mínimas participações em eventos de letramento.  

A autora tomou como concepção de leitura, em seus estudos, o processo estratégico 

da atribuição de sentido ao texto, diferentemente daquelas que percebem a leitura como um 

processo governado por regras. E que, em seu desenvolvimento, recebe influências das 

orientações das práticas de letramento próprias de sua comunidade. 

No bojo de sua discussão sobre a leitura e desenvolvimento escolar das crianças, 

Terzi (2002) apresenta duas perspectivas teóricas, compreendidas a partir de dois estudos 

longitudinais. Em relação à primeira, alguns pesquisadores (DURKIN, 1966; MCKEE; 

BRZEINSKI; HARRISON, 1966) apontaram para os efeitos da relação entre a 

aprendizagem precoce da leitura e o desempenho escolar posterior da criança. Segundo 

eles, “o domínio da leitura antes de a criança iniciar a primeira série é um fator 

determinante de seu bom desenvolvimento como leitora” (p.14). Um outro grupo de 

pesquisadores (LESGOLD; RENISCK; HAMMOND, 1984) analisou alguns fatores que se 

correlacionam com a aprendizagem de leitura das crianças, com um foco ou mais de 

análise. Entre eles, por exemplo, “a habilidade de decodificação apresentada pela criança 
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ao iniciar a primeira série é um fator determinante de seu sucesso escolar como leitora” 

(p.15).  

Não obstante, os estudos apresentados apontarem resultados a serem considerados 

importantes sobre o ensino da leitura – as crianças podem aprender a ler textos escritos em 

idade anterior àquela considerada como “limite ideal” pela escola, e isso favorece seu 

desenvolvimento posterior de leitura; além de verificar que a história da trajetória de 

letramento da criança influencia seu desenvolvimento como leitora –, nessa perspectiva, 

eles deixam de apreender o processo de aprendizagem da leitura como um todo. Isso 

significa que uma análise menos atenta poderia levar a resultados falsos ou limitados; já 

que nesses mesmos estudos, ao segmentarem o processo da aprendizagem da leitura, uma 

das conclusões destes é de que a decodificação é um fator determinante para as crianças na 

pré-escola e nas séries iniciais. 

Por isso, tais pressupostos, ainda, não levariam à compreensão do processo de 

leitura nas crianças, o que para Terzi (2002), é fundamental. Pois, torna-se imprescindível 

que cada mudança/construção seja percebida no seu desenvolvimento, concomitantemente 

com o contexto em que se dá, verificando os fatores que interferem nas mudanças e 

construções das práticas de leitura. 

Na busca de superar as limitações das pesquisas anteriormente citadas, Terzi 

apresenta-nos o “modelo estratégico” de van Dijk e Kintsch (1983), em que a leitura é 

analisada em seu aspecto global, ou seja, não se leva em consideração a progressão de 

níveis (morfológico, sintático, semântico e pragmático), mas o processo pelo qual esses 

níveis interagem, havendo um constante feedback entre eles. Entre os eixos principais 

deste modelo, van Dijk e Kintsch apresentam as relações e interações do leitor a partir dos 

pressupostos cognitivos e os contextuais. Os primeiros se referem às representações 

mentais de eventos lidos que o leitor constrói e suas implicações na memória para a 
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constituição da compreensão. Compreendendo este grupo estão os pressupostos 

construtivista, interpretativo, on-line, pressuposicional e estratégico. 

Contudo, Terzi (2002) ressalta que tal modelo minimiza a função da linguagem em 

si, ou seja, “eles limitam o modelo ao processamento da informação semântica, criando 

uma série de componentes extrínsecos de processamento” (p.19). Além disso, leva em 

consideração o leitor ideal e proficiente, ou seja, focalizam, em detrimento de outros 

fatores, o aspecto cognitivo do processo de compreensão do texto escrito.  

Assim, para dar conta de um leitor real, especificamente das crianças de sua 

pesquisa, Terzi (2002) apropriou-se da concepção de aprendizagem expressa na teoria de 

Lev Vygotsky (2001), ao partir da perspectiva de que a construção do conhecimento se dá 

na interação da criança com o adulto ou com seus pares mais proficientes; acrescenta ainda 

como agentes ativos nesse processo os instrumentos culturais (livros, vídeos, softwares, 

etc.) adequados para determinadas situações. 

Para Vygotsky, o desenvolvimento aparece em dois planos: primeiro no plano 

social, ou seja, em uma categoria interpsicológica e depois no plano psicológico, ou seja, 

numa categoria intrapsicológica. A transformação de um processo interpessoal em um 

processo intrapessoal é o resultado de uma prolongada série de sucessos evolutivos. 

É o processo ativo de interação com os objetos e os indivíduos, na reconstrução 

pessoal durante a aprendizagem, que faz surgir, para Vygotsky, a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). Segundo Terzi (2002), “a ele interessava não apenas 

conhecer aquelas funções que na criança já haviam atingido seu pleno desenvolvimento, 

mas também aquelas que se encontravam em processo de desenvolvimento” (p.21). 

Contudo, como propõe Lev Vygotsky, a ZDP consegue prever as situações de 

sucesso na aprendizagem. Para explicar as situações de fracasso que ocorrem na criação da 

ZDP, a autora trouxe, com os neovygotskianos, a ampliação desse conceito, uma vez que 
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estes analisaram as condições reais de interação, identificando três pré-requisitos, 

interdependentes: intersubjetividade, definição partilhada da situação e mediação 

semiótica. Além destes, a autora acrescenta dois outros fatores importantes do maior ou 

menor sucesso alcançado: a afetividade e a valoração. Para a autora, esses fatores foram 

considerados imprescindíveis durante todo o período dos encontros de leitura com as 

crianças em sua pesquisa. Ao mesmo tempo, seus dados revelavam que o professor 

impedia a criação da ZDP, ao produzir uma ruptura no processo de estabelecimento das 

relações entre a linguagem oral e a escrita pelas crianças.  

Ainda acrescenta que os fatores, acima explicitados, agindo interdependentemente, 

constituem, de fato, pré-requisitos para que a aprendizagem se dê na interação. Nessa 

perspectiva, Terzi (2002) conclui que, a construção de sentido da leitura pelas crianças 

acontece, então, na interação. 

 

O texto passa a ser visto como objeto do discurso sobre o qual se fala: 
diante das perguntas do mediador, a criança volta a observar o objeto para 
dar as respostas nos padrões lingüísticos e comunicativos do cotidiano, 
sem recorrer a uma pseudo-linguagem, retomam de fato, a comunicação. 
A leitura deixa de ser a decodificação mecânica para ser a busca de 
repostas significativas para as perguntas colocadas pelo adulto, avanço 
importante, uma vez que se dá quanto ao aspecto que é a essência da 
leitura: o significado (p.149). 

 

Em outras palavras: a perspectiva colocada por Terzi permite mostrar não apenas a 

integração entre processos cognitivos – “que acompanham o desenvolvimento do leitor” – 

mas, também, como os mesmos se relacionam nas práticas sociais de leitura, uma vez que 

se constituem e são constituídos no próprio uso da linguagem. 
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1.1.2 Das Concepções da Escrita 

  

  1.1.2.1 As práticas culturais da escrita 

 

A linguagem surge na história da humanidade como forma de estabelecer mais uma 

dimensão na organização social dos sujeitos. Embora atualmente acerquemo-nos do uso da 

língua enquanto meio de constituição na interação verbal (BAKTHIN, 1997), os estudos 

sobre linguagem por muito tempo estavam atrelados às concepções científicas que 

focavam estritamente o sistema lingüístico, como as teorias abordadas pelo suíço 

Ferdinande Saussure (1978), sem uma preocupação maior em perceber os seus usos reais, 

ou seja, a sua dimensão social. Mais ainda: é preciso considerar que, até meados do século 

passado, as abordagens teóricas que buscavam compreender os fenômenos lingüísticos 

concentraram suas investigações na modalidade oral da língua. Lopes (2006), baseada nos 

estudos descritos por Stubbs (1980), publicados em sua obra Language and Literacy: the 

sociolinguistics of reading and writing, acrescenta que: 

 

tal procedimento, tinha com base argumentos que destacavam o seu 
caráter biológico, o lugar ocupado por essa modalidade lingüística na 
cronologia da história da humanidade e na vida mesma de cada individuo, 
além de sua natureza universal e a freqüência de ocorrência do seu uso 
individual e coletivo que preenche um número consideravelmente maior 
de funções, se comparada à língua escrita (...) (p. 24-25). 

   

Não obstante, desde a invenção da escrita na história da humanidade, o homem 

acrescentou-a aos seus modos de vida. Assim, os elementos mais significativos da cultura 

humana começaram a ser destacados por meio de palavras escritas, compreendendo formas 

particulares de sentidos e atitudes que se atrelaram aos símbolos verbais dos membros das 

diversas sociedades. 
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Diferentemente das práticas sociais iniciais da escrita, que aconteciam de forma 

restrita e minoritária12, atualmente, o “valor instrumental” que a leitura e a escrita atribui à 

participação na vida dos sujeitos da sociedade do conhecimento, as colocam numa 

condição de possibilidade à cidadania e inclusão social dos sujeitos. Nas sociedades atuais, 

a leitura e a escrita são consideradas como um bem digno para estender a todos os 

cidadãos, por meio da escolarização ou de outros ambientes de experiência, por isso “ser 

alfabetizado faz parte do direito universal à educação” (SACRISTÁN, 2007, p. 93). 

Nos meios populares, em sua maioria, a circulação dos elementos verbais é 

caracterizada por meio da oralidade, que pode ser visualizada como uma longa cadeia de 

conversações conectadas entre membros de um grupo. A natureza intrínseca dessa 

comunicação oral tem um efeito considerável no conteúdo e na transmissão do repertório 

cultural. Principalmente, por estabelecer um relacionamento direto entre símbolo e 

referente, em que o sentido de cada palavra é ratificado em uma sucessão de situações 

concretas, acompanhadas por inflexões vocais e gestos físicos, os quais se combinam para 

particularizar sua denotação específica e seus usos conotativos aceitos13. Nesse sentido, 

compreendemos a língua (oral ou escrita) enquanto uma constituição dos sujeitos em 

associação íntima com as experiências vividas na sociedade na qual estão inseridos. E sua 

                                                
 
12 Vale ressaltar que a difusão extensiva do sistema alfabético na Grécia foi materialmente assistida 
por vários fatores: a escrita grega inicialmente era de forma relativa difícil para se decifrar: as 
palavras não eram regularmente separadas; a cópia dos manuscritos passava por um processo 
demorado e trabalhoso; a leitura silenciosa era rara – os livros e materiais escritos foram usados 
principalmente para a leitura em voz alta, na sociedade grega, normalmente era feita por escravos. 
13 Goody e Watt (2006) trazem em vários fatos que ilustram esse relacionamento direto entre 
símbolo e referente. Eles nos apontam para o fato de que enquanto “a parte mais concreta de um 
vocabulário reflete o interesse dominante da sociedade, as categorias mais abstratas estão mais 
proximamente ligadas à terminologia aceita para objetivos pragmáticos” (p. 15). Como é o caso dos 
LoDagaa (norte de Gana), “os dias são calculados de acordo com a incidência dos mercados 
vizinhos; a mesma palavra serve para dia e mercado e o ciclo ‘semanal’ é uma evolução de seis 
dias dos mais importantes mercados da vizinhança, um ciclo que define também a ordenação 
espacial das atividades diárias” (p. 16). 
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apreensão, se dá nas relações diretas estabelecidas pelos indivíduos com os outros 

membros do grupo social.  

Não obstante, a introdução da escrita, inicialmente, não altera os hábitos do povo 

nem substitui os velhos métodos da tradição oral. Houve um hiato entre a introdução da 

escrita e a sua difusão em diversas sociedades, como aconteceu com a sociedade hebraica 

na difusão do Antigo Testamento. 

 

No início o livro escrito não é destinado ao uso prático de todos. Ele é um 
instrumento divino, colocado no templo ao lado da arca da aliança para aí 
servir de testemunho e lá permanecer como uma relíquia sagrada. Para o 
povo como um todo, a instrução oral permaneceu como o único meio de 
preservação. A escrita era praticada, ainda que por todos, somente como 
um suporte adicional para a memória (GOODY e WATT, 2006 p. 32). 

 

Na Grécia, por exemplo, o caso da leitura e da escrita alfabética era provavelmente 

uma consideração importante no desenvolvimento da democracia política, pois a maioria 

dos cidadãos livres, aparentemente, poderia ler as leis e tornar-se parte ativa nas eleições e 

legislação. Em outras culturas, com sistemas de escrita não alfabéticos e/ou relativamente 

difíceis de ter acesso, houve uma barreira forte entre os escritores e os não-escritores. É 

assim que os livros e manuscritos, embora tornassem possível demolir essa barreira, eles 

conduziam de forma eventual a uma vasta proliferação de distinções mediante os escritos 

que as pessoas liam. 

Contudo, não estamos, aqui, afirmando que as experiências com a língua escrita 

ocorrem de forma estática, negando, assim, as diversas situações de mudança social e 

cultural que podem ocorrer ao longo da história da humanidade e, em particular, do próprio 

sujeito − como as que se constituem do próprio movimento das pessoas (“nascimento, 

copulação e morte”); as que surgem com a reorganização das unidades constituintes da 

sociedade, como a migração de um grupo e a fissão de outro; e, ainda, aquelas que 
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resultam dos efeitos de mudanças no próprio sistema social, quando geradas a partir de 

dentro ou iniciadas a partir de fora (GOODY e WATT, 2006).  

Observamos, ainda que, na progressão da maioria dos sistemas de escrita, outras 

características que permeiam as organizações sociais foram responsáveis pelo modo como 

os sistemas de escrita se desenvolveram, e que apresentaram conseqüências às práticas 

sociais de letramento. Há de ressaltar que, a significação e extensão dessas mudanças 

variam de acordo com a natureza e a distribuição social do uso da escrita, ou seja, segundo 

as restrições sociais impostas a ela14. Segundo Goody e Watt (2006), 

 

Os vários empreendimentos sociais e intelectuais foram, de fato, 
enormes, mas considerando-se a participação da sociedade como um todo 
na cultura escrita, uma grande deficiência existiu entre as culturas letrada 
esotérica e a oral esotérica, uma deficiência que a cultura letrada 
esforçou-se em manter (p. 27). 

 

 Nessa perspectiva, a existência de um grupo de elite e sua influência dependia da 

manutenção da ordem social, para isso precisava ter uma força conservadora. Pode-se 

admitir que fosse essa a natureza da escrita por si só. É por essa via que, ao longo de sua 

constituição nas sociedades, o uso da tecnologia da escrita atrela-se a forma de prestigio, 

em determinados momentos sendo “encarada ora como parâmetro de correção lingüística, 

ora como responsável pelo desenvolvimento das modernas civilizações, acomodando em si 

mesma qualidades não observáveis na modalidade oral” (LOPES, 2006, p.24). Contudo, 

sabemos que, historicamente, as escritas surgiram funcionalmente. Os sistemas gráficos 

sejam de natureza pictográfica, ideográfica, silábica ou alfabética não foram inventados 

                                                
 
14 Por exemplo, em um dos momentos de seu uso na história da humanidade, a escrita era ocupação 
dos escribas, preservada como um ‘mistério’, com um ‘tesouro secreto’ (...). Colocando a escrita 
em seu coração, você pode se proteger do trabalho duro de qualquer tipo. O escriba está liberado 
das tarefas manuais; é ele quem comanda” (GOODY e WATT, 2006, p. 27). 
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para deleite da mente, mas sim para atender a determinados usos e interações da linguagem 

inscritos nos grupos sociais. Como conclui Ferreiro (2002),  

 

multiplicaram-se os leitores, os textos escritos se diversificaram, novos 
modos de ler e novos modos de escrever foram criados. Os verbos ‘ler’ e 
‘escrever’ deixaram de ter uma definição imutável: não designavam mais 
(e tampouco designam hoje) atividades homogêneas. Ler e escrever são 
construções sociais. Cada época e cada circunstância histórica dão novos 
sentidos a esses verbos (p. 13). 

 

É, por essa via, que compreendemos a linguagem enquanto bem simbólico e 

cultural que os indivíduos utilizam para estabelecer uma relação dialógica, ou seja, ações 

como ler, ouvir, compreender, escrever e falar que são fundamentais para nossa relação 

com os outros e com o mundo. Tais posições reverberam pressupostos teóricos sobre a 

linguagem e em determinados fenômenos sociais, como o que iremos investigar. 

 

 

1.1.2.2. O ensino da escrita 

 

Sabemos também que a leitura e a escrita, enquanto objetos de ensino, sofreram 

alterações no decorrer da história, alterações relacionadas a diferentes aspectos: progresso 

científico-acadêmico na área, alterações nas práticas sociais; desenvolvimento tecnológico; 

inovações pedagógicas (material pedagógico, livros didáticos, etc.), etc. (CHARTIER, 

2004).  

Mais recentemente, ampliam-se os estudos e pesquisas sobre a escrita e os 

fenômenos individuais e sociais que esta abrange (LOPES, 2006; BORTONI-RICARDO, 

2005). E, embora, as perspectivas desses estudos sejam divergentes e/ou distanciadas, 

devido às suas concepções em relação à escrita e suas funções, torna-se comum a todas 

elas a compreensão de que a escrita surge em detrimento da necessidade do homem em 
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ampliar e criar novas possibilidades de comunicar-se e interagir com os outros de sua 

espécie. Em outras palavras, constata-se que “vivemos numa sociedade em que a escrita 

penetrou com muito vigor e se estabeleceu como um recurso que permeia uma parte 

considerável das interações sociais” (LOPES, 2006, p. 15).  

 As primeiras formas conhecidas de escrita da humanidade foram estabelecidas a 

partir do registro dos significados das palavras15. A escrita ao tornar-se fonética (enquanto 

grafemas que marcam as unidades menores da escrita), começava a simbolizar não os 

objetos de ordem social ou natural, mas o processo de interação humana na fala; 

pressupõe-se que expressar o sentir fica tão fácil como expressar os objetos.  

Nesse sentido, a constituição da escrita tornou-se mais do que uma das modalidades 

de uso da língua, assumiu o lugar de variedade lingüística enquanto representação de uma 

língua-padrão16, que segundo Gnerre (1998) está relacionada à escrita padrão gramatical, 

em que esta é considerada como único meio de se manter uma unidade lingüística 

nacional. Por isso, a língua padrão é conferida enquanto variação lingüística de prestigio, 

ou seja, ela possibilita as normas do bem falar e do bem escrever através de uma tradição 

gramatical baseada nos ideais de homogeneidade lingüística. 

Não obstante, na concepção de escrita acima, os “desvios do padrão lingüístico” 

imprimem-se como fenômenos marginais e, portanto, devem ser evitados. Nessa visão de 

escrita, os níveis de letramento são associados ao uso correto das regras gramaticais, pois o 

individuo letrado deverá utilizar essa “pureza lingüística” até mesmo na fala (LOPES, 

2006), pois, como traz Kato (1986), a fala em nível de letramento procura assemelhar-se a 

escrita. Nesse sentido, o falar e escrever bem se tornaram conteúdos e objetos de ensino, e 

                                                
 
15 Ver Saussure, F. Curso de Lingüística Geral (1978). 
16 Gnerre (1998) designa como língua-padrão “um sistema associado a um patrimônio cultural 
apresentado como um ‘corpus’ definido de valores, fixados na tradição escrita” (p. 24). 
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uma das agências que desempenha, na modernidade, o papel de controlar esses recursos 

comunicativos é a escola. 

Como nos mostra Mead apud Goody e Watt (2006): 

 

A educação primitiva era um processo pelo qual a continuação era 
mantida entre pais e crianças... a educação moderna dá uma grande 
ênfase à função de educar para criar descontinuidades – para transformar 
a criança... de analfabeto em letrado (p.63). 

 

Geraldi (2006), centrando suas discussões sobre “as ações que se fazem com a 

linguagem”, posiciona-se sobre a associação entre norma-padrão e as modalidades de uso 

da fala e da escrita, a partir de um contexto permeado pela relação linguagem e poder. 

Assim, acrescenta que,  

 

se antes, para o exercício do comando bastava o domínio da palavra 
falada, e a escrita servia apenas para o registro histórico, agora um sábio 
já não se faz sem sua bagagem de livros. E o domínio da técnica de ler e 
escrever torna o escriba não só aquele que tem a chave de acesso à 
sabedoria historicamente produzida e registrada, mas também produtor de 
sabedoria. (...) Por esta via, aprofundam-se as diferenças já existentes 
entre o trabalho manual e trabalho intelectual. Mas também se prepara o 
terreno para outra cisão, já presente, mas que tende a se aprofundar 
quanto mais complexas vão se tornando as sociedades: a cisão entre 
cultura popular e cultura erudita (p. 33). 

 

 Não diferente nas sociedades modernas, as práticas de uso da escrita são um dos 

eixos mais importantes de diferenciação social, e estas se estendem, inclusive, para 

particularidades entre profissionais, de modo que até mesmo entre os membros de um 

mesmo grupo socioeconômico podem existir diferentes níveis de letramento. Desse modo, 

a escrita é utilizada como instrumento para estabelecer um status de determinadas 

instituições sociais, entre elas a escola, e ainda, essas mesmas formas sociais e culturais lhe 

dão estabilidade para que reforce toda uma configuração social em que sobressaia o poder 

e a autoridade nas relações sociais. 
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 É importante ressaltarmos que as diferenciações sociais e uma participação efetiva 

ou não em sociedades letradas não são as únicas causas de “tensão”, pois até mesmo nessas 

sociedades a apropriação de valores e atitudes no contato face-a-face permanece um modo 

primário de orientação cultural, que em muitos casos estão em descompasso com o que 

denominamos de “cultura letrada”. Mais ainda: valores de grupos primários são 

provavelmente até mesmo mais favorecidos do que aqueles da cultura letrada alta 

(GOODY e WATT, 2006).  

Embora o sistema de escrita alfabética, a imprensa e a propagação de uma educação 

universal se combinassem para constituir previamente a cultura letrada em uma escala 

nunca antes abordada, foi o modo de promoção legitimado pela sociedade que não se 

impôs vigorosamente nem tão uniformemente (como antes era o caso da “transmissão” oral 

da tradição cultural). Isso implica, numa significação fundamental para a civilização 

ocidental. O grau alto de diferenciação nas práticas de leitura e escrita nessas sociedades 

estabelece divisões sistematizadas em diversos níveis de letramento, o que não ocorrerá em 

grupos sociais com níveis de letramento denominados “baixos”.  

 Contudo, mesmo com o advento da modernidade, em que já estavam sistematizados 

e difundidos os sistemas de escrita, em particular, o alfabético, não podemos falar em 

transição de um total analfabetismo para uma completa apropriação do sistema de leitura e 

escrita (alfabetização), mas de uma “pluraridade de alfabetizações” (COOK-GUMPERZ, 

1991). Percebemos que o prestígio social atribuído à escrita, não foi herdado de suas 

características materiais ou formais, mas do valor social dado por aqueles que dela se 

apropriam enquanto agentes ou instituições em que se atribuem uma autoridade 

culturalmente legitimada para determinar os valores e usos que devem ser propostos a esse 

“produto”. Bourdieu (1983) acrescenta que “o efeito social do uso autorizado ou herético 
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supõe locutores tendo o mesmo reconhecimento do uso autorizado e conhecimentos 

desiguais desse uso (...)” (p. 165). 

 É devido a esse prestígio velado que reveste a escrita nas sociedades que dela fazem 

uso que, muitas vezes, tornam-se desprezíveis os usos reais da língua escrita e dos locais 

sociais por onde ela circula nas sociedades, “pois o que acontece é um encapsulamento e 

engrendamento que, de forma tendenciosa, determina os caminhos que a escrita deve 

trilhar para cumprir as suas funções” (LOPES, 2006, p. 27). Contudo, considerações dessa 

natureza não são levadas em conta para um conjunto de visões que consideram a 

tecnologia da escrita como promotora de uma sociedade civilizada, inclusive sobressaindo-

se hierarquicamente, em nível de complexidade, da modalidade oral da língua. Mais uma 

vez, verificamos que em tais estudos não tem lugar a dimensão dos usos reais da língua, 

concentrando-se apenas nas condições de uso do código lingüístico.  

 Ao se atribuir valor de prestígio à escrita e ao sujeito que faz o seu uso, a posse da 

tecnologia da leitura e da escrita, por si mesma, não garante mudanças, pois os efeitos de 

sua presença só podem ser investigados mediante os modos de circulação nos contextos 

socioculturais nos quais permeiam as interações lingüísticas. 

 É na obra do inglês Barton (1994) que encontraremos ressalvas referentes à 

distinção entre os sistemas de representação visual e a língua falada que permeiam as obras 

de Gelb (1963) e Harris (1995). Ele chamará atenção para o fato de que, definições como a 

de Gelb17 (1963) são tomadas por diversos fenômenos em que não se explicitam os 

critérios utilizados para que “marcas convencionais visíveis” possam ser inseridas na 

categoria da escrita. Para Barton, é preciso ainda que se compreenda que, mesmo essas 

                                                
 
17 Gelb (1963) define a escrita como “um sistema de intercomunicação humana por meio de marcas 
visíveis” (p.12). Para Harris (1995), de acordo com as diferentes tendências, ora a escrita é 
concebida por sua execução física, ora tende-se a levar em conta as suas funções social e 
intelectual. 
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marcas sendo concebidas como sistemas de notações, há de se considerar que a escrita 

propriamente dita deve inscrever um componente lingüístico ou uma informação 

lingüística, sem a qual qualquer sistema se limitará a uma “proto-escrita”. Em outros 

termos, Lopes (2006) indicará que para Barton,  

 

o que se deve prevalecer é o princípio da interatividade, que só pode ser 
satisfeito pela integração entre essas marcas convencionais e os seus 
significados para pensamento simbólico humano, tendo em vista que a 
construção desses signos resulta de processos históricos e culturais (p. 
38).  

 

 Esta compreensão permeará a visão de escrita adotada em nosso estudo. 

Ressaltamos, assim que, não estamos descartando (ou desconsiderando) as especificidades 

materiais indispensáveis à concretização da escrita, mas que consideramos, em primeiro 

plano, as propriedades que a elegem como atividade de interação e formas de estabelecer 

relações sociais. 

 

 

1.1.3 Das Concepções de Letramento 

 

1.1.3.1 Letramento: a introdução do termo nas práticas de leitura e escrita 

 
 

No momento atual, muito mais que antigamente, saber utilizar a leitura e a escrita 

nas diferentes situações do cotidiano é algo já tido como inquestionável (MORTATTI, 

2004). Educar para se ter acesso à leitura e a escrita constituiu um modelo coerente com a 

nossa cultura valiosa de buscar um modelo humano: o bom leitor e escritor, ou seja, aquele 

que se apropria da leitura e da escrita. Pois, ler e escrever (ou não ler e escrever), muito ou 

pouco, difundir suas competências entre a população são aspectos que,  
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em nossa hierarquia de valores, distinguem passivamente as pessoas e a 
sociedade em que ocorre. Na tradição cultural que nos desenvolvemos, 
ler e escrever, o armazenado por escrito, o se capacitar para ter acesso a 
isso e o fazê-lo são traços culturais valorizados (SACRISTÁN, 2007, 
p.92). 

 

Para dar sentido a essa “capacitação bem sucedida” na leitura e escrita, a escola 

configurou-se como um instrumento útil, ressalta CHARTIER (2002), “útil até demais”. 

Como bem aponta:  

 

na sociedade de mercado, os saberes valem o que vale a posição social 
que eles permitem atingir. O valor de troca tomou lugar do valor de uso. 
Pouco importa se os saberes em si sejam interessantes ou insignificantes, 
importantes ou fúteis. Eles são somente ‘para saber’. 

 

Tal instrumentalização funda-se, primeiramente na busca de métodos de ensino da 

leitura18. No caso brasileiro, apresenta-se o método João de Deus como fase científica e 

definitiva nesse ensino e fator de progresso social. Suas tematizações foram as primeiras a 

ter um caráter pragmático e cientificamente fundamentado a respeito do ensino da leitura e 

da língua materna. 

Contudo, é diante das questões colocadas a escola no inicio do século XX que as 

“pedagogias da leitura e da escrita” são socialmente problematizadas. São os conflitos 

entre inovação e tradição no processo de escolarização e dos usos sociais que desfazem a 

naturalidade e neutralidade da leitura e da escrita. Entre eles, o fenômeno do “iletrismo”19 

nos países de primeiro mundo, em que, ao estabelecer uma relação mais complexa com a 

                                                
 
18 Mortatti (2000) apresenta que o ensino da leitura passou a envolver uma questão de métodos 
quando acirra-se a disputa entre os partidários do método João de Deus (palavração) baseados na 
Cartilha Maternal ou Arte da leitura, e os métodos sintéticos (soletração e silabação) baseados nas 
primeiras cartilhas produzidas no Brasil. 
19 Segundo Chartier (2004), um dos principais conflitos, “aparece nos Estados Unidos, durante a 
primeira guerra mundial, quando os oficiais descobrem que um grande número de soldados 
americanos é incapaz de executar ordens transmitidas por escrito, por não conseguir compreendê-
las. É a primeira vez que se fala de iletrismo e não mais de analfabetismo” (p.12).  
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representação do alfabetismo “e das funções e usos da escrita nessas sociedades, desfaz 

seus vínculos imediatos com a escola” (BATISTA; GALVÃO, 1999, p. 11). 

Foi por essa via que estudos e pesquisas sobre linguagem no âmbito internacional 

em Lingüística, Educação, História e Ciências Sociais (GOODY E WATT, 2006) como no 

contexto brasileiro (KLEIMAN, 1995; SOARES, 1998, TFOUNI, 1995) apontam para a 

concepção de um novo conceito – o letramento. Tais pesquisas verificaram que muitos 

indivíduos atingiam o nível de escrita alfabética, porém não se apropriavam 

completamente das competências de leitura e escrita, ou seja, são indivíduos que mesmo 

passando pelo processo de escolarização da alfabetização, ainda lêem, produzem e 

escrevem com dificuldade, com pouca compreensão do que está exposto no texto. 

Barton, apud Xavier (2005), lança a questão fulcral sobre esses acontecimentos ao 

afirmar que,  

 

antes de constituir um conjunto de habilidades intelectuais, o letramento é 
uma prática cultural, sócio e historicamente estabelecida, que permite ao 
individuo apoderar-se das suas vantagens e assim participar efetivamente 
e decidir, como cidadão do seu tempo, os destinos da comunidade à qual 
pertence e as tradições, hábitos e costumes com os quais se identifica. A 
capacidade de enxergar além dos limites do código, fazer relações com 
informações fora do texto falado ou escrito e vincula-las à sua realidade 
histórica, social e política são características de um individuo plenamente 

letrado (grifo do autor) (p. 135). 
 

Ainda, segundo Xavier (2005), não devemos permanecer “arraigados” a um modelo 

ideal de letramento e/ou de um sujeito letrado, pois tal concepção encontra-se situada na 

história e permeia as alterações de cada contexto dos grupos sociais, seja este tecnológico, 

social, político, econômico ou cultural. Por essa via, compreende-se também que as 

práticas de letramento, são modificadas pelas instituições sociais,  
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cujas regras e valores estabelecem uma relação de luta pelo poder, que, 
por sua vez, persuade sutilmente ou ‘convence’ pela força uma 
comunidade inteira a aprender o tipo de letramento que lhe é apresentado 
como oficial, logo, que dever ser obrigatoriamente assimilado (XAVIER, 
2005, p. 141). 

   

 O Letramento, como campo de estudo e investigação, mobilizou uma recente 

geração de estudiosos no âmbito das Ciências Sociais e da Educação e vem ocupando lugar 

importante na produção acadêmica. Não obstante, no contexto atual, a constituição de um 

conceito sobre o termo letramento não acontece de forma homogênea, nem mantém 

necessariamente os mesmos significados. Desse modo, sabendo-se que o termo letramento 

não está permeado por um único sentido, pois não descreve um fenômeno uniforme e 

universal, faz-se necessário expor algumas considerações sobre os “conceitos de 

letramento”. 

 Embora já houvesse estudos sobre o letramento, entre as décadas de 1970 e 1980, é 

a partir desta última que vê-se surgir novas abordagens sobre o fenômeno, convergindo 

idéias de pesquisadores e estudiosos interessados em apresentar novas linhas de 

pensamento sobre esse campo de estudo.  

Nesse cenário de discussões, uma das primeiras posturas teóricas a ser questionada 

é a que aborda o letramento como um conhecimento preciso e restrito ao código lingüístico 

objetivado num sistema de escrita, ou seja, enquanto uma tecnologia que em si mesma 

desenvolveria as habilidades cognitivas dos sujeitos. Desse modo, alfabetização e 

letramento constituir-se-iam enquanto um só fenômeno da escrita, sendo esta considerada 

uma tecnologia de codificação neutra em que, para efeito de investigação e análise do seu 

uso, o contexto social não é considerado. Como apresenta Lopes (2006),  
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De acordo com essa perspectiva, esse recurso comunicativo (a escrita) é 
tomado como um sistema de representação gráfica detentor de qualidades 
intrínsecas, capaz de, por si só, promover o desenvolvimento social e 
cultural dos povos e dotar aqueles que dela se apropriam, de habilidades 
cognitivas que os levariam ao aperfeiçoamento do pensamento abstrato e 
da racionalidade (p. 16). 

  

 Por essa via, em meio aos contextos de desenvolvimento das sociedades, concebe-

se o termo letramento com freqüência como sendo simplesmente o uso de uma técnica. 

Nesse sentido, as pessoas precisam aprender uma forma de decodificar as letras, e depois 

permitem-se fazer o que desejarem com o recém adquirido letramento, abordagem que 

Street (1984) considera como sendo um modelo ‘autônomo’ de letramento. Em seus 

próprios termos, Street (2003) afirma:  

 

O modelo “autônomo” de letramento funciona com base na suposição de 
que em si mesmo o letramento – de forma autônoma – terá efeitos sobre 
outras práticas sociais e cognitivas. Entretanto, o modelo disfarça as 
suposições culturais e ideológicas sobre as quais se baseia, que podem 
então ser apresentadas como se fossem neutras e universais (...), na 
prática, a abordagem trata simplesmente de impor conceitos ocidentais de 
letramento a outras culturas (p. 04). 

 

Essa perspectiva de compreensão, sobre o termo letramento, possibilitou aos 

sistemas de instrução formal valer-se de usos e materiais de leitura e escrita distanciados 

do cotidiano e das outras formas de socialização dos sujeitos. Ou seja, “o processo de 

ensino da leitura e da escrita deixa de ser realizado baseando-se em textos utilizados no 

cotidiano e passa a utilizar material escrito elaborado especificamente para o uso escolar” 

(SANTOS, 2005, p. 29). 

Tal movimento implicou conseqüências na relação entre alfabetização e letramento: 

o letramento como prática social de leitura e escrita da sociedade de pertencimento passou 

a ser substituído por materiais escritos para uso restrito das práticas escolares, ou seja, 

apenas será legitimado, pelo sistema educacional, o letramento escolar (LOPES, 2006). As 
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habilidades discursivas são colocadas à parte pela escola, sendo a linguagem então 

percebida como um fenômeno meramente lingüístico abstrato. Uma outra implicação 

consiste em garantir, desde a origem da escolarização da alfabetização, um saber 

padronizado de conhecimento. Para isso, a escola se estruturou de forma orgânica e 

sistematizada, estrutura esta que deveria promover um saber dividido e distribuído em 

programas escolares, e ditaria o que deveria ser conhecido, em que tempo, de que modo e 

como deveria ser avaliado. Além de que conhecimentos e saberes seriam legitimados como 

“certo” e “errado” pela sociedade no processo de apropriação do sistema de escrita e nas 

práticas e uso desta (SANTOS, 2005; LOPES, 2006). 

Galvão (2002), com base nos resultados de sua pesquisa sobre os fatores que 

parecem ter contribuído para a inserção dos leitores/ouvintes entrevistados no mundo da 

escrita, verificou que  

 

a aprendizagem das habilidades básicas de leitura – a alfabetização inicial 
– seja por processos autodidatas, seja por processos de escolarização 
formal –, constitui o fator preponderante para que os sujeitos se sintam 
mais habituados ao mundo letrado, fazendo dele parte significativa de 
suas vidas. No entanto, a partir da aquisição dessas habilidades, o nível de 
escolarização dos sujeitos não constitui mais, necessariamente, um fator 
fundamental para as suas experiências de letramento (p. 03). 

 

 Ressaltamos que não estamos negando o importante papel que a escola desempenha 

nos grupos sociais, pois na configuração atual de nossas sociedades, em muitos casos, ela é 

um dos espaços que possibilitam uma aprendizagem sistemática da escrita. Ademais, a 

escola é uma instituição que inegavelmente apresenta suas especificidades, sendo assim, 

não se trata de propor (e limitar) a substituição de formas e métodos de ensino da leitura e 

escrita, mas fazer compreender que 
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Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever: 
aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar 
em língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita 
é tornar a escrita “própria”, ou seja, é assumir com sua “propriedade” 
(SOARES, 1998, p.39). 

 

Acreditamos que as mudanças estão permeadas a partir de reflexões sobre os 

objetivos e valores que ancoram as práticas de ensino sobre a língua nas escolas. Isso 

implica um fato singular nas relações sociais dos sujeitos, uma vez que, pelo fato dos 

“modos letrados de pensamento” nas sociedades contemporâneas serem influenciados (por 

vezes legitimados) por uma cultura letrada voltada às normas cultas da língua, muitas 

vezes não são apropriadas pelos sujeitos dos meios populares devido à desconsideração de 

suas experiências sociais e do contexto pessoal imediato e a compartimentalização do 

conhecimento. Semelhantemente, restringe o tipo de conexões que o individuo pode 

estabelecer e o ratifica com o mundo natural e social. O modo essencial de pensar do 

“especialista” em cultura letrada está basicamente em conflito com aquele da vida diária e 

com a experiência comum e o conflito é incorporado à longa tradição de piadas sobre 

“professores distraídos”; ou como afirma Sacristán (2007), “o inimigo da leitura não está, 

como temem alguns, na cultura audiovisual que domina os meios de comunicação e as 

novas tecnologias, mas nas desafortunadas práticas dominantes de ler a que submetemos os 

alunos durante a escolaridade” (p. 91). 

Uma outra vertente teórica traz em seu discurso, o letramento como um conjunto de 

práticas sócio-culturais situadas em um determinado contexto. Em oposição à perspectiva 

anterior, as práticas de letramento não se confundem com os processos de alfabetização, 

enquanto tecnologia da escrita, nem atrelam-se necessariamente à educação formal. Essa 
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concepção aborda a linha de investigação denominada de “Novos Estudos do Letramento” 

ou estudo sobre “Letramentos Sociais20”.  

Em um sentido mais amplo, essa perspectiva compreende que a linguagem 

enquanto forma de interação social, não limita-se, apenas, às suas propriedades formais e 

qualidades intrínsecas, mas, sobretudo, devido à legitimação de usos reais pelos 

indivíduos.   Como obras basilares dessa concepção, encontramos nos estudos de Heath 

(1983) – Ways with Words – e Street (1984) – Literacy in Theory and Practice - uma 

resignificação dos conceitos e fundamentos até então cristalizados sobre a escrita. Além de 

propor uma nova forma sobre investigação da escrita, Street (1984) identifica um segundo 

modo de legitimar o letramento, o qual denominará como “modelo ideológico de 

letramento”. Seus estudos estão voltados para este modelo, como também a dois termos 

fundamentais do fenômeno social do letramento: os “eventos de letramento” e as “práticas 

de letramento”.  

Em síntese, SOARES (2003) esclarece:  

 

O binômio modelo autônomo-modelo ideológico foi proposto por Street 
(1984); esse mesmo autor, nessa mesma obra, desenvolveu o conceito de 
práticas de letramento, já anteriormente utilizado como unidade de 
análise em Scribner e Cole (1981); o conceito de evento de letramento foi 
proposto por Heath (1982 e 1983); uma discussão recente sobre dois 
conceitos e suas relações podem ser encontrada em Barton (1994) e em 
Street (2001) (p.104). 

 

O “modelo ideológico” de letramento traz uma perspectiva de maior sensibilidade 

cultural das práticas de letramento, a partir do momento que elas variam de um contexto 

                                                
 
20 LOPES (2006), em seus estudos faz uma importante ressalva sobre a composição da expressão 
“Letramentos Sociais” abordada por Street, “em relação à qual considera importante duas 
observações: uma quanto ao termo social, que implica uma redundância, haja vista que na própria 
palavra letramento já se subentende uma dimensão social; a outra diz respeito à pluralização da 
expressão. Street esclarece esse procedimento justificando que com o uso do adjetivo tem a 
intenção de enfatizar a natureza social do letramento e ao usar a expressão plural pretende ressaltar 
o caráter múltiplo das práticas sociais que se efetivam por meio da palavra escrita (p. 22)”. 
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para outro. Esse modelo parte de premissas diferentes das adotadas pelo modelo autônomo 

– propondo o letramento como uma prática de cunho social, e não meramente uma 

habilidade técnica e neutra, e que aparece sempre envolto em princípios epistemológicos 

socialmente construídos. Os modos de circulação utilizados pelas pessoas, quando 

consideram a leitura e a escrita, são atribuídos aos enraizamentos dos conceitos de 

conhecimento, de identidade e de ser. Neste sentido, o letramento é sempre contestado, 

tanto em seus significados quanto em 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 (GEE, 1990).  

O argumento sobre os letramentos sociais (STREET, 1995) sugere que o 

engajamento no letramento é sempre um ato social, desde o seu início. As formas em que 

interagem professores ou facilitadores e seus alunos são sempre uma prática social que 

afeta a natureza do letramento a ser aprendido e as idéias que os participantes possam ter 

sobre o processo, em especial os novos aprendizes e sua posição nas relações de poder. 

Não é válido sugerir que o “letramento” possa ser “dado” de modo neutro, sendo os seus 

efeitos “sociais” experimentados apenas posteriormente.   

Em seu modelo ideológico, a escrita é compreendida a partir de sua vinculação às 

estruturas de poder legitimadas pela sociedade e as formas de uso que buscam questionar 

ou reforçar valores e ideologias configuradas nessas relações de poder, portanto a escrita 

não pode apresentar-se como neutra. 

Por “eventos de letramento” entendem-se as situações em que a escrita surge 

intrínseca à natureza da interação entre os atores e de seus processos de interação 

(HEATH, 1983). Segundo Soares (2003), as interações podem se dar  
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“face-a-face, em que as pessoas interagem oralmente com a mediação da 
leitura ou da escrita (por exemplo: discutir uma notícia de jornal com 
alguém, construir um texto com a colaboração de alguém), seja uma 
interação a distância, autor-leitor ou leitor-autor (por exemplo: escrever 
uma carta, ler um anúncio, um livro)” (p. 105). 

 

No que se refere às práticas de letramento, designam tanto os comportamentos e as 

habilidades exercidas pelos atores envolvidos num evento de letramento quanto as 

concepções sociais e culturais que o constituem, determinam e direcionam um sentido aos 

usos da leitura e/ou da escrita em determinada situação particular (STREET, 1995). 

Não obstante, é preciso ressaltar que a distinção entre eventos e práticas de 

letramento é exclusivamente metodológica, já que são duas faces de uma mesma realidade, 

ou seja,  

 

o conceito de evento de letramento, dissociado do conceito de práticas de 
letramento, não ultrapassa, segundo Street (2001:11), o nível da 
descrição, embora tenha a vantagem de orientar o pesquisador ou 
estudioso para a observação de situações que envolvem a língua escrita e 
para identificação das características dessas situações; não revela, porém, 
como são construídos, em determinado evento, os sentidos e os 
significados, produtos não só da situação e de suas características 
específicas, mas também das convenções e concepções que as 
ultrapassam, de natureza social e cultural” (SOARES, 2003, p. 105). 

 

Em suma: os usos da escrita, longe de serem padronizados e sofrerem 

encaixamentos universais, adquirem valores e significados simbólicos diversos em 

diferentes contextos socioculturais, ressaltando que esses usos têm como parâmetro as 

matrizes históricas, a partir das quais se constituíram. 
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1.1.3.2 A Relação entre Alfabetização e Letramento no Brasil 

 

No Brasil, é fato que o processo de erradicação do analfabetismo sofreu influências 

pela ampliação do atendimento escolar. Entre as várias tentativas de solução, focalizou-se 

por vezes nos métodos de ensino de leitura e escrita, outras na formação dos professores, 

ora nos processos cognitivos dos alunos, ora na estrutura e funcionamento do ensino e/ou 

ainda em alternativas não escolares (MORTATTI, 2004). 

Contudo, a alfabetização, restringida apenas ao uso de métodos, não é considerada 

exercendo um papel primordial na qualidade de vida dos indivíduos, grupos sociais e até 

mesmo da sociedade como um todo, distanciando-se das práticas sociais de leitura e escrita 

vivenciadas por diferentes grupos, em diferentes contextos.  

Não obstante, mudanças de natureza didática e pedagógica, decorrentes de 

diferentes aspectos têm influenciado a prática de ensino da alfabetização na atualidade21. 

Essas transformações colocaram em xeque a qualidade aparentemente imutável da equação 

alfabetização-escolarização (MORTATTI, 2000), redirecionando os debates sobre o ensino 

da leitura e da escrita. Na medida em que buscava-se superar tais perspectivas, encontrava-

se uma concepção comum para alfabetização e analfabetismo, como também as mudanças 

que essa relação provocava nas sociedades. Mudanças essas que estavam relacionadas com 

as condições de desenvolvimento social, cultural, econômico e político, produzindo novas 

necessidades, fazendo surgir novos fenômenos e responsabilidades. Por isso, constata-se 

que  

 

 

 

                                                
 
21 Há que ressaltar o avanço das pesquisas sobre alfabetização desenvolvidas por psicólogos da 
cognição, antropólogos e historiadores (COOK-GUMPERZ, 1991). 
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ainda é preciso aprender a ler e escrever, mas a alfabetização, entendida 
como aquisição de habilidades de mera decodificação e codificação da 
linguagem escrita e as correspondentes dicotomias analfabetismo x 
alfabetização e analfabeto x alfabetizado não bastam mais. É preciso, 
hoje, também saber utilizar a leitura e a escrita de acordo com as 
contínuas exigências sociais, e esse algo mais é que se vem designando 
de ‘letramento’ (MORTATTI, p. 34). 

 

Por essa vertente, novas pesquisas surgiram a partir da década de 80. Dentre estas, 

começou-se a pensar numa outra abordagem para o ensino da leitura e da produção de 

texto. Apresenta-se nos discursos dos teóricos e profissionais da educação, a importância 

de se considerar os usos e funções da língua escrita atreladas aos contextos de 

pertencimento dos sujeitos. Destas reflexões, as preocupações começaram a ser voltadas a 

um conceito importante, o conceito de letramento. Trata-se de processo que ocorre 

simultaneamente em vários países, devido à necessidade de reconhecer que a apropriação 

das regras de uso do sistema de escrita implica o desenvolvimento de práticas de leitura e 

escrita mais complexas que o ensino das habilidades de decodificação e codificação do 

sistema.  

A palavra letramento é um termo recente nos estudos acadêmicos no Brasil, 

especificamente nas áreas de Educação e Lingüística22. Na língua portuguesa designa, de 

forma literal, a tradução da palavra da língua inglesa literacy. Na língua inglesa, 

encontramos o termo já dicionarizado desde o século XIX23 e, “na segunda metade do 

século XX, tornou-se freqüente e indispensável na literatura especializada, notadamente 

nas áreas de educação e das ciências sociais” (LOPES, 2006, p. 39).  

                                                
 
22 Os estudos sobre letramento ampliam-se também para áreas acadêmicas em que seus interesses, 
de alguma forma, estejam voltados para o estudo de fenômenos que envolvam questões 
relacionadas à escrita, quer enquanto tecnologia, quer enquanto um sistema simbólico. 
23 Segundo SOARES (2007), o surgimento do termo inglês literacy, “nessa época, representou, 
certamente, uma mudança histórica nas práticas sociais: novas demandas sociais pelo uso da leitura 
e da escrita exigiram uma nova palavra para designá-las” (p. 29). 
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O seu surgimento em estudos e pesquisas nas áreas acadêmicas, no Brasil, é datado 

a partir da década de 1980, e, atualmente vem inserindo-se em outros espaços da 

sociedade, sendo-lhe atribuído, por isso, diferentes significados e objetivos em sua 

utilização. Pode-se, então, dizer que conceitos, definição e significação, sobre o termo 

letramento, são conhecimentos que se encontram em construção (MORTATTI, 2004). Não 

obstante, é certo afirmar que, uma vez atrelado ao vocabulário cientifico, esse novo termo 

aponta para uma reconstrução de conceitos já cristalizados sobre a leitura e a escrita. Nesse 

sentido, o surgimento do termo letramento se dá quando emergem novos contextos, novas 

idéias, novos fatos, novas maneiras de compreender os fenômenos sobre a leitura e a 

escrita.  

Não obstante, alguns autores advertem que, nesse mesmo contexto de surgimento, a 

palavra letramento é logo esgotada em seus conceitos e significados, Hassan (1996 apud 

LOPES, 2006) alerta que 

 

um problema com a palavra letramento é que ela está semanticamente 
saturada: na longa história da educação ela não apenas tem significado 
diferentes coisas para diferentes gerações, mas também diferentes coisas 
para diferentes pessoas na mesma geração (p.39). 

 

Entre as várias perspectivas que começam a ser revistas e a diversidade de sentidos 

que lhe são atribuídas, é importante destacar o uso que se faz da relação entre “letramento” 

e “alfabetização”. Nos escritos de Graff (1995), encontramos o termo literacy como 

alfabetização; para Street (1984), indica o conjunto de práticas sociais com intermédio da 

palavra escrita; em Cook-Gumpez (1991), a autora toma o termo letramento como escrita. 
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No Brasil, o termo letramento não substituiu (nem contrapõe-se) à palavra 

“alfabetização”24, entretanto constitui-se atrelado a ela (ALBUQUERQUE, 2005). Isto 

significa que embora a alfabetização não seja pré-requisito para o letramento, este está 

relacionado com a apropriação, utilização e funções da leitura e escrita em sociedades 

letradas, como habilidades e conhecimentos que precisam ser ensinados e aprendidos, 

estando relacionado também com a escolarização e a educação e abrangendo processos 

educativos que ocorrem em situações tanto escolares quanto não-escolares. Para Kleiman 

(1995),  

 

o conceito de letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos numa 
tentativa de separar os estudos sobre o ‘impacto social da escrita’ dos 
estudos sobre a alfabetização, cujas conotações escolares destacam as 
competências individuais no uso e na prática da escrita (p. 15-16) 25.  
 

Há que ressaltar, também, que alfabetizar e letrar envolvem duas ações distintas, 

apesar de interdependentes:  

 

a alfabetização desenvolve-se no ‘contexto de’ e ‘por meio de’ práticas 
sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e 
este, por sua vez, só se pode desenvolver no ‘contexto da’ e ‘por meio da’ 
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da 
alfabetização (SOARES, 1998, p.15). 

  

 

 

 

                                                
 
24 Soares (2006) verifica que é devido à distinção entre alfabetização e letramento que a autora 
Leda Tfouni faz no capítulo introdutório, em seu livro Adultos não alfabetizados: o avesso do 

avesso (1988), que marca o termo letramento no léxico das áreas de Educação e das Ciências 
Lingüísticas. 
25 Essas “conotações” relacionam-se à expansão da escolarização (final do século XVIII e início do 
XIX), uma vez que esta serviria à educação de “massa” com o objetivo de “controlar a 
alfabetização e não promovê-la; controlar tanto as formas de expressão quanto o comportamento 
que acompanham a passagem em direção à alfabetização” (COOK-GUMPERZ, 1991, p. 40).  
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Nesse sentido, compreendemos que 

 
alfabetizar letrando é, portanto, oportunizar situações de aprendizagem da 
língua escrita nas quais o aprendiz tenha acesso aos textos e a situações 
sociais de uso deles, mas que seja levado a construir a compreensão acerca 
do funcionamento do sistema de escrita alfabético (ALBUQUERQUE; 
SANTOS, 2005, p. 98). 

 

Em outros termos, os estudos sobre o letramento não se constituem apenas aos 

sujeitos que adquiriram as habilidades da escrita, ou seja, aos alfabetizados. Mais ainda: 

“buscam investigar também as conseqüências da ausência da escrita a nível individual, mas 

sempre remetendo ao social mais amplo, isto é, procurando, entre outras coisas, ver quais 

características da estrutura social têm relação com os fatos postos” (TFOUNI, 1995, p.21). 

Outra questão a ser considerada sobre a concepção e o uso do termo letramento - 

quando se quer investigar as práticas de leitura e escrita sob a perspectiva de seus usos - 

funções e significados sociais, está em esclarecer que, em inglês, a palavra literacy é 

apresentada no Webster’s Dictionary como “o estado ou condição que assume aquele que 

aprende a ler e escrever”, enquanto que, na língua portuguesa, o termo letrado, no 

Dicionário Houaiss, é registrado como um adjetivo que caracteriza “que ou aquele que 

possui cultura, erudição ou ainda, que ou aquele que é capaz de usar diferentes tipos de 

material escrito”. Enquanto, na primeira acepção imbui-se a idéia de que a escrita traz 

conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o 

grupo social em que esteja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda usá-la 

(SOARES, 2006), para o segundo registro, letrado é o individuo que faz uso formal da 

escrita. Por isso, é que desde o  
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illettisme, na França, da literacia, em Portugual, (...). Nos Estados Unidos 
e na Inglaterra, embora a palavra literacy já estivesse dicionarizada desde 
o final do século XIX, foi também nos anos de 1980 que o fenômeno que 
ele nomeia, distinto daquele que em língua inglesa se conhece como 
reading instruction, beginning literacy tornou-se foco de atenção e de 
discussão nas áreas da educação e da linguagem (IDEM, p.6). 

 

Para além desses modos de compreensão sobre o letramento, nos últimos anos, o 

conceito tem se expandido consideravelmente, em particular, no Brasil, surge a partir do 

interesse de pesquisadores e educadores que ainda se permitem “a formulação de perguntas 

cuja resposta possa vir a promover uma transformação de uma realidade tão preocupante 

como o é a crescente marginalização de grupos sociais que não conhecem a escrita” 

(KLEIMAN, 2006, p.15).  

Por essa via, embora encontremos, na literatura existente sobre letramento, os 

termos “não-letrados” ou “iletrados” não é algo que podemos dar como verdadeiro nas 

sociedades que fazem uso da escrita, pois nelas os sujeitos que não dominam a escrita 

alfabética podem estar envolvidos em práticas de leitura e escrita por meio de pessoas 

alfabetizadas; e nessas práticas desenvolvem e fazem uso de uma série de conhecimentos 

sobre os gêneros que circulam na sociedade. Como nos exemplifica Albuquerque (2005), 

“crianças pequenas que escutam freqüentemente histórias lidas por adultos, são capazes de 

pegar um livrinho e fingir que lêem a história, usando, para isso, a linguagem característica 

desse gênero (p.17)”.  

A idéia de letramento visa, portanto, relacionar as mediações ocorridas entre os 

sujeitos e suas relações sociais e o mundo da cultura escrita. Como vimos anteriormente, 

traduzida a partir do termo inglês “literacy”, o uso da palavra letramento expressa “o 

estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de 

ter se apropriado da escrita” (SOARES, 1998, p. 18), em conseqüência, o individuo letrado 

é aquele  
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que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, 
mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a 
escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de 
escrita (IDEM, p.40).  

 

Mais uma vez: o que não significa que apenas é letrado o indivíduo alfabetizado, 

mas todo sujeito que faz uso das competências de leitura e escrita para a participação em 

práticas sociais, ou seja, a apropriação do sistema de escrita alfabética não garante aos 

sujeitos a capacidade de ler e produzir todo e qualquer gênero textual, pois mesmo em 

países desenvolvidos em que o índice de analfabetismo é praticamente irrisório, iniciou-se 

nas últimas décadas várias discussões sobre o fenômeno do letramento26.  LEAL (1999, p. 

34) ressalta que o termo letramento surgiu da necessidade de distinguir o processo de 

alfabetização – decodificação – do processo de letramento – objeto cultural. Desta forma, o 

que se escreve e se lê tem a ver com os conhecimentos prévios, das relações e interações 

do indivíduo com o contexto social no qual está inserido. 

Isso implica em afirmarmos que o modo como a linguagem circula nos diferentes 

contextos depende da variabilidade e dos significados que surgem, diante da articulação 

dos usos da leitura e escrita ligados aos vários sujeitos em interação. Cotidianamente, o 

indivíduo faz uso das práticas de leitura e escrita, que são decorrentes de sociedades 

letradas, desde casa (rótulos de embalagens, propagandas televisivas etc.) até o seu contato 

com as várias faces de uma cidade (slogans de lojas, propagandas em outdoors, marcas de 

roupas, propagandas de lanchonetes, linhas de ônibus). Estas acontecem dentro de um 

contexto próprio às situações sociais. 

                                                
 
26 “Esse fenômeno foi evidenciado, pela primeira vez, na primeira metade do século 20, durante a 
1ª Guerra Mundial. Percebeu-se, naquele momento, que soldados americanos que possuíam 
elevado grau de escolarização apresentavam dificuldades em ler e compreender textos instrucionais 
da guerra” (ALBUQUERQUE, 2005, p. 17). 
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 Essa articulação é compreendida como se alterando em função do tempo, das 

práticas e dos eventos de letramento, compondo novas configurações e novos percursos 

possíveis. Soares (1998) considera que,  

 

o que o letramento é (significa) depende essencialmente de como a leitura 
e a escrita são concebidas e praticadas em determinado contexto social; 
letramento é um conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam de 
uma concepção de o quê, como, quando e por quê ler e escrever (p. 75). 
 

 O termo letramento nomeia o conjunto de práticas sociais de uso da escrita em 

diversos contextos socioculturais. Como verificamos anteriormente, estas práticas de 

letramento sempre existiram nas sociedades que faziam uso da escrita, conforme 

Mendonça (2005) afirma,  

 

é preciso, portanto, atentar para o fato de que o conceito de letramento, 
como prática social de uso da escrita não é algo criado pelos meios 
científico sem relação com o mundo que nos rodeia. Menos ainda se trata 
de um método de alfabetização, como equivocadamente alguns 
professores passaram a compreendê-lo. As práticas de letramento são um 
fenômeno existente na realidade, que passou a ser estudado, tendo sido 
nomeado e definido (p.46). 

 

 A força do ideal cultural que permeia as práticas de letramento, em particular, nos 

meios populares transcende as instituições escolares e as práticas que servem de 

instrumentos para seu domínio. Nesse sentido, um dos princípios que norteiam e legitimam 

a perspectiva do letramento está atrelada ao fato de que o uso da leitura e escrita não se faz 

desvinculado das práticas sociais em que se insere, como também é permeado por valores, 

símbolos e crenças dos mais diversos momentos. Portanto,  

 

ninguém lê ou escreve no vazio, sem propósitos comunicativos, sem 
interlocutores, deslocado de uma situação de interação; as pessoas 
escrevem, lêem e/ou interagem por meio da escrita, guiadas por 
propósitos interacionais, desejando alcançar um objetivo, inseridas em 
situações de comunicação (IDEM, p. 47). 
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1.2 - Práticas de Leitura e Escrita em Meios Populares 

 

 

1.2.1 A Perspectiva Social da Linguagem nos Meios Populares 

 

 

Os estudos e pesquisas que buscam compreender os processos que levam à 

construção de trajetórias de escolarização desiguais entre crianças de diferentes meios 

sociais e o significado dessas desigualdades instigam várias gerações de pesquisadores 

brasileiros, principalmente, a partir do movimento de expansão do acesso à escolarização 

desde o final dos anos 1950 e início da década de 1960, quando as escolas passam a 

receber, cada vez mais, crianças de diferentes origens sociais. De acordo com Zago e 

Paixão (2007), concomitantemente, a esse fenômeno começa-se a difundir a noção de 

fracasso de escolar, segundo as autoras, “em torno da problemática das dificuldades 

escolares reveladas sobretudo pelos filhos de camadas mais pobres da população, foram 

desenvolvidas inúmeras pesquisas, em uma gama de questões diversificadas, tendo como 

tema predominante o ‘fracasso escolar’” (p. 07). 

No âmbito dos estudos sobre linguagem, especificamente, respostas diferentes 

foram dadas e o “fracasso escolar” se tornou objeto de estudo privilegiado de psicólogos, 

lingüistas, sociólogos e pedagogos. Atualmente, a relação entre meio social e a apropriação 

e uso da leitura e escrita apresenta-se ainda como uma questão social importante e 

problema de pesquisa, entretanto, as condições em que é proposta hoje já não são as 

mesmas. Basta verificarmos que, em um passado recente, dificuldades no processo de 

alfabetização eram apontadas como decorrência da escolha inadequada de métodos de 

ensino sobre a leitura e a escrita. No entanto, essa conclusão se mostrou insuficiente, na 

medida em que outras tendências de análises permitiram evidenciar que a compreensão 

desse tema é muito complexa e que exige a contextualização e articulação de 
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conhecimentos produzidos com a operação de uma diversidade de instrumentos teórico-

metodológicos. 

É assim que, as relações entre linguagem e sociedade passaram a ocupar um espaço 

central na cena educativa brasileira, sobretudo a partir de 1980, no bojo do movimento de 

transição democrática, tendo como foco principal a compreensão do problema da educação 

nos meios populares no Brasil. Nesse momento, as propostas críticas na área educacional 

passaram a apontar para a construção de uma nova sociedade, buscando denunciar as 

desigualdades sociais existentes e enfatizar o fracasso escolar no Brasil em alfabetização e 

nos usos efetivos da leitura e da escrita. Não obstante, desde a década de 1960 são 

desenvolvidas pesquisas acadêmicas e científicas sobre a leitura e escrita nas diferentes 

áreas: Psicologia, Lingüística, História, Filosofia e Sociologia. Como nos aponta 

MORTATTI (2000), 

 

As discussões e análises dos problemas educacionais brasileiros passam, 
por sua vez, a abranger programaticamente largo conjunto de aspectos – 
políticos, econômicos, sociais e pedagógicos – e a se orientar explícita e 
predominantemente por uma teoria sociológica dialético-marxista, 
divulgada e/ou formulada por intelectuais acadêmicos brasileiros de 
diferentes áreas de conhecimento – sociologia, filosofia, história e 
educação, especialmente (p. 258). 

  

É nesse momento, que superadas as abordagens psicológicas do “paradigma do 

dom” – segundo o qual todos têm acesso ao que a escola oferece, no entanto, o que levará 

ao sucesso ou ao fracasso na aprendizagem dependerá do “dom” (entenda-se aptidão, 

inteligência, talento) de cada pessoa – expandem-se, no contexto dos estudos e teorias 

educacionais, explicações do fracasso da aprendizagem da leitura e escrita atreladas às 

classes sociais dos indivíduos, apresentadas como paradigmas da “deficiência lingüística”. 

Mais precisamente, existia quem defendesse, “no contexto da ideologia do dom, a idéia de 

que as diferenças sociais teriam sua origem em diferenças de aptidão, de inteligência; a 
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posição dos indivíduos na hierarquia social estaria determinada por suas características 

pessoais” (SOARES, 1986, p. 12).  

A partir da segunda metade do século XX, influenciados por estudos desenvolvidos 

nos Estados Unidos27 sobre a deficiência cultural das classes menos favorecidas 

economicamente, países da América Latina, entre eles o Brasil, logo incorporaram a teoria 

da deficiência cultural para justificar as causas do analfabetismo, das dificuldades na 

aprendizagem e os altos índices de evasão e repetência escolar das crianças dos meios 

populares. No cenário educacional brasileiro, não deixou de haver diletantes da educação 

que partilhassem de tal concepção para explicar o elevado índice de analfabetismo, como 

veremos no pronunciamento a seguir: 

 

(...) o analfabetismo não é só um fator considerável na etiologia geral das 
doenças, senão uma verdadeira doença, e das mais graves. Vencido na 
luta pela vida, nem necessidades nem ambições. O analfabeto contrapõe o 
peso morto de sua indolência ou o peso vivo de sua rebelião à toda idéia 
de progresso, entrevendo sempre, na prosperidade dos que vencem pela 
inteligência cultivada, um roubo, uma exploração, uma injustiça. Tal a 
saúde da alma, assim a do corpo; sofre e faz sofrer; pela incúria contrai 
doenças e pelo abandono as contagia e perpetua. (...) O analfabeto é um 
microcéfalo: a sua visão física é estreitada, porque embora veja claro, a 
enorme massa de noções escritas lhe escapa; pelos ouvidos passam 
palavras e idéias como se não passassem; o seu campo de percepção é 
uma linha, a inteligência, o vácuo, não raciocina, não entende, não prevê, 
não imagina, não cria. (Palavras de Miguel Couto, diletante da 
educação)28 

 

À medida que se conferia prestigio ao uso da escrita, ao longo do século passado, 

constituíndo-se ora como um parâmetro para correção lingüística, ora como responsável 

pelo desenvolvimento das modernas civilizações, o analfabetismo começou a ser 

                                                
 
27 País em que, nesse momento, aponta uma estratificação social e econômica que conduzia 77 
milhões de pessoas à marginalização das camadas populares. Segundo Soares (1986), “essa 
população socioeconomicamente desfavorecida era constituída predominantemente pelas minorias 
étnicas – negros, porto-riquenhos, chicanos -, que sofriam um intenso processo de segregação e de 
marginalização social e econômica” (p. 18) 
28 Ver AZEVEDO, 1994. 
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questionado não apenas no âmbito político, mas também social, cultural e econômico.  

Com isso acentuou-se as atitudes de discriminação e marginalização em relação aos 

sujeitos dos meios populares, sob o argumento de que eles eram incapazes. Lopes (2006), 

leva em conta que,  

 

mais que uma das modalidades de uso da língua, a escrita conquistou o 
status de variedade lingüística que representa a língua-padrão, e esta, nos 
termos de Gnerre (1998:6), é um sistema associado a um patrimônio 

cultural apresentado como um ‘corpus’ definido de valores, fixados na 

tradição escrita. Essa variedade padrão, no que tange ao prestigio que lhe 
é conferido, destaca-se, segundo Gnerre, por estar associada à escrita 
padrão gramatical, ter o seu léxico inventariado e registrado no 
dicionário, ser a representante legitima de uma tradição cultural e ser 
considerada indispensável à unidade lingüística nacional (p. 24-25). 

 

Nessa visão, a não apropriação de um uso culto e gramatical da língua é percebida 

como “desvios do padrão lingüístico”, ou seja, são considerados como fracasso escolar e 

tomados como fenômenos marginais, inaceitáveis e, portanto, devem ser evitados. Mais 

uma vez, caberá à Psicologia caracterizar como “científicos” os pressupostos da teoria da 

deficiência lingüística, através da categorização das crianças das camadas populares, por 

instrumentos metodológicos como a aplicação de testes, realização de entrevistas e 

observação do comportamento no contexto escolar. Contudo, é importante compreender 

que 

 

esses estudos partiam sempre de um modelo implícito ideal de 
comportamento em comparação com o qual a criança pobre era avaliada 
– o comportamento da classe dominante, social e economicamente  
privilegiada -, os resultados apresentaram a criança como portadora de 
‘carências’ e ‘deficiências’: carências afetivas, deficiências perceptivas e 
motoras, privação cultural, déficit lingüístico. Surgiu, assim, uma 
verdadeira ‘teoria da deficiência cultural’ e um a ‘psicologia da pobreza’, 
que ‘patologizaram’ a pobreza, isto é, responzabilizaram-na por gerar 
‘doenças’, ‘defeitos’, ‘deficiências’ (SOARES, 1986, p. 19). 

 



 
 

71 

Nesse sentido, é que permeou nos discursos oficiais e pedagógicos da educação 

brasileira a “hipótese do déficit lingüístico”, em que as crianças dos meios populares não 

conseguem se apropriar corretamente das práticas de leitura e escrita legitimadas pela 

escola, pois o contexto social, em que vivem, impede as crianças de lograr sucessos nas 

atividades, já que fornece uma linguagem deficiente. Para essa hipótese, há uma pobreza 

no vocabulário visto que os sujeitos nesse contexto social “não sabem o nome de objetos 

comuns, usam frases incompletas, curtas, monossilábicas; sua sintaxe é confusa e 

inadequada à expressão do pensamento lógico; cometem ‘erros’ de concordância, de 

regência, de pronuncia; comunicam-se muito através de recursos não-verbais que de 

recursos verbais” (IDEM, p.20). 

É preciso estar atento para uma especificidade da teoria do déficit lingüístico, 

segundo a qual as habilidades lingüísticas estão relacionadas com as capacidades 

cognitivas. Os teóricos dessa abordagem, baseados na relação entre linguagem e 

pensamento desenvolvida por psicólogos como Vygotsky e Luria, apostam que as 

deficiências lingüísticas são também obstáculos para o desenvolvimento cognitivo das 

crianças, uma vez que as limitações no uso da linguagem são inadequadas ao pensamento 

lógico e formal. Encontram, assim, na afirmação de que as deficiências cognitivas são 

conseqüentes às deficiências lingüísticas, as justificativas para o fracasso na aprendizagem. 

Nessa abordagem, a função social da linguagem nos vínculos primários das 

crianças é o ponto nodal para os teóricos que a defendem, “argumenta-se que o 

desenvolvimento da linguagem da criança depende, fundamentalmente, da quantidade e 

qualidade das situações de interação verbal entre ela e os adultos” (SOARES, 1986, p., 21). 

E, a base para tal argumento, encontra-se em estudos desenvolvidos pelo sociólogo inglês, 
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Basil Bernstein29, e seu grupo de pesquisa na década de 1960 em que afirmam existir 

diferentes tipos de linguagem, determinados pela estrutura social. Difere de outras 

pesquisas de sua época, pelo fato de apresentar o uso da língua de forma circular – 

pesquisas anteriores tratavam de forma linear -, em que o código lingüístico não apenas 

reflete a estrutura das interações sociais que a criança compartilha, mas também a regula. E 

esta regulação acontece estritamente a partir de dois códigos: o de uso “elaborado” – 

apenas o processo de socialização das crianças das classes médias permitira a sua aquisição 

– e o de uso “restrito” – em que faria uso tanto as crianças da classe média como as das 

camadas populares. As definições desses códigos dizem respeito aos vínculos primários 

das crianças, especificamente a família, ou seja, para Benstein há dois tipos de famílias: as 

centradas na “posição” e as famílias centradas na “pessoa”. Como Soares (1986) bem nos 

esclarece,  

 

nas primeiras, a diferenciação entre os membros baseia-se em definições 
claras e precisas do status de cada um, determinado em função da idade, 
do sexo, das relações de uns com outros (pai, mãe, avô, filho, neto, etc.); 
(...), a comunicação se realiza predominantemente através do código 
restrito. Nas famílias centradas na pessoa, a diferenciação entre os 
membros baseia-se nas características pessoais de cada um: os atributos 
de cada pessoa é que determinam seu status no grupo familiar; (...) a 
comunicação se realiza predominantemente através do código elaborado. 
Embora ambos os tipos de família sejam encontrados tanto na classe 
média quanto na classe trabalhadora, Bernstein afirma que famílias 
centradas na posição é que são típicas das classes trabalhadores, o que 
significa que a socialização das crianças dessas classes leva à aquisição 
do código restrito (p. 25). 

 

 

 

                                                
 
29 Os seus trabalhos estão publicados na obra “Class, codes and control” em três volumes, editados 
entre o período de 1971 a 1977. Soares (1986) ressalta que, ao atribuirmos Bernstein como um dos 
precursores da teoria do déficit lingüístico, é preciso datar a que momento de sua obra estamos nos 
referindo, pois “o pensamento de Bernstein altera-se ao longo de sua produção intelectual, 
particularmente a partir da década de setenta; (...) apenas seus primeiros trabalhos,   podem ser 
considerados como relacionados com o conceito de ‘déficit lingüístico’” (p. 22). 
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A partir de que aspectos lingüísticos, Bernstein realizou essa categorização sobre os 

códigos? Primeiramente, pela precisão e complexidade dos aspectos léxicos e 

morfossintáticos – “o código elaborado permitiria ao falante uma seleção de formas de 

expressão lingüística dentre numerosas alternativas, (...); no caso do código restrito, essas 

alternativas seriam muito limitadas, (...) (SOARES, 1986, p. 25-26)”. Posteriormente, 

Bernstein privilegiará os aspectos semânticos, considerando-os determinantes dos demais 

aspectos analisados – “a forma de relação social atua seletivamente sobre os significados a 

serem transmitidos, e estes, por sua vez, determinam escolhas gramaticais e léxicas 

específicas” (IDEM, p. 26). 

Nesse sentido, para Bernstein as formas de socialização em que as crianças estão 

inseridas possibilitam as constituições dos significados da linguagem produzidas nas 

interações da criança com seus vínculos sociais primários. Estes significados podem ser 

explicitados lingüisticamente e independentes do contexto, resultando em uma linguagem 

“universalista” – quando no meio social se faz uso do “código elaborado” – e/ou os 

significados podem ficar atrelados ao contexto, apenas compreendidos pelos sujeitos 

participantes das interações, ficando o código linguisticamente implícito – tal 

acontecimento é determinado pelo uso do “código restrito” e resultam em linguagens 

“particularistas”, sendo esta uma das características dos meios populares. Dessa forma, a 

natureza da teoria dos códigos lingüísticos de Bernstein está atrelada à caracterização dos 

códigos, às escolhas sintáticas utilizadas pelas crianças na produção de enunciados 

lingüísticos, sobretudo, considerando o nível de dificuldade verificado em suas escolhas. 

Assim, Bernstein e seus pesquisadores compartilham do pressuposto de que o uso 

dos códigos elaborado e/ou restrito está atrelado ao “acesso a formas de pensamento 

qualitativamente diferentes; significa, sobretudo, a posse, ou não, da capacidade de 

adequar a linguagem ao contexto” (SOARES, 1986, p. 29). Ou seja, ele estabelece que no 
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nível de organização do planejamento solicitado pela produção lingüística, é necessário 

explicitar as informações, assegurando-lhes um grau de precisão e completude, inclusive, 

idealizando uma total autonomia à língua escrita. 

É fato que essa perspectiva ressalta os fenômenos lingüísticos do ponto de vista da 

produção lingüística. Portanto, essa é uma visão que encara os modos valorativos da língua 

em si mesmos, “tendendo a conferir um maior valor ao que é ‘mais bem’ elaborado em 

termos estruturais” (LOPES, 2006, p. 30). 

Alvo de severas críticas pelos lingüistas e sociolingüistas, a hipótese do déficit 

lingüístico é imprópria cientificamente, do ponto de vista sociolingüístico e antropológico, 

por considerar existir línguas ou variedades lingüísticas “superiores” e “inferiores”. Existe 

sim, uma relação intrínseca entre a cultura de uma sociedade e a língua, como também o 

comportamento lingüístico de seus falantes. Basta ressaltar, os diversos estudos das línguas 

de diferentes culturas, inclusive me diferentes épocas da humanidade, não há línguas mais 

complexas ou mais simples. Por exemplo, em 1921, em escavações realizadas no vale do 

rio Indo, foram encontrados restos de uma civilização contemporânea aos sumérios, entre 

os achados, acumulavam-se objetos com pictogramas grafados, e para os pesquisadores, 

ficou fácil acreditar que em pouco tempo decifrariam a linguagem daquela civilização. No 

entanto, a decifração jamais aconteceu. 

As abordagens sobre a língua discutidas a partir das diferentes áreas, como a 

Antropologia e a História, voltam-se para um olhar de diferenciação entre a cultura oral e a 

escrita. Tais abordagens ficaram conhecidas com a teoria da “grande divisa”, imprimindo-

se a autores como Jack Goody e Ian Watt (1963), da antropologia social; Eric Havelock 

(1963) e Walter Ong (1977), da filosofia clássica; e de psicólogos como David Olson e 

Torrence (1995), as obras basilares dessa concepção. Considera-se que essas correntes de 

estudos  
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proporcionaram reflexões significativas sobre aspectos do 
comportamento humano que até então não haviam sido considerados, 
mas principalmente, colocaram a oralidade em oposição à cultura escrita 
na ordem das discussões e propuseram uma correlação entre a escrita e o 
desenvolvimento da capacidade cognitiva, além de reconhecerem na 
escrita, enquanto tecnologia, qualidades intrínsecas que lhe conferia valor 
de prestígio, extensivo aos indivíduos e às sociedades que tivessem o 
domínio desse recurso tecnológico (LOPES, 2006, p. 31). 

 

Deve-se a essa linha de pensamento o caráter da investigação que admite e 

estabelece dicotomias entre os sujeitos e grupos sociais atribuindo-lhes a categoria de 

letrados ou não-letrados devido ao domínio da escrita, pois é esse o parâmetro de 

comparação utilizado como categorias de análises e cujos resultados servem para ratificar o 

pressuposto inicial. Ou seja, reiteram aos letrados a posição de superioridade no que se 

refere ao cognitivo, apenas estimulado pelo domínio da escrita normativa. Tal estímulo 

cognitivo, como em Bernstein, estabelece dois grupos a partir das categorias 

letrado/“iletrado”, segue então que no primeiro grupo incluem-se aqueles “que teriam 

desenvolvido o raciocínio lógico, logo inseridos no universo considerado moderno em que 

predomina o conhecimento de bases cientificas”; enquanto que os “iletrados”  

 

teriam desenvolvido apenas o pensamento concreto e o raciocínio prático, 
o que os habilitaria tão somente a conviver com situações práticas do dia-
a-dia, as quais não lhes exigiriam o exercício intelectual. Esse grupo, 
então, seria considerado tradicional e dominado pelo pensamento crítico 
(LOPES, 2006, p. 33).  

 

Devido às contribuições de estudos na área da antropologia admitiu-se com maior 

facilidade a inexistência de diferenças por grau de inferioridade e superioridade das línguas 

em diferentes sociedades. Não obstante, em face ao acirramento das discussões começam a 

surgir perspectivas sobre as variedades de uma mesma língua, em que as atitudes sociais 

são julgadas pelas ações lingüísticas dos sujeitos. O uso do conceito de “deficiência 

lingüística” reflete os preconceitos que estigmatizam os meios populares, por não serem 
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falantes de uma língua que a escola considera “correta”, por isso, coloca-se o atributo de 

deficientes lingüísticos, e por conseqüência cognitivos, às crianças dos meios populares 

que chegam à escola. É no bojo dessa discussão que surge uma terceira perspectiva teórica 

contestadora da teoria da deficiência lingüística. 

Coube inicialmente ao sociolingüísta norte-americano Willian Labov, em seus 

estudos também realizados na década de sessenta, sobre as relações da linguagem em uma 

mesma sociedade. Pode atribuir a esse pesquisador a desmistificação da lógica que 

sustentava a hipótese da privação lingüística: partindo dos diferentes grupos étnicos 

existentes nos Estados Unidos, Labov verificou que as dificuldades de aprendizagem na 

escola dos grupos socialmente desfavorecidos, são dificuldades criadas pela própria escola 

e pela sociedade em geral, não pelo dialeto não-padrão falado por essas minorias.  

Os resultados das pesquisas realizadas por Labov, como aponta SOARES (1986), 

demonstra que há, por este pesquisador uma completa rejeição sobre o conceito de 

‘deficiência lingüística’, visto que 

 

considera um ‘mito’ sem nenhuma base na realidade social. (...); ao 
contrário, afirma ele, as crianças dos guetos recebem muita estimulação 
verbal (‘vivem banhadas em estimulação verbal da manhã à noite), 
ouvem uma linguagem mais estruturada que as crianças da classe média, 
participam de uma cultura intensamente verbal (p. 44). 

 

 Com base na visão sociolingüística e antropológica, os estudos de Labov tomam 

por base a concepção de que as inter-relações nos meios populares não são as causas dos 

fracassos escolares das crianças e jovens, mas sim que exercem uma função de afirmação 

normativa que resulta no desenvolvimento de uma resistência contra a pressão de forças 

inovadoras e/ou influências exógenas da cultura dominante, além de serem consideradas 

como meio de preservação das variedades lingüísticas desprestigiadas, como veremos nos 

resultados de suas pesquisas a seguir: 
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Labov (1972), por exemplo, demonstrou que o grau de integração dos 
adolescentes negros nos grupos de rua de Harlem correlacionava-se 
positivamente com seu domínio da gramática do vernáculo negro. No 
estudo de Milroy (1980) em Belfast, foi usada uma escala para medir o 
grau de densidade e multiplexidade em grupos naturais em três bairros 
operários. Os resultados mostraram que o grau de integração do individuo 
no seu grupo de vizinhança é excelente indicador da freqüência de 
ocorrência de traços não-padrão em sua linguagem (BORTONI-
RICARDO, 2005, p. 85-86). 

  

 Uma das contribuições de Labov foi a atenção que voltou para os instrumentos 

metodológicos utilizados por aqueles que defendiam a “teoria da privação verbal30”, que 

produziam resultados ilegítimos, tratavam as crianças de contextos sociais diferentes os 

mesmos “experimentos controlados, em que se procura obter amostras de sua linguagem 

por meio de entrevistas realizadas em situações artificiais, assimétricas” (SOARES, 1986, 

p.45). Com isso, para Labov, as crianças dos meios populares que têm uma relação com a 

língua atrelada aos usos do cotidiano de seus processos de socialização, em situações de 

um uso “gratuito” da língua em que essa interação verbal é solicitada, geralmente, por um 

“outro” estranho que é o pesquisador, nada mais que normal o uso de uma linguagem 

monossilábica, fragmentada e defensiva das crianças para esses momentos. 

 Esse seria um dos motivos que fazem da teoria da privação lingüística uma grande 

falácia, pois os autores que a criticam afirmam que é preciso estudar as interações verbais 

das crianças em seu contexto cultural, ou seja, em situações naturais de uso da língua. 

Nesse sentido, Labov nos chama atenção para a seguinte situação: se o objetivo de 

pesquisador “é descrever a fala das pessoas tal como ocorre quando elas não estão sendo 

sistematicamente observadas; entretanto, essa descrição só pode ser feita através de uma 

observação sistemática” (Idem, p. 46), o que então fazer? Para ele, o mais importante é que 

exista o mínimo de diferenças sociais (étnicas, econômicas, religiosas) entre o pesquisador 

e os sujeitos pesquisados. A partir de suas pesquisas Labov constata que,  

                                                
 
30 Expressão recorrente nos textos de Labov a qual se refere a teoria da ‘deficiência lingüística”. 
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a situação social é o mais poderoso determinante do comportamento 
verbal; em situações naturais e distensas, crianças e adolescentes 
classificados como linguisticamente ‘deficientes’, quando sua linguagem 
é avaliada em situações de teste, evidenciam uma linguagem complexa, 
expressiva, logicamente estruturada, embora diferente da linguagem de 
crianças e adolescentes de classes favorecidas (SOARES, 1986, p. 47). 

 

Enquanto a teoria do “déficit lingüístico” aponta para conflitos estruturais e 

funcionais entre as variações lingüísticas decorrentes de classes sociais diferentes, a teoria 

das diferenças lingüísticas mostra que existe apenas um conflito no âmbito da 

funcionalidade entres as diferentes formas de uso da língua, em que estas têm o mesmo 

valor como sistema estruturado e coerente em seu contexto, no entanto, na perspectiva 

escolar legitimam-se apenas as práticas de linguagem do dialeto de prestigio utilizado por 

uma determinada classe social. 

No entanto, ambas as teorias conferem o fracasso da aprendizagem das crianças dos 

meios populares a uma falta ou não apropriação de padrões lingüísticos de uma classe 

social favorecida, sem questionar as condições sociais concretas de instauração da 

linguagem. Uma possibilidade para essa compreensão se dá a partir dos estudos 

desenvolvidos por Bourdieu (1983). Para o sociólogo francês, não é possível dissociar a 

linguagem da estrutura social em que é usada, pois o prestigio social conquistado por 

aqueles que detêm a escrita encontra-se evidenciado nas agências que o ratificam, por 

serem culturalmente legitimadas. 

Bourdieu (1983) desloca o foco de análise entre a relação linguagem e o uso que os 

sujeitos fazem dela. Primeiramente, pela própria concepção de linguagem, que ultrapassa 

os conceitos utilitaristas de uma simples “operação de codificação-decodificação” dos 

signos lingüísticos; e de maneira relevante, pela relação de força simbólica que os sujeitos 

atribuem nos momentos de interação. Ou seja,  
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no universo social, além de bens materiais – força de trabalho, 
mercadorias, serviços – circulam também bens simbólicos – informações, 
conhecimentos, livros, obras de arte, música, teatro; a linguagem é um 
desses bens simbólicos. (...) As relações de comunicação lingüística são 
relações de força simbólicas (já que a língua é um bem simbólico), ou 
relações de força lingüísticas; (...) Assim, as relações de força simbólicas 
presentes na comunicação lingüística definem quem pode falar, a quem, e 
como; atribuem valor e poder à linguagem de uns e desprestígio à 
linguagem de outros; impõem o silêncio de uns e o papel de porta-voz a 
outros. Os usos da língua dependem da posição dos interlocutores na 
estrutura das relações de força simbólicas, e por isso estas é que devem 
ser estudadas, para que aqueles possam ser interpretados (SOARES, 
1986, p. 55-56). 

 

 Diferentemente das abordagens iniciais sobre a linguagem, o valor atribuído à 

escrita não parte dos seus aspectos formais ou estruturais, porém do valor social dado 

àqueles que dela fazem uso enquanto promotores ou agências revestidas e investidas de 

autoridade legitimada culturalmente para impor valores que devem ser atribuídos a esse 

“produto” – a língua. Nesse posicionamento, Bourdieu (1983) afirma que “para que uma 

forma de linguagem se imponha entre outras como a única legítima, para que se exerça, em 

suma, o efeito de dominação reconhecida, é preciso que o mercado lingüístico seja 

unificado (...)” (p. 165). 

 A noção de capital cultural, formulada por Bourdieu, ao ser articulada como um 

sistema teórico em que a análise da dimensão simbólica das diferenças entre grupos sociais 

tem peso importante para explicar a estrutura de dominação, explicita os dispositivos que 

definem a linguagem de um determinado grupo como a linguagem legitima. 

Partindo dos fenômenos econômicos existentes na sociedade – a economia das 

trocas materiais – Bourdieu afirmará existir uma economia das trocas simbólicas, por 

conseqüência uma economia das trocas lingüísticas. As interações verbais são constituídas 

por relações de forças materiais e simbólicas; e determinadas pela posição dos sujeitos na 

estrutura social, apresentando como variantes dessa posição sua situação econômica, idade, 

sexo, escolaridade, etc. Por isso, essas relações irão definir:  
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o preço do discurso; esse preço depende mais de quem fala e de como 
fala do que propriamente do conteúdo da fala; depende do capital de 

autoridade daquele que fala. Em determinados mercados lingüísticos, 
quando certas pessoas falam (ou escrevem), são respeitadas, acreditadas, 
apreciadas, obedecidas; sua linguagem é autorizada, é uma linguagem 
legítima (SOARES, 1986, p. 57).  

 

Nesse ponto de vista, ressalva-se que o termo legitimidade não está atrelado apenas 

ao que considera-se como uso de uma classe favorecida socialmente, mas do que é posto 

em reconhecimento nas relações sociais dos sujeitos. Ou seja, não é pela linguagem em si, 

que as trocas lingüísticas tornam-se legitimas, dependerá do “capital lingüístico” que as 

posições dos sujeitos ocupam nas relações. Segundo Almeida (2007), para Bourdieu, a 

posição social dos indivíduos não é dada apenas nem majoritariamente pela dimensão 

material. Uma outra dimensão, simbólica, tem força suficiente para complicar a ordenação 

social dada pelo pólo material, ora ajustando-se a ela. 

Não obstante, é importante compreendermos a referência atribuída por Bourdieu à 

linguagem enquanto “capital lingüístico”. Em seus estudos, parte de um principio de 

análise que verifica a relação entre a economia e as trocas lingüísticas, ou seja, atribui uma 

interpretação econômica ao uso da linguagem no universo social e cultural. Para Bourdieu, 

é perceptível nas relações sociais o valor social atribuído aos “produtos lingüísticos” que 

determinará um mercado lingüístico, “que estabelece diferenças entre esses produtos, 

fazendo com que alguns, e não outros, rendam lucro ou proveito para o falante, não por 

suas qualidades intrínsecas, mas pela relação entre o sistema de diferenças lingüísticas e o 

sistema de diferenças econômicas e sociais” (SOARES, 1986, p. 57). Em outras palavras, 

devido à dominação econômica e social das classes privilegiadas são os seus aspectos 

lingüísticos que devem ser legitimados e reconhecidos como linguagem legítima (capital 

lingüístico) possibilitando a obtenção de “lucro” (poder) nas relações sociais. 

É assim que para Bourdieu toda relação de uso da língua possui uma característica 

de dominação, que implica numa relação hierarquizada entre os membros dos grupos 
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sociais, para garantir-lhe a unificação do mercado lingüístico e a valorização dos produtos 

lingüísticos das classes econômicas e sociais mais privilegiadas. Nessa perspectiva, os 

meios populares encontram-se numa posição de dominação, onde o que se coloca como 

linguagem legitima não condiz com as posições sociais que os sujeitos provenientes desses 

meios ocupam na sociedade.  

Não obstante, o foco dado por Bourdieu ao uso da linguagem, segundo SOARES 

(1986),  

 

aproxima-se, embora ele mesmo não o reconheça, da análise do 
desempenho lingüístico (no sentido que Chomsky dá a esse termo) que 
fazem os sociolingüistas. A diferença está em que, enquanto o foco da 
análise sociolingüística se volta para as diferenças lingüísticas e para a 
caracterização de dialetos e registros, Bourdieu, (...), dirige o seu foco de 
análise para as relações de força materiais e simbólicas que determinam e 
condicionam o uso da língua, com o objetivo de mostrar que a estrutura 
das relações de produção lingüística depende da posição dos 
interlocutores na estrutura das relações de força simbólicas, que, por sua 
vez, espelham as relações de força materiais que estruturam a sociedade 
(p. 59-60). 

 

As contribuições dadas por Bourdieu para a compreensão dos problemas de 

linguagem superam as abordagens anteriores por colocar em questão não só diferenças nos 

usos da linguagem entre classes sociais favorecidas e desfavorecidas, mas também por 

perceber uma relação intrínseca com a estrutura social que promove as desigualdades, 

principalmente no âmbito econômico e social. 

Contudo, não apresenta como os meios populares dialogam entre si, uma vez que o 

momento não está marcado pelo determinismo econômico ou cultural, continuamos então a 

questionar quais são os acessos que os meios populares promovem para a condição de uma 

linguagem de pertencimento. Em outras palavras, se os meios populares, segundo 

Bourdieu, não fazem uso da linguagem legítima (reconhecida socialmente), que usos da 

leitura e da escrita são reconhecidos pelos sujeitos participantes da língua nesse contexto.  
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CAPÍTULO 2 - CAMINHOS METODOLÓGICOS E A CONTRIBUIÇÃO DA 

ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS ÀS PRÁTICAS DE LETRAMENTO: O ESTUDO 

DE CASO NA COMUNIDADE DO COQUE 
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Tendo em vista o foco de nossa pesquisa na investigação das práticas e eventos de 

letramento em um contexto que, devido a sua posição estrutural, denominamos de meios 

populares, partimos, inicialmente, para um trabalho em campo de cunho etnográfico, por 

compreendermos que essa abordagem preocupa-se mais em tentar compreender aquilo que 

realmente acontece do que em tratar de provar o sucesso de uma intervenção específica, ou 

em “vender” uma determinada metodologia de ensino ou de gestão (STREET, 2001). 

A investigação foi desenvolvida num período de dois meses na comunidade do 

Coque para a descoberta dos usos e significados sociais que se atrelam aos momentos de 

uso da leitura e da escrita na comunidade. Na linha de posicionamento teórico sobre o 

letramento, assumida nesta pesquisa, sabemos que suas práticas e eventos são significados 

em usos lingüísticos culturalmente constituídos e socialmente situados, por isso “adquirem 

valores e significados simbólicos em diferentes contextos” (LOPES, 2006, p. 16). 

Para contribuir com algumas pistas que favoreçam este processo, tomamos como 

ponto de partida a circulação dos recursos lingüísticos que permitem às crianças da 

comunidade fazerem uso da leitura e escrita, ou seja, das categorias simbólicas que elas 

organizam, interpretam e dão sentido às práticas de letramento em suas relações sociais. 

Para isso, foram observadas, ouvidas, entrevistadas a partir da ótica de suas redes sociais 

concretas.  

Nesse sentido, compreendendo que as práticas de leitura e escrita partem do 

princípio de que seus usos lingüísticos são culturalmente constituídos e socialmente 

situados, as reflexões desenvolvidas no decorrer da pesquisa incidiram sobre os valores 

expressos na sociabilidade local, a partir das pessoas de referência apontadas na 

configuração de redes das crianças. Assim, devido à escolha de uma análise que não pode 



 
 

84 

ser dissociada do acontecimento do lugar, da ocasião e/ou das pessoas nos quais os estudos 

são realizados, optamos pelo paradigma das Redes Sociais.  

No que se refere à realidade brasileira, o conhecimento sobre redes sociais traz a 

possibilidade de analisar as transformações com o intuito de buscar novas perspectivas 

para o exercício da cidadania e emancipação social (FREITAS, 2005; SCHERER-

WARREN, 1993). Em particular, no âmbito da linguagem, uma característica das 

sociedades modernas é que uma diversidade de práticas de letramento tende a conservar-se 

nos grupos sociais urbanos, apesar de uma permanente influência da norma-padrão. 

Mesmo nas sociedades em que as “metodologias de alfabetização” são universais, as 

variedades lingüísticas e sociais se sobressaem ao conservadorismo de uma língua padrão 

(BORTONI-RICARDO, 2005). Nesse sentido, uma explicação possível para este 

fenômeno pode ser trazida pelo estudo de redes (networks), mais especificamente o campo 

das ciências sociais apresenta ao âmbito acadêmico a teoria das redes sociais.  

Essa teoria emerge na busca de explicações às mudanças e às reestruturações por 

que passam as sociedades contemporâneas com impactos bastante significativos em vários 

aspectos e esferas (sociocultural, econômico e político) da vida social, com a intenção de 

superar alguns paradigmas clássicos sobre as interações complexas existentes na sociedade 

e os desafios epistemológicos de integração das variações nos processos sociais; como 

ocorre com o uso da língua em comunidades urbanas estabelecidas mesmo há muito 

tempo, principalmente os meios populares, em que as dificuldades de acesso aos bens 

materiais e simbólicos estabelecem entre as pessoas formas de solidariedade como uma 

verdadeira estratégia de sobrevivência. 

No campo do eixo teórico sobre o letramento presenciamos o surgimento de várias 

construções e descontruções de raciocínio e diversas perspectivas sobre esse objeto de 

estudo. No entanto, a concepção abordada em nossa pesquisa inscreve-se em uma área de 
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investigação compreendida por pesquisadores que concebem as mudanças e 

reestruturações promovidas pelas práticas de escrita nas sociedades não a partir de suas 

propriedades formais, “nem percebendo nelas qualidades intrínsecas, mas observando os 

seus usos reais, configurados em práticas sociais ou atividades interativas às quais estão 

expostas as pessoas cotidianamente, especialmente das modernas sociedades urbanas” 

(LOPES, 2006, p. 22). Por isso, neste trabalho, firmamo-nos na teoria das Redes Sociais, 

enquanto teoria que norteará os pressupostos metodológicos e de análise do presente 

estudo.  

No caso dos meios populares, os valores e sentidos das práticas de escrita dessas 

comunidades se conservam com grande vitalidade, coexistindo com a variedade de 

prestigio. Estudos como os de Milroy (1980) apontam para essa perspectiva, em que redes 

densamente inter-relacionadas não são características somente dos sistemas tradicionais, 

fechados e/ou isolados geograficamente. 

Para que se possa melhor compreender essa nova perspectiva, atribuindo 

concomitantemente à escrita seu valor enquanto tecnologia e sistema simbólico, é 

importante ressaltar que, para as ciências sociais, o paradigma das redes sociais apresenta-

se como referencial teórico e metodológico numa tentativa de entender as estruturas que se 

constituem intrinsecamente aos complexos sistemas sociais existentes nos diversos 

contextos, ou seja,  

 

por um lado, a noção de rede remete a uma abordagem mais conceitual, 
ou seja, ela é concebida como uma teoria substantiva, definindo de uma 
realidade especifica. Por outro, o termo assume conotações instrumentais, 
sendo abordado como uma metodologia de análise e um instrumento para 
a organização de dados científicos (FREITAS, 2005, p. 226). 
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Como apontam os estudos sobre redes (FREITAS, 2005; SCHERER-WARREN, 

1993; MITCHELL; 1969), as pesquisas realizadas com objetivos analíticos 

desenvolvetam-se no âmbito da antropologia a partir da década de 1950, na busca de 

compreender e promover maior força explanatória na análise das interações. O interesse 

nesses estudos partiria não dos atributos das pessoas envolvidas na configuração das redes, 

e sim “nas características dos vínculos existentes nas suas relações umas com as outras, 

como um meio de explicar o seu comportamento” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 84). 

Nunca é demais lembrar que as “trocas” existentes nas redes sociais, entre elas as 

que configuram a linguagem, carregam valores simbólicos e produzem uma dada 

identidade. Por exemplo, quando um professor não compartilha aspectos importantes dos 

valores e identidades das crianças que participam de uma rede específica (como a escola) 

pode ser mais difícil para o professor possibilitar aos alunos condições efetivas de acesso à 

língua, mantendo-os fora do sistema e identificando-os como analfabetos, pouco letrados 

ou como “fracassados”. 

 

 

2.1 Pressupostos das Redes Sociais para Análise das Práticas de Letramento 

 

As redes sociais são pontes que ligam os sujeitos às instituições sociais e 

estruturantes de suas biografias, garantindo “a compreensão de complexos processos 

sociais vivenciados em nível microssociológico, a partir de sua relação com fenômenos 

situados ao nível macro” (FONTES, 2004, p. 58). 

Na atualidade, em que as ações estruturadoras se localizam principalmente nas 

relações das ações sociais dominantes do mercado e do Estado, o “paradigma das redes” é 

importante, em nossos estudos, para percebemos que ações não estabelecidas pela 
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racionalidade instrumental, sempre estiveram presentes e se constituem em instrumentos 

indispensáveis à manutenção do tecido social. Em tal perspectiva, compreende-se que  

 

A solidariedade produzida na esfera do mundo da vida se dá a partir de 
trocas não circunscritas em um espaço de tempo, traduzindo-se antes de 
tudo pela reafirmação de laços sociais que se prolongam por uma 
trajetória de sociabilidade não necessariamente inscrita na contabilidade 
da equivalência de objetos que se intercambiam (IDEM, p. 51). 

 

Um ponto comum, na literatura sobre redes sociais, é de que as posições do sujeito, 

nestas, determinam suas possibilidades de acesso aos recursos em circulação na sociedade. 

Estes estão disponíveis consoante a estrutura das redes sociais em que os sujeitos estão 

inseridos. É assim que, entendendo os padrões dos laços estabelecidos em uma rede, 

destacam-se tanto as oportunidades como as limitações de acesso das pessoas e instituições 

a recursos como informações, riqueza e poder, aparecendo como “um conceito sociológico 

importante na medida em que se faz necessário destacar a vida cotidiana como espaço 

estratégico para a articulação política e institucional das comunidades e grupos sociais” 

(FONTES e MARTINS, 2004, p. 106). 

Do ponto de vista mais estrito desse trabalho, a compreensão do papel das redes 

sociais é fundamental para a desnaturalização dos processos de aprendizagem da leitura e 

da escrita. Os analistas das redes sociais apontam para o fato de a “língua utilizada numa 

primeira interação com uma pessoa ser com freqüência a língua dominante dessa relação, 

quer dizer, desse fragmento de rede” (CÁCCAMO, 2004, p. 04). Logo, o uso da língua nas 

práticas sociais implica dizer que não há práticas de letramento dissociadas das redes 

sociais dos sujeitos.  

Nossa compreensão é que aprender uma língua exige mais do que o domínio de um 

código, exige um necessário reconhecimento mútuo: falar a linguagem da outra pessoa 
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transcende falar numa língua dada, pressupõe certos usos simbólicos da língua que podem 

favorecer ou dificultar uma linguagem comum.  

Conforme Bortoni-Ricardo (2005), a importância de estudos entre as características 

das redes sociais e a linguagem, “se volta para a investigação das atitudes e motivações 

subjacentes ao uso da língua e das estratégias lingüísticas usadas pelos falantes com os 

objetivos de atingir e garantir integração social e preservar a identidade de grupo” (p. 95).  

Nesse sentido, a complexidade dos processos de uso da leitura e escrita, suas 

transformações e delimitações levaram-nos à teoria das redes sociais. Enquanto perspectiva 

teórico-metodológica, ela se constituirá em um instrumento capaz de auxiliar tantos nos 

procedimentos de investigação como na compreensão do processo de circulação das 

práticas sociais de leitura e escrita. 

Do ponto de vista teórico, o conceito de rede social designa um conjunto de pessoas 

ligadas por relações sociais mais ou menos habituais, e conectado com outras redes por 

linhas mais ou menos fortes ou débeis de relação. Cada pessoa faz parte de múltiplas redes 

sociais interligadas (CÁCCAMO, 2004). Teoricamente, cada um(a) de nós pode ser 

concebido/a como o centro de uma rede, que se conecta com outras. A noção de rede 

destaca as relações e as trocas, ou seja, a circulação de recursos (materiais e simbólicos) 

em um determinado sistema social.  

A teoria das redes, diferentemente das concepções modernas sobre o fato social, 

aproxima-se da compreensão maussiana do “fato social total”, ou seja, “exige que a 

observação seja centrada sobre o conjunto de bens materiais e simbólicos que circulam no 

interior da sociedade, determinando que os lugares próprios e singulares de cada membro 

sejam compreendidos pelo ângulo da totalidade” (MARTINS, 2004, p.26). Essa 

perspectiva nos traz condições mais humanas para darmos respostas às questões e 

problemas que os grupos sociais apresentam nos contextos vividos.  
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Dabas (2003), ao definir a teoria da rede social como um sistema aberto, 

multicêntrico, assinala para que não concebamos a rede social como sinônimo de grupo: 

“um ‘grupo’ é como um conjunto de pontinhos movendo-se soltos dentro de um sistema” 

(CÁCCAMO, 2004, p. 02). A noção de rede, ao contrário, destaca as interações que 

produzem, destroem ou reconstroem o sistema. Mais ainda: enquanto a rede é constituída 

por pessoas e/ou instituições conectadas por linhas que simbolizam a sua interação mais ou 

menos habitual ou freqüente, implicando maior reforçamento das linhas de relação, os 

grupos compreendem a superposição desses círculos de relação. Contrastem-se estas duas 

representações dos ‘grupos’ e das redes” (CÁCCAMO, 2004, p.01), nos quadros abaixo: 

 

 

 
Quadro 01 

Representação dos grupos sociais 
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Quadro 02 

Representação dos indivíduos em redes 
 

 

As redes sociais, assim concebidas, são formadas por três eixos básicos: os âmbitos 

sociais (a família, as associações voluntárias, o trabalho, a cidade), ou seja, os espaços em 

que praticamos nossa condição social; as modalidades da sociabilidade (relações amorosas, 

relações de cooperação, relações jurídicas, relações políticas, relações de solidariedade), 

quer dizer, nossos modos de comportamentos como seres sociais; e a própria natureza dos 

vínculos sociais, os quais se apresentam como se fossem os pontos nodais que nos 

aproximam dos demais quando se constituem de forma positiva.   

 

 

Figura 01 – Os eixos constituintes das redes sociais. 
Fonte: Sacristán (2002) 
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São as inter-relações desses três eixos que promovem a “trama” em que ficamos 

“entrelaçados”, ou seja, nossas redes sociais. A natureza e a intensidade das relações 

vivenciadas nas redes sociais afetam os sentimentos, as atitudes e os conhecimentos que 

tornam (ou não) a presença do(s) outro(s) significativa(s). Por isso, segundo SACRISTÁN 

(2002), as ligações que criam as redes sociais são constituídas basicamente por três eixos: 

afetivas, culturais e os motivos que nos põem em relação com os demais para propósitos 

diversos, criando o espaço público da rede social. Por essa via, DABAS (2003) escreve que 

 

la noción de red social implica un proceso de construcción permanente 
tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, que 
a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo 
(família, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como la escola, el 
hospital, el centro comunitario, entre otros) y com integrantes de otros 
colectivos, posibilita la potencialización de los recuros que poseen y la 
creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la 
satisfacción de necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece 
através de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, 
optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos (p. 
42). 

 

As relações sociais se estabelecem por meio de processos dialógicos, nos quais 

cada pessoa tem seu fluxo de ação continuamente delimitado, recortado e interpretado 

pelo(s) outro(s) e por si próprio. Nesse sentido, a dinâmica das redes sociais se constitui de 

acordo com o contexto31 a que pertencem cada uma. A linguagem, enquanto força cultural, 

atua na complexidade dessa rede, construindo laços e dando modalidades de relação nos 

âmbitos mais variados. De acordo com esses espaços, as redes sociais se classificam em: 

redes sociais primárias e redes sociais secundárias. 

 

 

 

                                                
 
31 Tal como CHADI (2000), compreendemos por contexto os espaços em que as ações, comportamentos e 
mensagens verbais e não-verbais se façam significativas. 
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2.1.1 Redes Sociais Primárias 

 

 

As redes sociais primárias são constituídas por todas as relações significativas que o 

sujeito estabelece cotidianamente ao longo da vida, ou seja, de toda configuração social 

(“mapa de redes”) de um sujeito. Elas constituem os “nós” que integram as relações mais 

estreitas, sendo os contatos pessoais mais diretos e com maior grau de compromisso entre 

os sujeitos. 

 

Para esclarecer más aún el concepto, es útil agregar que las redes 
primarias fundan todos aquellos vínculos ‘personales’ de un individuo. 
De todo el ‘mapa relacional’ de una persona, las redes primarias son sus 
‘lazos’ ya que integran sus ‘uniones más estrechas’. (CHADI, 2000, p. 
31). 

 

 Nos grupos sociais de nossa atualidade, esses vínculos são feitos com um outro que 

geralmente é a mãe e/ou pai, embora outras pessoas possam assumir ou compartilhar esse 

lugar, como avós, tios, padrastos, madrastas, irmãos, vizinhos, etc. (ROSSETI-FERREIRA, 

AMORIM, SILVA, 2004). Há de ressaltar que, ao constituírem redes densas, cujos laços são 

contraídos em um território limitado, tal característica é própria de grupos de nível socioeconômico 

mais baixo, onde prevalece a orientação para a identidade. De acordo com Bortoni-Ricardo 

(2005), 

 

em termos sociolingüísticos, verifica-se que, nesses grupos, há uma forte 
tendência à preservação do vernáculo, ou seja, da variedade usada no lar 
e no círculo de amigos e vizinhos. Os indivíduos que conseguem engajar-
se no processo de mobilidade social, por outro lado, contraem redes mais 
esparsas e estão, consequentemente, mais abertos à influência das 
pressões padronizadoras da cultura dominante, inclusive da língua-
padrão. (p. 96). 
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2.1.2 Redes Sociais Secundárias 

 

 

As redes sociais secundárias são formadas por profissionais e funcionários de 

instituições públicas ou privadas; organizações pessoais, organizações não-

governamentais, grupos organizados de mulheres, associações comunitárias e religiosas. 

Situam-se em um mundo externo à família, como afirma Chadi (2000, p.45), “definimos as 

redes secundárias como as relações estabelecidas em um macrossistema”. Nessas redes, os 

sujeitos desenvolvem e apreendem dispositivos para sua inserção em espaços sociais.  

As redes secundárias aproximam-se das redes primárias (CHADI, 2000). Porém 

suas relações se estabelecem a partir de características interacionais mais “periféricas” nas 

pessoas e instituições envolvidas. Entretanto, isso não quer dizer que elas não sejam 

significativas. 

 

 

2.2 Os modos de Circulação do Letramento nas Redes Sociais  

 

Compreende-se que as redes sociais são compostas por múltiplas e, muitas vezes, 

antagônicas condições e discursos (polifonia e polissemia), em que cada um desses é 

concebido como um cenário em miniatura, no qual ocorre a intersecção e as discordâncias, 

vinculadas a diferentes processos sociais e períodos históricos (BAKHTIN, 1999). Como 

nos afirmam ROSSETI-FERREIRA, AMORIM e SILVA (2004), esses processos possuem 

concretude no “aqui-agora” das situações, nos componentes pessoais, nos campos 

interativos e nos contextos, revelando-se, por exemplo, na organização de espaços, das 

rotinas, das práticas e dos discursos que circulam em um determinado grupo de pessoas e 
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contexto, possibilitando e delimitando os campos interativos, favorecendo certas 

organizações sociais, certos significados e sentidos. 

Nessa perspectiva, as redes também são abordadas do ponto de vista metodológico 

com o objetivo de perceber os fluxos de circulação e as construções sociais e simbólicas de 

leitura e escrita das crianças.  

Investigar as práticas de letramento a partir das redes sociais centradas nos 

vínculos, no fluxo de intercâmbios, nos graus de participação e tipos de interação nos 

permitiu identificar: a existência de produções compartilhadas de leitura e escrita, a 

qualidade e intensidade de suas socializações e os processos de aprendizagem coletiva com 

potencialidade de levar as crianças a fazerem uso “emancipatório” das práticas de 

letramento.   

Enquanto abordagem metodológica, a análise de redes não constitui um fim em si 

mesma. Ela é o meio para realizar uma análise cujo objetivo é mostrar em que a forma da 

rede é explicativa dos fenômenos analisados. O objetivo é demonstrar que a análise das 

interações só tem sentido em relação ao conjunto das outras relações da rede, uma vez que 

a sua posição na rede tem necessariamente um efeito sobre sua forma, seu conteúdo e sua 

função. Portanto, a rede não se reduz a uma simples soma de relações, a função de uma 

relação na rede depende da posição e/ou significação dos elos, e o mesmo ocorre com o 

status e o papel de um ator.  

 Acreditamos que os recursos teóricos-metodológicos derivados tanto da perspectiva 

do letramento quanto das redes sociais nos permitiram ressignificar os dispositivos 

concretos para a consolidação, alargamento e ligação dos sujeitos que compartilham o 

objetivo de acessar o mundo letrado. 
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2.3 O Cenário das Práticas e Eventos de Letramento 

  

Como citado anteriormente, para realização do trabalho em campo, optamos pela 

pesquisa de natureza etnográfica com base no pensamento de Geertz (1997) ao mostrar que 

“aquilo que se vê depende do lugar em que foi visto, e das outras coisas que foram vistas 

ao mesmo tempo” (p.11). Assim, em seus estudos Geertz (1978) introduz a idéia de 

“descrição densa” em contraste à idéia de “descrição superficial” para definir o campo da 

etnografia. Segundo o autor, a “descrição superficial” assemelha-se da descrição de um 

fenômeno propriamente dito, como por exemplo, piscar o olho. Enquanto, “a descrição 

densa” diz respeito à 

 

intencionalidade que acompanhou o gesto: piscar porque entrou cisco no 
olho, ou piscar para imitar alguém com um tique nervoso (...) A 
etnografia é uma descrição densa, na medida em que o que o etnógrafo 
enfrenta, de fato, é uma multiplicidade de estruturas conceituais 
complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que 
ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar 
(GEERTZ, 1978, p. 73). 

 

Não obstante, não queremos afirmar que o olhar etnográfico procura perceber os 

fatos como se pudesse obter uma máscara dos dados observados. O que se pretende 

esclarecer é que os estudos etnográficos apresentam-nos a possibilidade de, por meio da 

observação, ter acesso empírico a determinados sistemas simbólicos de um grupo social, 

reduzindo a perplexidade do desconhecimento. 

Optamos por uma comunidade específica: a comunidade do Coque. Ela é 

considerada, pelos órgãos públicos, como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)32.  

Atualmente, o Coque é uma das maiores favelas da periferia urbana do município do 

                                                
 
32 A comunidade está situada entre os bairros de São José e Afogados, localizada a cerca de 2,5 Km do centro 
do município do Recife. 
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Recife 33. A qualidade de vida e o atendimento das necessidades básicas à população são 

bastante precárias, sendo a renda do chefe de domicílio na comunidade uma das piores da 

cidade do Recife (R$ 183,82). 

Embora exista, desde a década de 1980, um Plano Diretor para o desenvolvimento 

da comunidade, a qualidade de vida no bairro e o atendimento das necessidades básicas de 

infra-estrutura, saúde, educação, saneamento e segurança são bastante precários, 

configurando-se nos espaços denominados “organizações caóticas”, ou seja, revelam uma 

forma de ocupação do espaço social que “não está determinada pela força organizacional 

do Estado e nem pelo interesse econômico” (MOLL, 2000, p.22). Situação que acaba por 

gerar uma série de impactos negativos sobre a demanda social de educação das crianças da 

comunidade. 

Após a breve apresentação de um contexto socioeconômico da comunidade, fica 

evidente que uma análise das práticas de leitura e escrita dos sujeitos pesquisados, a partir 

da perspectiva teórico-metodológica das redes sociais, impõe importantes desafios aos 

pesquisadores. Como assumido em momentos anteriores, compreendemos a rede de 

significações como ampla, complexa e em contínua mudança. Por isso, o objetivo da coleta 

e análise de dados foi apreender diferentes aspectos da rede de significações relevantes 

para compreensão das práticas e eventos de letramento que circulavam nas relações 

estabelecidas, buscando analisá-las em seus diversos movimentos. 

Em um primeiro momento, entendemos que o foco investigado exigia uma 

“vivência” inicial da pesquisadora na/com a situação pesquisada. Nossa aproximação com 

a comunidade do Coque aconteceu no ano de 2003, quando começamos a trabalhar como 

docente em uma escola da rede municipal do Recife localizada no bairro. Na época não 

imaginávamos que nos depararíamos com um espaço educativo “multifacetado pela 
                                                
 
33 Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 2005 é a terceira favela mais populosa da cidade do 
Recife.  
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universalização do ensino”, ou seja, um grande número de alunos em sala de aula, no 

entanto com grandes dificuldades na apropriação das habilidades de leitura e de escrita. 

Aqueles que haviam se apropriado do Sistema Notacional Alfabético (SNA), não 

compreendiam o que solicitávamos nas atividades; as circulares internas expostas nos 

quadros de avisos não eram compreendidas pelos alunos (horário das disciplinas, tabela de 

pontuação dos jogos internos, chamada de inscrição de cursos, etc.). Eram situações com 

que estávamos nos deparando constantemente, no contexto escolar. 

A aproximação da vida cotidiana dos alunos e da história da comunidade do Coque 

produziu a qualificação do tema de nossa pesquisa. Ao observarmos algumas situações 

vivenciadas, o que se destacava era a falta de motivação dos alunos para a aprendizagem, 

quando questionados especificamente sobre as atividades escolares de leitura e a escrita, 

eles respondiam que as aulas “não atraíam”, “não motivavam para aprender”, “a gente já 

sabe ler e escrever”. Tais comentários expandiam-se para além do contexto escolar: “para 

que ler e escrever?”. Essas críticas e questões das crianças nos fizeram repensar de forma 

mais ampla a discussão recente sobre o funcionamento das práticas de letramento.  

Como nossa idéia consistia em identificar, nas redes sociais, o movimento de 

circulação das práticas sociais de escrita, pois acreditamos que esse processo é concebido 

nas e por meio das múltiplas interações estabelecidas pelas pessoas em espaços sociais 

organizados, restava-nos a escolha do espaço seguro em que iríamos nos ancorar, para que 

as representações das crianças sobre a escrita escolar não influenciassem na “naturalidade” 

dos outros espaços em que os materiais de escrita fluíam livremente. 

Durante nossa aproximação com a comunidade, realizamos várias visitas a uma 

instituição não-governamental34, as quais passamos a nos relacionar com a coordenação 

                                                
 
34 A organização não-governamental orienta ações de caráter político, social e religioso à 
comunidade desde 1986. 
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pedagógica e com um grupo de educadores. Uma das ações desenvolvidas pela instituição, 

contemplava as crianças na faixa etária de 07 a 09 anos - Projeto Letra, Palavra e Mundo – 

e que freqüentavam regularmente a escola. Essa aproximação com a instituição possibilitou 

a escolha das crianças participantes da pesquisa, além de sua presença ser importante em 

dois sentidos: possibilitou-nos o acesso a pessoas que conheciam, de fato, a realidade da 

comunidade do Coque (moradores e educadores que conviviam na comunidade 

diariamente), além de intermediar nosso ingresso no campo de pesquisa e, portanto, de 

promover o acesso aos sujeitos da investigação. 

Embora, as práticas de letramento sejam colocadas aos sujeitos em suas diversas 

atividades sociais, independentemente dos sujeitos terem ou não se apropriado do sistema 

de escrita, ou seja, serem alfabetizados, abrangemos como sujeitos diretos de investigação 

de nossa pesquisa 04 crianças participantes da instituição que já tivessem se apropriado do 

sistema de escrita alfabética. Nesse momento, acreditamos que se faz necessário alguns 

comentários sobre a escolha dessas crianças.  

Para tornar possível o conhecimento a ser investigado, fez-se imprescindível a 

limitação dos sujeitos a um pequeno grupo, devido à minuciosidade das descrições 

solicitada pelo paradigma das redes sociais. A decisão de desenvolver uma análise tendo 

em foco crianças já alfabetizadas foi motivada para além do fato da exposição às práticas 

sociais que eram intermediadas pela palavra escrita, mas, sobretudo, pela percepção de um 

uso efetivo dessas práticas de escrita e, nesse sentido, a sua utilização requer, em princípio, 

um certo domínio do sistema de escrita alfabética pelos seus usuários. Para verificação da 

hipótese alfabética, aplicamos o instrumento de avaliação das habilidades de leitura e 

escrita, com base em protocolos de atividades (Anexo I). 

Para compreender como as práticas e os eventos de letramento permeiam as 

interações sociais das crianças, buscamos identificar, em um primeiro momento, o contexto 
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social, político e cultural das crianças que participaram de nossa pesquisa, pois é nele, 

também, que as práticas e eventos de letramento investigadas estavam inseridos. É o que 

denominamos de um “mergulho” inicial do pesquisador na situação, que propiciou uma 

visão panorâmica e um primeiro delineamento da rede de significações das crianças, assim 

exigiu como ponto de partida a especificação do lugar de onde se fala. Por essa razão, 

adotamos um instrumento denominado “mapa de redes” (SLUZKI, 1997, p. 43). Esse 

instrumento nos possibilitou, ao investigarmos as redes pessoais das crianças, o 

reconhecimento da “teia social” em que estavam inseridas, bem como suas experiências 

com a leitura e escrita no seu cotidiano. O mapa foi organizado em quatro quadrantes que 

correspondem aos espaços de relações dos sujeitos, são eles: família, amizades, relações de 

escola e relações comunitárias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – Mapa de Rede. 
Fonte: Sluzki (1997) 
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É preciso ressaltar que para o delineamento dos referidos âmbitos, mais 

precisamente, de que “lugar” partimos para “traçar a fronteira da rede social significativa”, 

confirmamos os argumentos de Sluzki (1997) que  

 

é, em certa medida, arbitrária, e se realiza por razões mais práticas do que 
conceituais, ou seja, para não nos perdermos na imensidão da rede 
macroecológica da espécie-em-contexto (...). Por meio de uma indagação 
apropriada é possível discriminar entre a micro-rede social pessoal (entre 
minha rede social significativa, ou a sua, ou a do sujeito ou subgrupo que 
definamos como quem descreve) e a rede ‘macro’ que inclui a 
comunidade de que fazemos parte, nossa sociedade, nossa comunidade e 
nossa ecologia (p. 37-38). 

 

Em cada quadrante inscrevem-se três áreas: um círculo interno de relações 

íntimas, diretas, cotidianas e de maior grau de compromisso, constituindo as redes 

primárias; um círculo intermediário de relações sociais de contato pessoal sem 

intimidade; e um círculo externo de relações ocasionais. Estes últimos, por apresentarem 

como características relações de menor intensidade e/ou distantes (principalmente no 

último círculo), formam as redes secundárias.  

O conjunto dos “habitantes” do mapa (marcados com pontos) e dos vínculos 

(marcados com linhas entre dois ou mais pontos) constituiu a “rede social significativa” do 

sujeito (p. 37). O uso desse dispositivo forneceu a chave analítica necessária para entender 

as práticas de letramento na comunidade investigada, uma vez que possibilitou a 

representação dos números relativos de vínculos que cada informante tinha, relativamente, 

na comunidade. Mais ainda: uma vez apontadas essas “conexões”, sua peculiaridade e sua 

intensidade, são as que fundamentam as ancoragens sociais das crianças e as que 

promovem o sentido de pertencimento a âmbitos ou configurações de relações sociais, 

criando-se um mapa de significação entre cada sujeito e os demais. 
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Nesse contexto, a “dinâmica” dos usos da leitura e escrita constou da investigação 

das seguintes unidades: práticas e eventos de letramento, a partir dos espaços, instituições e 

vínculos circunscritos no mapa de redes de cada criança, e como categorias de análise 

foram tomamos o modo de circulação do letramento no sujeito e nos espaços circunscritos 

no mapa de rede. 

No Brasil, a noção de rede ainda constitui uma tentativa recente de analisar as 

transformações sociais, tendo em vista a busca de novas fronteiras para o exercício da 

cidadania e da emancipação social (SCHERER-WARREN & FERREIRA, 2002). Nesse 

caso, a análise do material seguiu as sugestões dos pesquisadores que têm investigados os 

padrões de interação nas redes e usado suas descrições para investigar como as estruturas 

de redes influenciam o comportamento social e produzem mudança (MARTINS, 2003), 

uma vez que  

 

já existe um certo consenso na literatura sobre redes sociais de que as 
posições sociais dos indivíduos se estruturam a partir das possibilidades 
que lhes são oferecidas para ter acesso a recursos. Estes são de certa forma 
disponibilizados consoante a estrutura das redes sociais em que estão 
inseridos. O desenho das redes permitiria, portanto, aos atores sociais 
formar um estoque de capital social com o fim de mobilizar recursos 
(FONTES, 2004, p. 49). 

 

Uma vez delineados suas micro e macro-redes de pertencimento social dos sujeitos 

da pesquisa, após a aplicação do mapa de redes, realizamos entrevistas com as crianças e 

os sujeitos indicados por elas, para construção de dados mais qualitativos sobre como 

acontecem as relações/interações com as múltiplas práticas e eventos de letramento. Os 

sujeitos foram solicitados a falar, então, sobre suas experiências atuais com a leitura e a 

escrita. O momento da entrevista foi norteado, entre outras, pelas seguintes questões: 
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a. Quais os momentos em que as práticas de leitura e escrita circulam na 

comunidade? 

b. Em que momentos as crianças lêem e escrevem? Exemplificar as práticas de 

leitura e escrita nos espaços. 

c. Quais são os materiais de leitura e escrita que circulam nos locais de 

configuração das redes das crianças? 

d. Como a leitura e a escrita é utilizada nos momentos de interação dos sujeitos? 

e. Que “eventos de letramento” são mais presentes nos contextos de redes das 

crianças? 

f. Como as práticas de letramento são percebidas nesses contextos? 

g. Quem as crianças vêem lendo e escrevendo nos locais sociais que elas 

freqüentam? Quem são as suas referências de leitura e escrita? 

h. Como a leitura e a escrita acontecem nesses espaços? 

i. De que maneira os atos de leitura e escrita são concebidos nesse momento? 

 

Todas as entrevistas foram gravadas em fita cassete e posteriormente transcritas. 

Para a análise das entrevistas, aplicamos a “análise de conteúdos” para o tratamento dos 

dados coletados, com base nos estudos e pesquisas desenvolvidos por Bardin (1977), uma 

vez que em seu conjunto de técnicas, a análise de conteúdo tem como objeto a palavra, no 

que se refere ao aspecto individual e atual (em ação) da linguagem. Mais ainda: um 

pressuposto importante para nossa ancoragem em tal perspectiva estava em considerar que 

 

 

 

 



 
 

103

a análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um 
método muito empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do 
tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe o pronto-
a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por 
vezes, dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo 
adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a 
cada momento, exceto para usos simples e generalizados, como é o caso 
do escrutínio próximo da decodificação e de respostas a perguntas abertas 
de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas 
(BARDIN, 1977, p. 35). 

  

Por fim, realizamos as observações, para investigar os usos e significados na 

comunidade escolhida, no período de dois meses. Com ressalva para o fato de que qualquer 

generalização que se possa fazer nesse tipo de interpretação se deveu muito mais à 

delicadeza das descrições do que à amplidão das abstrações. 

Para isso, o mapa de rede nos apontou os espaços que nos possibilitaram a 

investigação da presença e o envolvimento das pessoas que se inter-relacionam 

cotidianamente em sua rede de significação. Procuramos perceber como as crianças 

constituíam suas práticas de ensino de leitura e escrita, a partir dos dispositivos existentes 

nas redes sociais. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

REVELADAS NAS CENAS DE LETRAMENTO 
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3.1 A Comunidade Pesquisada 

 

  Nos recentes estudos sobre letramento, o foco dos pesquisadores na investigação 

etnográfica é tornar sensíveis as formas de descobrir e de observar os usos e os 

significados das práticas e dos eventos de letramento de acordo com os pontos de vista das 

próprias populações locais (STREET, 2001; BARTON; HAMILTON, 1994). 

Estendendo-se por uma área de 133 hectares, conforme já apresentamos, o Coque é 

uma favela da periferia do município do Recife, situada entre os bairros de São José e 

Afogados, no estado de Pernambuco. A comunidade localiza-se a cerca de 2,5 Km do 

centro do município do Recife e a 3,5 Km do bairro de Boa Viagem. A região é 

caracterizada como “baixo estuário” em função das marés que lhe circunscrevem. Estamos 

nos referindo, na verdade, a uma ilha – a chamada “Ilha de Joana Bezerra” ou antiga “Ilha 

de Anna Bezerra” 35. 

 Os primeiros moradores dessa região, que era loteada em um Engenho de 

propriedade atribuída ao Barão Correia de Araújo, chegaram por volta do final do século 

XIX, acelerando essa ocupação em dois períodos distintos: no início dos anos 1940-50 e 

nas décadas de 1970-80, quando contingentes de moradores da zona rural (Agreste e Zona 

da Mata Sul) migraram para o centro do Recife. A maioria das famílias é constituída por 

antigos moradores de municípios do Agreste e da Zona da Mata do Estado de Pernambuco. 

 A região também foi palco de fatos históricos e políticos em eventos de 

significativos no Estado de Pernambuco e do país, pois foi na área do aterro de Afogados, 

                                                
 
35 Nome de uma antiga moradora da área. 
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que compreende desde a Rua Imperial até o Largo da Paz, que as tropas republicanas e as 

forças da corte travaram combates durante a Confederação do Equador (1824)36 e também 

na Intentona Comunista (1935)37.  

 Diferente das recentes ocupações, a comunidade surge na década de 1910 em que as 

pessoas, em busca de um lugar para morar, iam se chegando, os proprietários dos terrenos 

iam deixando (alguns cobravam foro) e o assentamento se consolidava38. Atualmente, de 

acordo com o Atlas de Desenvolvimento Urbano do Recife, a comunidade do Coque 

encontra-se entre os 252 lugares considerados Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

Ainda, segundo o Atlas, em relação às outras Unidades de Desenvolvimento Humano do 

Recife, a unidade espacial apresenta uma situação ruim: ocupa a 62ª posição, sendo que 61 

Unidades de Desenvolvimento Humano (98,4%) estão em situação melhor e 0 Unidades de 

Desenvolvimento Humano (0,0%) estão em situação pior ou igual.  

Se algumas diferenças sensíveis podem ser notadas, em relação a outros tempos, 

elas dizem respeito mais ao contorno da área, que no passado parecia quase inacessível e 

de difícil visibilidade para os que circulavam de carro pelas suas imediações. O local se 

tornou visível depois que foram construídos a primeira ponte-viaduto unindo o Derby à 

Capunga, a linha de metrô saída da Estação Central na direção do TIP e a nova Ponte 

Joaquim Cardoso, fazendo a ligação entre os Coelhos e o Largo da Paz. Cite-se, ainda, o 

belo e envidraçado Palácio da Justiça, a AACD (Associação de Apoio à Criança com 

Deficiência) e a primeira estação intermediária da linha 02 do metrô, com suas construções 

modernas, formando um contraste maior com a pobreza dos vizinhos, antes isolados em 

                                                
 
36 Movimento que pretendia instalar uma forma republicana de governo, combatido fortemente pelo 
Imperador D. Pedro I, que resultou o desmembramento de parte do território pernambucano, cujo líder foi 
Frei Caneca, executado no Forte de Cinco Pontas em 13 de janeiro de 1835. 
37 Movimento comunista liderado, nacionalmente, por Luís Carlos Prestes e que no Recife foi marcado pela 
tentativa de Gregório Bezerra. 
38 Conforme reportagem Jornal do Commercio – “Recife impotente diante das favelas”, publicada em 19.02. 
2006. 
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seus casebres miseráveis, mas hoje participando ativamente da vida da cidade. Alguns 

casebres de madeira foram substituídos por construções de tijolos, algumas até com dois 

andares. Mas as ruas continuam estreitas e alagadas por águas pluviais, enquanto novas 

construções rústicas ocuparam certos espaços que na época anterior estavam vazios. No 

entanto, ainda, percebemos dezenas de palafitas que servem de moradia. 

O Coque, atualmente, abriga perto de 40 mil moradores, com 57% das famílias 

chefiadas por mulheres, a maioria, trabalhando como empregadas domésticas, catadoras de 

lixo, lavadeiras de roupas e auxiliar de serviços em bares e restaurantes próximos. Entre as 

que trabalham, 65% têm apenas entre 02 e 03 anos de escolaridade. Os homens, por sua 

vez, trabalham em serviços informais, na própria comunidade ou no centro do Recife. Na 

comunidade, cerca de 80% dos moradores estão em estado de pobreza crítica, 

sobrevivendo com renda aproximada de um salário mínimo mensal. Quando a Prefeitura 

da Cidade do Recife contabiliza os gastos com obras públicas, inclui como benefício 

àqueles moradores os recursos utilizados na construção de grandes obras viárias que 

favorecem principalmente as pessoas que têm carro, ou o montante utilizado recentemente 

para a implantação de uma passarela sobre as pistas, pouco antes do novo Palácio da 

Justiça.  

Dados de 2000, divulgados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife, 

ilustram a precariedade da situação socioeconômica e educacional. Naquela época, a renda 

média dos trabalhadores chegava a apenas R$ 199,36. Do total de homens e mulheres em 

idade ativa, 18,21% estavam desempregados. Jovens analfabetos dos sete aos 14 anos 

representavam 30,78% e de 18 a 24, 11,27%. Ressaltamos, os números alarmantes, no que 

se refere à população adulta (acima de 25 anos) e o nível de escolaridade: segundo o Atlas 

de Desenvolvimento, 49,2% apresentam-se com menos de 04 anos e 80,8% com menos de 

08 anos de estudo. 
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Sobre a violência na comunidade, o Coque é um dos bairros do Recife que oferece 

as piores condições de vida para um jovem crescer. Segundo dados do Gabinete de 

Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop), é lá onde se matam mais jovens 

entre 15 e 24 anos, com um índice de 201,65 mortos a cada 100 mil habitantes.  

A descrição desses indicadores da comunidade, tal como aborda Sarti (2003), é 

transformada em julgamentos sobre a moralidade vigente que marca os “diferentes” como 

sendo os “marginais”. Os seguintes depoimentos são reveladores desse posicionamento: 

 

Está se vendo que a onda de assaltos está aumentando e também que há 
um grande silêncio por parte do governo do Estado. Por que tanta 
omissão do poder público na área de segurança? Nós parecemos uns tolos 
pedindo proteção a todos, sem resposta. Estamos em pânico, atordoados! 
Transfiram as famílias que moram próximas ao Viaduto Joana Bezerra, 
limpem o Coque, toda aquela área, torne-a livre de esconderijos, 
humanizem o local com praças amplas e aumentem as pistas do viaduto. 
Afinal pedir não custa nada, não é Sr. Governador e Prefeito, 
Omissos!!!!! (Diário de Pernambuco, 30/10/2003). 

Concordo plenamente com Val, no que diz respeito à limpeza da área do 
Joana Bezerra/Coque. Tem que transferir esse pessoal para bem longe e 
no local fazer escolas, praças, área de lazer, etc. Só falta boa vontade dos 
governantes, que não sentem o problema na pele, afinal eles andam 
cheios de segurança, enquanto que nós... (Diário de Pernambuco, 
30/10/2003)39 . 

 

Nesse cenário social, as crianças têm sido um público crítico. Instados a trabalhar 

desde cedo em serviços precarizados, eles/as apresentam baixos índices de rendimento 

escolar e competências sócio-cognitivas defasadas. Eles/as vêm sendo, sistematicamente, 

cooptados pelos grupos de narcotráfico presentes na área, o que tem sido motivo de graves 

preocupações pelos moradores, pelos grupos e instituições que atuam na área e pelas 

escolas existentes na comunidade.  

                                                
 
39 Comentários de leitores, ver www.pernambuco.com/diario/2003/10/30/urbana. 
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Atualmente, a comunidade é atendida por 04 escolas municipais40, além de 

programas sociais governamentais como o PETI, Agente Jovem e Escola Aberta. Em 

relação aos espaços formais de promoção da leitura e escrita, além da instituição escolar, 

recentemente, foi fundada a Biblioteca Popular do Coque, iniciativa do grupo de jovens da 

comunidade, em parceria com uma igreja, uma Ong e a Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 É nesse contexto maior que emergem as redes sociais das crianças participantes de 

nossa pesquisa, são elas que dão um sentido de “área de movimento”, constituídas por 

pequenos grupos que compartilham uma identidade coletiva e propõem mudanças 

(SCHERER-WARREN, 1993). Segundo Freitas (2005), isso quer dizer que as redes 

sociais constituem a base de um sistema autônomo – o da vida e dos vínculos sociais. Mais 

ainda: os vínculos que geram os espaços sociais em que as crianças circulam na 

comunidade dizem respeito a uma convivência ordenada em sociedade, permeando a 

complexidade dessas relações encontra-se a linguagem, legitimadas, inclusive, pelas 

práticas de letramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
40 Em relação ao atendimento dos níveis de ensino, as escolas encontram-se, assim, distribuídas: 
uma que abrange a Educação Infantil; duas, que atendem da Educação Infantil ao 1º ano do 2º 
ciclo; e, uma que atende do 1º ano do 2º ciclo ao 2º ano do 4º ciclo. 
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 3.2 Perfis de Configurações das Redes Sociais de Pertencimento 

  

Para a construção das configurações das redes sociais de pertencimento, partimos 

de uma organização dos materiais oriundos dos momentos da aplicação dos “mapas de 

redes” e da realização das entrevistas e das observações das “realidades sociais” de cada 

criança. Para preenchimento do mapa, a cada criança, informamos que no círculo menor, 

localizado no centro, poderia escrever o nome dela ou desenhar-se, pois era ela que estaria 

representada naquele círculo central. Assim, a partir do quadrante família, solicitamos que 

indicassem, no círculo que estava bem próximo delas, quais as pessoas em que elas 

conversavam todos os dias, gostavam de conversar, que elas viam sempre. Em seguida, 

para o quadrante mediano, quais as pessoas que ela gostava de ver, conversar, mas não 

fazia isso com muita freqüência, só algumas vezes. E, por fim, se existiam pessoas que elas 

gostavam, queriam conversar mais, no entanto, poucas vezes se encontravam. 

Embora as configurações apresentadas sejam singulares, e por conseqüência as 

escritas sobre elas também, os textos produzidos não são isolados entre si, pois, de um 

lado, trabalhamos com as mesmas orientações interpretativas, e, por outro, o texto de cada 

perfil se conecta ao texto de todos os outros perfis. Em outras palavras, o mais particular 

ou singular de cada indivíduo será entendido se reconstituirmos o tecido de imbricações 

sociais com os outros. 

Nossos estudos consistiram, primeiramente, em – mais do que relevar ou privilegiar 

um ou outro aspecto das configurações mapeadas nas redes sociais das crianças e em vez 

de estabelecer correlações âmbito por âmbito, fator por fator – descrever e analisar 

configurações singulares, e, logo em seguida, as relações especificas de aspectos gerais em 

âmbito das redes sociais. Para descrição das configurações sociais, consideramos como 

pertinentes as categorias que seguem: dimensões social e individual do letramentos, os 
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materiais de leitura e escrita e a relações entre as práticas e eventos de letramento e as 

redes sociais de pertencimento das crianças. 
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3.2.1 Configurações de Pertencimento 

 

3.2.1.1 Configurações de Pertencimento: Perfil 1 - Joana41 

 

 

Figura 03 
Mapa de Rede – Joana 

 
 

 

Joana tem 09 anos, estuda em uma escola da rede pública do município de Recife e 

está cursando o 2º ano de 2º ciclo, e apresenta um bom desempenho na escola. Em sua 

                                                
 
41 As crianças e os “outros” apontados por elas aqui serão nomeados de acordo com nomes fictícios 
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casa, mora com o irmão mais velho (13 anos) e sua mãe. Há 05 anos seu pai saiu de casa, e 

também reside na comunidade. Atualmente, trabalha em uma empresa de terceirização em 

serviços gerais, e auxilia apenas nas despesas alimentares. Ele e a mãe de Joana, dona-de-

casa, cursaram apenas as primeiras séries iniciais do Ensino Fundamental, completando 04 

anos de escolarização, dominam com dificuldades o sistema de escrita alfabética, embora 

sua mãe faça um uso mais amplo das práticas de leitura. 

 

(...) eu não fiz muita série não, fiz até a quarta série. Não sei muita coisa 
não. Eu gosto de ler. Eu sei mais um pouquinho ler do que escrever, 
sabe? Por que quando eu escrevo, eu como muitas letras. Eu tava até 
pensando de estudar esse ano, mas... Acho que não tenho paciência mais 
não (Eunice – mãe de Joana). 

  

O pai de Joana tem um conhecimento bastante restrito do sistema escolar, no que se 

refere ao seu funcionamento, do desempenho de seus filhos, dos ciclos que freqüentam, 

etc. Essa ausência do pai é apontada no mapa de redes, em que ele aparece no círculo das 

relações medianas. A mãe, por sua vez, mostra-se participante da vida escolar de Joana, 

mesmo antes de ela ter ingressado no sistema formal de ensino. 

 

Antes dela ir para o colégio, eu já ensinava ela o que eu sabia. Quando ela 
foi pro colégio, já foi sabendo. Os dois, da primeira série, passaram, logo 
no meio do ano, para a segunda, depois fizeram a terceira, e assim foi... 
Não repetiram nenhum ano não (...) Pra ser alguém na vida, pra ter um 
bom emprego tem que ter estudo. Aqui, muitos meninos deixam a escola, 
e aí, né, tu já sabe... (Eunice – mãe de Joana). 

   

Percebemos, atrelado ao discurso da mãe de Joana, o reconhecimento de questões 

consideradas, por ela, importantes sobre o que o conhecimento pode possibilitar aos seus 

filhos, Young (2007) diz que é isso que a maioria dos pais, principalmente em países em 

desenvolvimento, espera, “mesmo que inconscientemente, ao fazerem sacrifícios para 



 
 

114

manter seus filhos na escola. Esperam que eles adquiram o conhecimento poderoso42, que 

não é disponível em casa” (p. 1294), como relata o seguinte depoimento: 

 

Tem gente que não sabe. Não sei como é que não sabe. Tinha uma 
menina que não sabe nada. Ela nem lê, não quer nada com vida. Também 
ela é criada como Deus criou batata. O pai morreu por causa de droga, 
mataram. A mãe batia nela, mas não tem jeito não. (…) Estudar é 
importante para o futuro, por que se a pessoa não terminar os estudos 
nunca tem um emprego, eu acho assim. Muitos que acham diferente, 
terminam nessa história. Eu digo que para prestar atenção por que 
emprego não é fácil arrumar hoje em dia. 

 

Dentre as relações familiares, Joana aponta sua mãe, seu irmão e seu tio Valdmir 

como as pessoas que estão sempre lendo e escrevendo (com exceção de sua tia Cláudia, 

todos se encontram no círculo de maior proximidade em seu mapa de redes sociais). Sobre 

sua mãe, Joana comentou que ela gosta de ler os textos do livro didático de português, 

enquanto seu irmão lê geralmente gibis emprestados da biblioteca da instituição da qual 

participa, tais como Turma da Mônica e livro de Samurai. Quanto a seu tio, também gosta 

de ler gibis e, quando estudava (parou esse ano, devido ao trabalho na oficina), fazia as 

tarefas em casa. 

 No círculo mediano, aponta seu pai que gosta de ler notícias sobre esporte nos 

jornais. Sobre os outros familiares, Joana afirmou que suas tias gostam de ler revistas e a 

seção do jornal que traz comentários sobre as novelas. Já seu primo Tómas, segundo Joana, 

não faz uso de materiais escritos, pois não sabe ler, nem escrever. 

 Das crianças, Joana foi a única que lembrava o nome de todas as professoras, desde 

que entrou na escola – “Aroma, Nataly e Priscila foram as minhas primeiras professoras”. 

                                                
 
42 Ao abordar o conceito de “conhecimento poderoso”, Young (2007) não se refere a quem tem 
mais acesso, a quem é mais viável ou quem o legitima, “embora sejam questões importantes, mas 
refere-se ao que o conhecimento pode fazer, como, por exemplo, fornecer explicações confiáveis 
ou novas formas de se pensar a respeito do mundo” (p. 1294).  
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Melhor dizendo: Joana marca em seu mapa de redes sociais todas as professoras que teve 

no processo de escolarização. 

Na aplicação da atividade avaliativa sobre leitura e escrita (ver anexo II), nas 

questões referentes à habilidade de apropriação da escrita, Joana não demonstrou nenhuma 

dificuldade em compreender o que era solicitado, levando um breve tempo para realizar as 

questões. Sobre esta habilidade demonstra ter total domínio da natureza alfabética do 

sistema de escrita. Apresentou uma boa fluência na leitura, e no que se refere às 

habilidades como a localização e a inferência de informações, Joana não responde 

satisfatoriamente apenas uma das questões de inferência (a primeira questão da atividade 

04). Na verificação da habilidade de produção de texto Joana satisfaz aos descritores, pois 

a escrita produzida adequa-se à situação de produção. 
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3.2.1.2 Configurações de Pertencimento: Perfil 2 – Catarina 

 

 

 
Figura 04 

Mapa de Rede - Catarina 
 

 

Catarina tem 09 anos e cursa o 1º ano do 2º ciclo em uma escola da rede municipal 

da cidade do Recife, que se localiza em um bairro próximo à comunidade do Coque. 

Na casa de Catarina residem 10 pessoas (entre avós, tios, tias, irmãos, primos e sua 

mãe). No entanto, nas relações familiares, ela marca em seu mapa de redes apenas seu 

primo Weslley, ao contrário de sua tia Edjane, que mora um pouco afastada de sua casa, 

mas a vê cotidianamente. No circulo mediano, aponta sua prima Catharine, que é sua 

companhia para ir e vir do projeto social do qual participam. 
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No dia da entrevista em sua rede social primária, fomos cordialmente recebidas por 

sua tia, juntamente com a sua mãe. Foi esta última que teceu maiores comentários sobre os 

usos realizados por Catarina em relação aos materiais de leitura e de escrita utilizados no 

âmbito familiar. Segundo sua tia Edjane, como não acompanha os estudos de Catarina, 

seria melhor que a conversa fosse realizada com a sua mãe. Como em sua casa, neste dia, 

muitas pessoas (parentes, vizinhos) passavam frequentemente por nós, provocando 

intervenções, a mãe de Catarina solicitou que fôssemos para rua, sentarmos em um banco 

em frente à casa da vizinha, “aqui parece ser mais calmo que lá dentro”. 

Toda sua família nasceu na comunidade do Coque, sua mãe, dona de casa, cursou 

até a sétima série do período escolar, enquanto seu pai (com quem pouco conviveu, pois 

foi morto há alguns anos), freqüentou a escola durante uns cinco anos. O casal teve duas 

filhas, Catarina e sua irmã. A mãe de Catarina acompanha o seu desempenho escolar, indo 

com freqüência à escola e ao projeto social de que Catarina participa, o que realmente 

demonstrou, ao comentar sobre a estrutura de funcionamento desses espaços. 

A mãe de Catarina informou-nos de que quando mais jovem gostava de ler livros de 

romance. Hoje em dia, devido ao “trabalho que as meninas dá”, lê menos do que antes, 

escreve em momentos necessários e/ou quando solicitada (ligeiras anotações), prefere ler 

materiais que ajudem as filhas na escola. No entanto, não compartilha dos momentos de 

leitura realizados por Catarina em sua casa, esses momentos são compartilhados 

geralmente com sua irmã. 

Geralmente, brinca na frente de casa com seus primos, por afirmar não ter muitos 

colegas na rua e cita apenas sua amiga Glauciete em suas relações cotidianas de maior 

freqüência. Segundo Catarina, divide com Glauciete seus alunos na brincadeira de 

escolinha. 
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Nas relações escolares, Catarina indica duas colegas de classe, sendo Beatriz com 

que tem maior contato, e é com ela que realiza os trabalhos escolares. Chamou-nos a 

atenção o fato de Catarina não saber o nome da professora; segundo ela, “eu gosto mais 

das matérias do que da professora”. 

Em nossa verificação sobre as habilidades de leitura e escrita (ver anexo III), nas 

questões referentes à apropriação da escrita alfabética, Catarina não apresentou 

dificuldades ao que foi solicitado. Sobre esta habilidade demonstra ter total domínio da 

natureza alfabética do sistema de escrita. Tal como Maria, comete alguns erros 

ortográficos. Leu com fluência, como também identificou os assuntos de que tratavam os 

textos selecionados nas atividades. Na atividade que solicitava a produção de texto, embora 

leve em conta a situação de produção, Catarina realiza com menor adequação em relação a 

Joana e Luiz. 
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3.2.1.3 Configurações de Pertencimento: Perfil 3 – Maria 

 

 

 

 
Figura 05 

Mapa de Rede - Maria 
 

 

 

Maria tem 08 anos. Estuda na Escola Municipal do Coque, aluna da turma do 3º 

ano do 1º ciclo. Apresenta um bom desempenho escolar, considerada pela professora 

“como uma aluna que não apresenta dificuldades em aprender”. Na aplicação da atividade 

avaliativa sobre leitura e escrita (ver anexo IV), nas questões referentes à habilidade de 

apropriação da escrita, Maria não apontou nenhuma incompreensão em relação ao que era 
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solicitado, realizando as questões sem pedir ajuda da pesquisadora. Sobre esta habilidade 

demonstra ter total domínio da natureza alfabética do sistema de escrita. Embora lesse com 

fluência, nas habilidades de leitura avaliadas como a localização e inferências de 

informações, Maria realiza satisfatoriamente as de localização (tanto as realizadas 

oralmente pela pesquisadora na questão 03, como a letra A da questão 04). No entanto, nas 

de inferências não associava os elementos diversos, presentes no texto ou que se 

relacionam à sua vivência (como na letra B da questão 04), para compreender informações 

não explicitadas no texto. Na verificação da habilidade de produção de texto, Maria não 

satisfaz aos descritores, pois a escrita produzida não se adeqüa à situação de produção, uma 

vez que Maria, nesse momento, expressa sua opinião sobre o tema do texto da questão 

anterior. 

 Nascida na comunidade, Maria morou até os três anos com os pais, no entanto, 

devido à separação deles, atualmente, reside com os avós e a irmã (6 anos). A mãe mora 

sozinha em uma casa ao lado - “só que eu vivo nos dois lados, mas durmo na casa da 

minha avó”. Não diferente das outras crianças participantes da pesquisa, Maria pouco 

convive com o pai, não soube informar onde mora atualmente, nem se trabalha. É seu avô, 

que trabalha em uma oficina de carros, quem mantém financeiramente os dois lares. 

 Em suas relações de proximidade cotidianas, entre os familiares, Maria indica sua 

prima e irmã. Tal marcação, provavelmente, deve-se ao fato de Maria pouco conviver com 

outras crianças, pois sua avó e sua mãe acham que “a rua não é um bom lugar para 

criança”. Por isso, divide com a irmã e a prima os momentos de brincadeira, como também 

os de uso da leitura e da escrita. Enquanto sua tia Cristiane e sua madrinha, apontadas nos 

demais círculos, constituem-se enquanto relações esporádicas que acontecem por alguns 

encontros compartilhados na família.  
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Durante as observações, embora nem sempre encontrasse intercâmbios que 

“conotam uma atitude emocional positiva” (SLUZKI, 1997, p. 49), compreendemos que 

são os adultos que convivem com Maria, em suas relações cotidianas da rede primária, que 

lhe atribuíram às expectativas e proporcionarão os modelos de leitura e escrita, como 

veremos a seguir: 

 

Minha tia não estuda e nem lê nada. Nem minha madrinha. A minha mãe 
é que lê pra gente. Ela pega o livro e lê. Ela lê e eu fico escutando. (...) 
Ela lê livros de estorinhas. Minha avó só lê às vezes pra gente. Nas 
tarefas também, às vezes é minha mãe, ás vezes é minha avó. (...) Com a 
minha irmã, é eu que leio pra ela, agora. Eu que ensino a minha irmã e a 
minha prima, ela só tem três anos, mas é grande. Aí, eu que leio pra elas 
(Maria).  

 

Sua mãe e seus avós freqüentaram a escola, porém cursaram apenas as primeiras 

séries do Ensino Fundamental, e estabelecem as relações com a leitura e escrita, na maioria 

das vezes, em razão das atividades escolares de Maria. Como indica o depoimento de sua 

mãe: 

 

Eu lia mais quando estudava, quando era mais nova na escola. (...) Agora, 
eu procuro livros, é mais pra ajudar ela na escola. Eu gosto de ler 
historinhas pra elas, pra que elas gostem de ler, de estudar. Quando tem 
tarefa da escola, assim... Como não vem tarefa mais pra casa, as 
professoras dão alguma coisa pra pesquisar, quando é dia de carnaval, 
páscoa, sabe, né? Aí, eu e minha mãe ajuda na tarefa. Mais é mais nas 
atividades do curso, por que eles têm atividade de casa, e passam livros 
pra eles lerem em casa (Mãe de Maria). 

 

 Nas relações de amizade, como já sinalizamos anteriormente, por não poder ficar 

muito tempo na rua, Maria estabelece pouquíssimas relações com os vizinhos e colegas da 

estreita rua em que mora, citando apenas uma vizinha que mora próxima a sua casa - 

Talita. Como a maioria das brincadeiras acontece em casa, Maria afirma ser a brincadeira 

“de escolinha” e de casa as mais freqüentes. 
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 No quadrante das relações de escola e estudo, indica apenas uma colega da sala de 

aula. Quando questionada se havia mais colegas que gostaria de indicar, Maria afirma não 

gostar de conversar com as pessoas da escola, ainda assim, perguntamos se conversava 

com a professora (já que a via freqüentemente, constituindo uma de suas relações 

cotidianas), respondeu que não, não tinha muito “contato” com ela. 

 No entanto, quando aponta em suas relações comunitárias, o projeto “Letra, palavra 

e mundo”, indica duas professoras e não cita nenhum de seus colegas. Mais ainda, diz 

gostar das professoras, pois “eu gosto de escrever, e é na aula delas que a gente escreve”. 
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3.2.1.4 Configurações de Pertencimento: Perfil 4 – Luiz 

 

 

 
Figura 06 

Mapa de Rede - Luiz 
 

Luiz tem 10 anos, filho único e cursa o 2º ano do 2º ciclo. Mora com a avó, a mãe, 

uma tia e um tio. Com exceção de sua avó, todos estão empregados e passam o dia fora de 

casa. Poucas vezes estabelece conversas com seu pai (que tal como sua mãe, concluíram o 

ensino médio), e embora tenha uma boa relação, não freqüenta muito a casa dele: “é por 

que na casa dele é dividido, não tem Anne? Anne Richerly? Ela mora numa parte, ele mora 

na outra. Aí a mãe de Anne fica brigando com ele, aí eu não gosto de ir lá não”. 
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Como ele mesmo aponta em seu mapa de redes, no âmbito familiar, Luiz tem um 

vínculo intenso com sua avó. Embora analfabeta, está reservado a ela o acompanhamento 

escolar de Luiz: freqüentando as reuniões de ciclo da escola, conhecendo a situação escolar 

em comportamento e estudo, informando a sua mãe os resultados. No cotidiano, ele é 

responsável por tudo que se relacione com os materiais escritos em casa, “eu escrevo 

bilhetes, deixo escritos os recados na grade, escrevo o que ela tem que comprar pra 

barraca”. Os resultados apresentados pelo desempenho escolar apresentaram-se bastante 

positivos, como também o resultado da aplicação da atividade avaliativa sobre leitura e 

escrita (ver anexo V). Em relação a este momento, nas questões referentes à habilidade de 

apropriação da escrita, Luiz realizou com bastante segurança todas as questões, 

demonstrando total domínio da natureza alfabética do sistema de escrita. Realizou a leitura 

com fluência, e nas habilidades de leitura avaliadas, Luiz realizou satisfatoriamente as 

questões de localização de informações e inferências, ou seja, compreendeu o que estava 

explicito no texto e associou outros elementos para responder as questões que solicitavam 

utilizar informação não presente no texto. Na verificação da habilidade de produção de 

texto, Luiz adequou a escrita produzida à situação de produção solicitada e à situação em 

que seria lido. 

Assim como Maria, Luiz pouco participa das brincadeiras de rua, mas não por 

imposição de sua mãe ou de sua avó, e sim por não gostar das brincadeiras dos colegas. De 

acordo com seu colega Inaldo, 

 

todo mundo brinca, mas Luiz não gosta. Eu fico esperando os meninos 
largar do curso pra brincar, eu vejo todo mundo, menos ele. Ele fica 
sentado lendo. A gente chama, mas ele não vai. (...) Ela gosta de ler as 
cartas que as meninas manda pros meninos. 
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 Em suas relações escolares, Luiz indica duas professoras: uma faz parte de suas 

relações cotidianas (Tia Vitória), enquanto a outra aparece nas relações medianas e 

estabelece contato duas vezes na semana. 

 

 Ao configurarmos os vínculos sociais apresentados pelas crianças em seus mapas 

de redes, estes perfis mostram, em certa medida, que os “sucessos” (LAHIRE, 2005) nas 

práticas de letramento, inclusive os escolares, em meios populares, nem sempre são tão 

simples. 

 

 

3.3 Configurações das Práticas e Eventos de Letramento no Mapeamento das 

Redes Sociais das Crianças 

 

O ser humano existe sempre na tensão da ruptura ou da criação, momentos que se 

caracterizam por uma processualidade que desafia o instituído, tanto no nível da própria 

subjetividade individual como em termos do social. Um dos movimentos desse processo se 

dá devido aos processos de socialização que podem ser preenchidos de umas ou de outras 

possibilidades de manifestações de abertura ou de rejeição pelos outros e/ou pelas coisas.  

É na necessidade de relações com os outros e com os bens simbólicos que faz surgir 

a constituição das redes sociais, de forma que, estamos imersos em uma trama ou rede 

progressivamente complexa de interdependências, pois “desde nosso nascimento até nossa 

morte, os seres humanos fazem parte de grupos sociais. Estes grupos se vão modificando 
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em extensão, qualidade e quantidade, à medida em que a vida transcorre” (CHADI, 2000, 

p.23)43. 

 Para abordar as práticas de letramento que as crianças nomeiam e reconhecem em 

suas redes sociais, especificamente as primárias, preocupamo-nos em entender os laços no 

sentido de intercâmbio das práticas e eventos de leitura e escrita nos espaços delimitados 

em seus mapas de redes. 

  

 

3.3.1 Configurações das Redes Familiares 

 

Embora as famílias se aproximem por suas semelhanças econômicas e culturais, 

consideramos como foi possível que as configurações familiares engendrassem, 

socialmente, crianças com bons níveis de desempenho escolar. 

Na rede social que forma o ambiente familiar, absorvemos significados sobre 

algumas coisas, pessoas, fenômenos ou aspectos próprios desse ambiente, enquanto na 

escola ou no trabalho adquirimos outros. As aquisições que fazemos no mundo social são 

cristalizadas a partir dessas múltiplas formas de inserção nas redes concretas, compondo 

ambientes complexos, que carregam de valor o que aprendemos, ao mesmo tempo em que 

designam nossa localização como sujeitos sociais (FREITAS, 2005).  

Percebemos que as crianças não reproduzem, necessariamente e de forma direta, as 

formas de agir dos adultos nos eventos de letramento que ocorrem na comunidade, 

entretanto, encontram suas próprias modalidades de comportamento, em relação à leitura e 

à escrita, de acordo com as relações de interdependência no âmbito da qual estão inseridas. 

                                                
 
43 “Desde nuestro nacimiento hasta neustra muerte, los seres humanos formamos parte de grupos 
sociales. Estos grupos se van modificando em extensión, calidad y cantidad, a medida que la vida 
trasncurre” (CHADI, 2000, p.23). 
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 Nesse sentido, percebemos que para o envolvimento das crianças em práticas de 

letramento, a necessidade de, além do sentimento de serem capazes de ler, de compreender 

o texto que se tem em mãos de forma autônoma, contarem com as ações dos adultos ou 

“outros” mais experientes. Estes adultos, mesmo sem saber, atuam como “apoios 

relacionais” nos quais as crianças desenham e se permitem espaços que influenciam na 

construção de comportamentos e representações possíveis para elas, em relação as suas 

ações de letramento. Deve-se ressaltar, assim, que as práticas de letramento realizadas 

pelas crianças não aconteciam em um vazio de relações sociais, mas que são através destas 

relações que as próprias práticas de letramento, nos meios populares, são atualizadas e 

mobilizadas. 

É interessante perceber que a possibilidade de acesso aos materiais de leitura e 

escrita acontece na circulação destes entre os familiares.  

Desse modo, as práticas familiares investigadas na comunidade com textos escritos 

não têm apenas um papel de exemplo a ser seguido pelas crianças, mas apresentam-se 

também para elas, por meio da organização doméstica, através de práticas que tornam 

possíveis e as quais promovem um efeito indireto, no entanto, poderoso. É assim que 

encontramos, na comunidade, famílias que se esforçam em compreender a lógica escolar e, 

a partir dela, buscam orientar seus filhos.  

Como já indicamos, são as mães e avós que tentam criar condições de continuidade 

e permanência a uma trajetória escolar de sucesso, e percebem no uso efetivo da leitura e 

escrita uma adequação a determinados parâmetros sociais que a escola ressalta e dos quais 

muitas vezes as mães/avós se percebem distantes. Por isso, encontramos essas mães 

ajudando no processo de desenvolvimento das praticas de leitura e escrita (quando não se 

sentem capazes, solicitam a ajuda de outras pessoas, em geral pertencentes à própria rede 
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social primária), como também opinando sobre a prática pedagógica da escola. O 

depoimento seguinte é revelador dessa constatação:  

 

Eu sempre li os livros da escola pra eles. Eu ensino a eles. Algumas 
coisas que eu sei, eu ensino. O que eu não sei, eu peço para minha 
sobrinha ensinar. E, agora, que tiraram a tarefa de casa. Não sei por que, 
mas as professoras dizem que é melhor fazer lá do que em casa. Por que 
quando manda para casa, elas dizem que eles não fazem, elas fazem lá 
mesmo a tarefa. E, a gente fica sem saber como ajudar. Mas, eu incentivo 
eles a estudar em casa, eu mando eles pegar o livro da escola pra ficar 
lendo, às vezes eu fico lendo com eles. É importante aprender as coisas 
da escola (Mãe de Joana). 

 

A prática da leitura apareceu de forma mais constante do que a prática da escrita, 

ambas aparecendo em todas as famílias. Conforme os escritos de Laqueur (apud COOK-

GUMPERZ, 2001), a adoção e uso da cultura escrita, não são explicados apenas por forças 

institucionais ou materiais, mas, sobretudo, pelos significados que tornam possível a 

comunicação com os “outros” de suas relações sociais e com o próprio escrito.  

Como apresentamos nos perfis de configurações das crianças, as práticas de leitura 

e escrita, tampouco os eventos de letramento, não se restringem a um determinado “tipo de 

família” em particular (não se classificam por moradias, níveis de escolarização ou grupos 

étnico-raciais). O que se sugere é a presença de materiais escritos no âmbito familiar a 

partir de sua significação ao uso das práticas de leitura e escrita, seja por um melhor 

desempenho escolar, seja por prazer, seja por resolução e organização de problemas 

cotidianos. Entre os materiais textuais que circulam no âmbito das redes sociais primárias 

de cada criança, verificamos a presença dos seguintes: 
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Tabela 01: Materiais de Leitura e Escrita – Família 
 

Crianças Materiais de Leitura e Escrita 

Joana 

 

Livros didáticos, revista, caderno, jornal, 
livros de literatura infantil, gibis, diário, 
livros literários de tradições religiosas. 

Catarina Livros de literatura infantil, lista de 
compras, livros didáticos, cadernos, 
revistas e jornal. 

Luiz 
 

Livros de literatura infantil, cartas, contas 
de água e luz, diário, livros de filosofia, 
livros literários de tradições religiosas, 
revistas e jornal. 

Maria Livros de literatura infantil, livros 
didáticos e cadernos escolares. 

 
 

A diversidade de materiais textuais nas famílias indica uma multiplicidade de 

possibilidades de leitura e escrita, percebidas tanto em práticas de letramento que se 

aproximam de um modelo legitimado pelos padrões escolares como as práticas que 

apresentam características próprias como textos de tradições religiosas, entre eles, a leitura 

de mantras. Em relação à freqüência dos diversos materiais textuais, ficará melhor 

visualizada na tabela seguinte: 

 
 

 
Tabela 02: Freqüência dos Materiais de Leitura e Escrita – Família 

 
Materiais Textuais Freqüência 

Livros Didáticos 03 
Literatura Infantil 04 
Caderno Escolar 03 
Revista 03 
Jornal 03 
Gibis 01 
Diários 02 
Livros Tradições Religiosas 02 
Carta 01 
Lista de Compras 01 
Contas de água e luz 01 
Livros de Filosofia 02 
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Ao verificarmos os usos desses materiais textuais nas redes sociais das crianças, 

observamos, nas relações estabelecidas no âmbito familiar, a presença e uso de livros 

didáticos e de uma literatura destinada ao público infantil. Mais ainda: esses suportes 

textuais são utilizados não apenas pelas crianças, sobretudo, os modos de circulação afetam 

os outros familiares, de modo que, mesmo não estando no processo de escolarização, eles 

também se apropriam dos materiais escritos da escola, por isso investem nos livros 

didáticos e leituras escolares. 

 

Minha mãe lê com a gente em casa. A gente lê junto: eu, ela e Joana. Ela 
faz a brincadeira quem passar mais tempo lendo perde. (...) A leitura é em 
voz alta. A gente lê a mesma história, mesmo livro, depende. Cada um lê 
uma vez. Aí ela marca lá no relógio da televisão para ver quem passa 
mais tempo. Quando termina de ler, ela pára o relógio. Depois a gente 
comenta, depois a gente conta a história sem o livro. (...) Ela faz com 
livros que a gente ganha da escola e os que eu pego no curso (Denis – 
irmão de Joana). 

 

 Ao descrevermos as configurações familiares das crianças, na seção anterior, torna-

se claro um dos indicativos que os meios populares atribuem ao espaço escolar, é o que 

Lahire (2005) compreende como a “lucidez concernente à importância da escola no futuro 

profissional” de seus filhos. 

Não foram poucos os eventos de letramento nas redes primárias das crianças em 

que presenciamos o acesso aos livros didáticos e livros literários. Nas leituras diárias que 

Maria realizava para sua irmã e prima, apareciam os livros escolares e de literatura infantil, 

estes últimos tomados de empréstimos, muitas vezes, no projeto que freqüentava. Dessa 

forma, constatamos que o acesso ao livro literário infantil, propriamente dito, só se 

mostrou possível por meio de uma circulação entre espaços promotores desses materiais 

escritos, quer seja a escola, quer seja os outros espaços educacionais legitimados pelas 

crianças e seus familiares.  
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No caso especifico de Maria, observamos, por outro lado, que a preocupação com o 

seu desempenho escolar apresentada pela família restringe, ao invés de ampliar, suas 

possibilidades de leitura e escrita. Os suportes textuais que circulam entre os membros de 

sua família são, em sua maioria, livros didáticos e de literatura infantil. 

Não obstante, os jornais e as revistas são apontados pelas outras crianças, nas suas 

relações familiares, como materiais de escrita voltados para o uso do adulto. 

Especificamente, o uso do jornal é realizado pelos seus avós, enquanto as revistas pelas 

tias. 

 

Minha avó e meu avô lêem o jornal todos os dias. Ele traz quando vem do 
trabalho. Aí, minha avó lê só de noite. (...) Eu leio também, mas é a parte 
da novela. É mais quando eu perco algum dia da novela, pra acompanhar 
e entender o que aconteceu. Eu não gosto das outras partes, que todo dia 
mostra a violência (Catarina). 

 

Na minha casa, meu avô lê o jornal que ele traz da oficina. Ele gosta de 
ler tudo. Só quem lê é ele. Minhas tias vêem a parte de famosos, artistas e 
fofocas. Nas revistas também. (...) Eu não gosto de jornal, prefiro ler as 
revistas que minha tia traz (Luiz). 

 

Tal como os livros didáticos e de literatura infantil, embora o uso desses materiais 

aconteça nas relações familiares, em geral, são adquiridos em outros espaços, muitos a 

título de empréstimos, seja na biblioteca da comunidade ou da escola, seja em outras 

instituições e, ainda, de colegas próximos. 

No caso de uma das crianças – Luiz - a ausência de uma ação voluntária de 

compartilhamento das práticas de leitura e escrita, entre os familiares, não impossibilita a 

criança de se apropriar do seu uso, principalmente nos conhecimentos escolares. 
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Eu gosto de ler, de aprender. Eu estudo sozinho, mesmo quando morava 
com meu pai e minha mãe, eles não liam para mim, eles trabalhavam, e, 
eu ficava com minha vó, que não lê. Aqui, em casa, tem vários livros. O 
que eu estou lendo agora é o do Menino Moogle, tem duzentas páginas 
(Luiz). 

 

Ainda nos referindo às práticas de leitura e escrita nas redes primárias de Luiz, os 

escritos domésticos vão além de seu papel cultural imediato, para se localizarem como 

mediadoras de uma organização doméstica. Esses materiais de escrita doméstica, enquanto 

técnicas comuns de gestão do cotidiano que implicam numa relação com a linguagem e, 

quase sempre, numa relação com a ordem, participam de formas de organização doméstica 

mais racionais através das quais a criança está sendo continuamente socializada 

(LAHIRE,2005). 

  

É que minha vó, ela não sabe ler, aí tem algumas coisas que ela pede para 
eu ler, que ela ganha alguma carta, ela quer deixar recado para alguém, 
assim. Qualquer coisa, por exemplo, a conta de luz, ela não sabe os 
números, ela pede para eu ver quanto é que tem, quando vai comprar os 
produtos da barraca, quando vai pra algum lugar, me leva pra ler o ônibus 
que ela quer ir (Luiz). 
 

 

 

3.3.2 Configurações das Redes de Amizades 

 

Dada a sociabilidade encontrada na comunidade do Coque, verificamos um 

“estreitamento” entre os laços de vizinhança e amizades locais que compartilham a vida 

cotidiana das crianças, em detrimento de laços “sanguíneos”, o que nos levava concordar 

com Sarti (2003), ao afirmar que “a amizade é então um vínculo moral do mesmo tipo que 

os da família, fazendo com que na cidade possa se tornar mais importante do que os elos de 

sangue” (p.116). 
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No que se refere às interações estabelecidas pelas práticas da leitura e da escrita, ao 

contrário do que ocorre fora da escola, as crianças, em seus vínculos sociais de amizade, 

lêem para informar-se, para divertir-se, para pesquisar informações, entre outras situações. 

Não obstante, é por estas situações que a prática da leitura pelas crianças é encarada de 

forma pejorativa, sem finalidades, nem objetivos claros e próprios. Para as práticas de 

leitura e escrita, durante os encontros estabelecidos com outras crianças, focalizava-se os 

seguintes textos escritos: 

 

Tabela 03: Materiais de Leitura e Escrita - Amizades 
 

Crianças Materiais de Leitura e Escrita 

Joana Gibis, livros de literatura infantil, livros 
didáticos. 

Catarina 
 

Livros didáticos, literatura infantil, textos 
escritos para brincadeiras (receitas, lista de 
compras, regras de jogo), gibis. 

Luiz 
 

Gibis 

Maria Livros de literatura infantil, cadernos, livro 
didático, gibis 

 
 

Apesar de possibilitar várias estratégias durante as atividades com os materiais de 

leitura e escrita, o foco dos eventos de letramento encontrava-se nas atividades de leitura 

em grupo. Nos encontros entre as crianças, sobressaíam-se as leituras coletivas de gibis e 

de textos escolares (durantes as brincadeiras “de escola”). Segundo Terzi (2002), a partir 

de pressupostos expressos na teoria de Vygotsky (1989) e neovigotskyanos 

(ROMMETVEIT, 1985; WERTSCH, 1985), esses eventos de letramento reiteram a 

natureza social da aprendizagem. Como vemos a seguir: 

 

A gente brinca que a filha tá dormindo, e a gente sai para trabalhar. Eu 
trabalho na escola, sou professora. E minha prima é médica. Ela escreve a 
receita pra minha filha. Também gosto de adedonha, é bom para gente 
aprender (Catarina). 
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Eu vejo a maioria das crianças aqui, da comunidade, lendo e escrevendo. 
Quando eu vou de tarde para rua de minha vó, lá na rua de Paulina. 
Quando eu vou passando pela ponte, aí eu vejo os meninos lá. Os 
meninos brincando de escola na calçada. Tem vezes que eu não vejo não 
(Denis – irmão de Joana). 

 

As brincadeiras de escola marcam os eventos de letramento que evidenciam as 

representações dos trabalhos de leitura e escrita no espaço escolar, que consistiria 

basicamente em solicitar a leitura em voz alta das crianças, a partir de textos do livro 

didático ou de literatura infantil, e a escrita de textos no quadro para, em seguida, copiá-

los. Em geral, as meninas representam o papel de professora, apenas uma vez 

presenciamos um dos meninos e, na maioria das vezes, a brincadeira de escolinha 

acontecia nas calçadas das casas das crianças. Em vários momentos presenciados na 

comunidade, desse evento de letramento, encontramos o (a) professor (a) escrevendo no 

quadro frases e/ou palavras e solicitando a leitura correta do que estava escrito como havia 

também as atividades solicitadas no caderno. Vale ressaltar que as crianças que assumiam 

o papel de professor (a) eram aquelas apontadas pelas outras, como o aquele/aquela 

considerada como o melhor leitor (a) e escritor (a), ou seja, aquele/aquela que deveria ler e 

escrever corretamente. Entre as crianças participantes diretamente de nossa pesquisa, 

Catarina e Maria apareciam como as que sempre eram escolhidas para ser a professora, 

durante a brincadeira. 

Sobre a freqüência dos suportes e gêneros textuais em suas redes sociais, no âmbito 

das relações de amizade, ela apareceu da seguinte forma: 
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Tabela 04: Freqüência dos Materiais de Leitura e Escrita – Amizades 
 

Materiais Textuais Freqüência 

Livros Didáticos 03 
Literatura Infantil 03 
Caderno Escolar 02 
Gibis 04 
Receita Culinária 01 
Lista de Compras 01 
Regras de Jogos 01 

 

 Os gibis se faziam mais presentes nos encontros diários (em geral, no fim da tarde e 

início da noite) das crianças, principalmente entre os meninos. A circulação desse suporte 

textual na comunidade, no entanto, se dava em diversos espaços como na família, na 

escola, nos projetos sociais, na biblioteca e na rua. O fato de serem lidos em voz alta 

parecia constituir um fator decisivo para que as leituras contribuíssem efetivamente para a 

inserção das crianças, sempre mediada por um membro do grupo que possuía maior 

intimidade com o material escrito. 

 

 

3.3.3 Configurações das Redes Escolares 

 

A modernidade teve o indivíduo44 como referência essencial, porém não foi 

individualista em si mesma, já que criou também as instituições (como a escola) para que o 

sujeito fosse um projeto viável em sua formação.  

                                                
 
44 O indivíduo, nesse momento, é concebido como aquele dotado de natureza racional. E, que 
assim, foi tomado como foco nas discussões dos teóricos que pensaram a relação entre educação e 
formação humana na modernidade, entre eles: Kant (em sua obra “Crítica da Razão Pura”) e Hegel 
(Lições de Iena). 
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O modelo de escola que conhecemos atualmente identifica-se como uma instituição 

de natureza pública, gratuita, laica, estatal e universal. É assim, que as escolas inauguram 

uma forma de socialização que rompe com a relação entre aprendizagem e formação 45. 

Essa relação direta de socialização e aprendizagem, que ocorre no espaço social nas 

escolas brasileiras, passa a ser não só mediada, mas efetivamente organizada e controlada 

pelo Estado (MOLL, 2000). 

É no bojo do projeto educativo da modernidade que a instituição escolar adquire a 

monopolização de difusão dos saberes e das práticas culturais. Encarrega-se de filtrar e 

transpor os conteúdos, habilidades e valores que os alunos deverão utilizar em seus espaços 

sociais. Mais especificamente, segundo Michel Young (2007), ao abordar o papel das 

escolas nas sociedades atuais, principalmente nos países em desenvolvimento, “é que elas 

capacitam ou podem capacitar crianças e jovens a adquirir conhecimento que, para a 

maioria deles, não poder ser adquirido em casa ou em sua comunidade, e para adultos, em 

seus locais de trabalho” (p. 1294).  

Não obstante, no paradigma das redes sociais, a escola é percebida como uma 

instituição híbrida que possibilita às crianças compartilharem de outros espaços educativos 

de socialização secundária, ou seja, a escola é, geralmente, a primeira instituição que se 

inclui na vida familiar e possibilita os alunos “atravessarem as fronteiras” de novas 

relações sociais. Dabas (2003) argumenta que, 

 

la escuela es frecuentemente, la primera institución que se  incluye com la 
vida familiar y la obliga atrevesar la frontera hacia el ‘afuera’. Este 
proceso festa nuevas relaciones, la ampliación del mundo social familiar 
y la exteriorización de la sociedad civil. Es através de ellas que esta 
desarrolla relaciones que confieren identidad y permiten su interjuego  
con los diversos sectores sociales (p.60). 

 

                                                
 
45 O rompimento de práticas educativas na modernidade como a de formação dos artesãos é um 
exemplo ressaltado por Moll (2000). 
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 Compreendemos, assim, que a escola se constitui como âmbito imprescindível para 

as práticas de leitura e escrita, por isso é preciso que esteja incorporada no quadro de maior 

complexidade das relações entre as agências socializadoras em que as crianças fazem uso 

das práticas de letramento. 

 A “tensão” gerada no contexto de ensino-aprendizagem da rede escolar, que 

compreende a comunidade do Coque, nos aparece sob a forma de contradição: 

percebemos, de um lado, que a educação, tal como hoje a entendemos, continua sendo 

concebida como um instrumento para a conquista da liberdade e da autonomia do sujeito 

(SACRISTÁN, 2000), ao mesmo tempo, que possibilita, a esse sujeito, o estabelecimento 

de laços sociais dentro dessa instituição social. Esse indicativo aparece nas relações 

estabelecidas por Joana. Torna-se mais explicito, esse pressuposto, no depoimento que 

segue:  

 

Andréa não é a minha professora, ela não ensina a turma, mas acho ela 
uma boa professora, pelo que eu vejo e os meninos fala. Eu sempre vejo 
ela com livros no braço e, também, quando ela vai para a faculdade. Eu 
vejo ela saindo. (...) Já Tia Vanuza, foi minha professora em outra série. 
Ela levava os meninos que queriam estudar e fazer tarefa para casa dela 
(ela morava próximo à comunidade) e lá deixava a gente fazer trabalho 
no computador. A casa dela é feito uma biblioteca, tem estantes com 
livros que deixa a gente pegar. Tem até livros de inglês. (...) Jeisyane foi 
minha professora na segunda série, e também converso muito com ela e 
estudo, ela mim ajuda nas pesquisas e tarefas do curso e da escola. (...) 
Cláudia é minha professora, mas eu tenho pouco contato, não chego 
muito perto não, ela falta muito, quem fica é as estagiárias do corredor 
(...) (Joana).  

 

Por essa via, compreende-se que, ao longo de tempo, a escola universalizou-se não 

apenas como uma prática social instituída, mas também como uma representação coletiva, 

condensando um conglomerado de significados, valores e expectativas que retroagem 

sobre a própria imagem que a sociedade tem de si mesma (FREITAS, 2005). 
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As práticas de leitura e escrita reflexivamente dirigidas se fazem a partir de 

determinados modelos ideais, seja na família, na escola ou nas relações comunitárias. 

Quando se fazem no âmbito escolar, essas práticas constituem laços e amparam 

modalidades especificas de relação, tanto as que são dirigidas reflexivamente quanto as 

que são espontâneas. 

 

A professora, lá na escola, ela não faz nada. Passa as coisas que a gente já 
sabe. Na escola, toda vez eu... Vê por que lá marca, né? Por exemplo, 
quem fizesse as tarefas pintava de verde, quem não fizesse pintava de 
azul. Aí, eu tinha não seis quantas de azul, que eu nunca fazia as tarefas 
que ela mandava. Mas eu gosto de ler, de fazer as tarefas do livro. (...) A 
professora gosta de mim, quer dizer, assim... por que eu puxo no pé dela: 
olha tia, eu faço isso: “ó” tia, como é que ta. Ela gosta de mim. Ela 
manda a gente ir pra frente, se a gente errar alguma coisa ela reprova a 
gente, mas é para fazer medo a gente (Luiz). 

 

O contexto escolar constitui um dos diversos espaços de constituição da 

subjetividade individual dos alunos, assim como de expressão da subjetividade social 

(MARTINEZ, 2004). Para os alunos, a sala de aula tem nesse processo de constituição um 

importante papel, pelas reflexões e vivências emocionais que produzem neles e pelo 

significado e valor que atribuem às ações pessoais, influenciando os sujeitos de formas 

diversas. 

A escola, de modo geral, trabalha com diferentes práticas de leitura e escrita. E, 

mais: pela sua própria função e especificidade, essas práticas diferem de outras no campo 

social, uma vez que, mais do que uma necessidade social, a escola tem como objetivo 

explícito a formação de leitores e produtores de textos (ARAÚJO, 2002). Entre os 

materiais de escrita que permeavam o cotidiano escolar, encontramos: 
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Tabela 05: Materiais de Leitura e Escrita – Escola 
 

Crianças Materiais de Leitura e Escrita 

Joana Dicionários, resumos de livros, livros 
didáticos, cadernos, cartazes. 

Catarina Cartazes sobre as festas, textos dos livros 
didáticos, livros de literatura infantil, 
cadernos, biografia de poetas. 

Luiz Textos dos livros didáticos, livros de 
literatura infantil, panfletos, caderno, cartaz, 
biografia. 

Maria Livro didático, livro de literatura infantil, 
caderno, cartaz. 

 
 

Araújo (2002), ao argumentar que as práticas de leitura e escrita em sala de aula são 

constituídas, de um lado, por um leque de intencionalidades que buscam formar leitores e 

escritores em potencial, e, por outro lado, pelo resgate das funções e usos sociais dessas 

práticas, pressupõe que esse espaço aprofunde as experiências das crianças. Entretanto, 

uma vez investigados o uso e circulação dos materiais acima em sala de aula, verificamos 

que a ênfase recai no processo de uma sistematização das práticas de leitura e escrita, 

privilegiando, muitas vezes, textos e fragmentos de textos retirados quase que 

exclusivamente dos livros didáticos, assumindo atividades de leitura e escrita destinadas a 

desenvolver ou avaliar conhecimentos lingüísticos. 

 

A professora pede pra gente ler o texto do livro – é mais na aula de 
português. (...) É, a leitura é em voz alta. Depois, ela escreve umas 
palavras no quadro e pede pra procurar no dicionário. E, depois copiar no 
caderno. Aí, ela dá “o certo” (corrige), vê se a gente escreveu errado ou 
não, (...) se “comeu” as letras (Joana). 
 

Quando eu brinco de escola, eu peço para os alunos copiar de um até cem 
e para ler dez vezes o livro. Por que você pede para eles lerem dez vezes 
o livro? A professora da escola pede para mim, é por que ela faz pergunta 
depois. (Catarina) 
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Nessa escola eu acho dificílimo, eu acho que a gente vai ter que trabalhar 
muito, por que numa comunidade como essa e numa escola pública, não 
tem acesso como os meninos da escola privada, o vocabulário é limitado, 
não tem revista, jornal (Prof.ª de Joana). 
 

Mais ou menos aquilo que a gente está trabalhando com eles. Geralmente, 
eu pego um texto, como agora mesmo que eu estou trabalhando 
palavrinhas com NH e CH. Então, eu estou procurando textos que 
contemplem esses sons (Prof.ª de Catarina). 

 

Assim, observamos que, na tradição cultural da escola, instruir para saber ler, fazer 

uso da leitura e acessar a cultura escrita constitui um modelo educativo coerente com a 

concepção de uma dada “cultura valiosa” que busca um modelo do bom leitor e do bom 

escritor. Segundo Sacristán (2007), “na tradição cultural que nos desenvolvemos, ler e 

escrever, o armazenado por escrito, o se capacitar para ter acesso a isso e o fazê-lo são 

traços culturais valorizados, (...) que as escolas, supostamente, devem ajudar a criar” (p. 

92). 

Este modelo cultural e educativo de leitor-escritor, na escola, concretiza-se ao 

verificarmos a freqüência dos materiais textuais citados pelas crianças no uso da sala de 

aula: 

 

Tabela 06: Freqüência dos Materiais de Leitura e Escrita – Escola 
 

Materiais Textuais Freqüência 

Livros Didáticos 04 
Literatura Infantil 03 
Caderno Escolar 04 
Dicionários 01 
Resumos de livros 01 
Cartazes 04 
Biografia de Poetas 02 
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O material de escrita ressaltado pelas crianças, em relação à freqüência de seu uso, 

foi o caderno, por ser utilizado diariamente pelas professoras. Sua maior freqüência de uso 

aparece devido à solicitação das professoras para atividades de cópias de textos e 

exercícios do livro didático e “retirar” atividades do quadro. 

A questão das práticas de leitura e escrita na sala de aula apareceu de forma 

diferenciada nas perspectivas apresentadas pelas professoras em relação aos seus usos. 

Embora buscassem diversificar os gêneros textuais (os suportes textuais, de modo geral, 

estavam restritos aos livros didáticos, caderno e dicionário) utilizados nas atividades de 

leitura, as professoras convergiam em relação às formas e objetivos de uma sistematização, 

principalmente, das práticas de leitura. Para as professoras observadas, a ênfase dada ao ato 

da leitura atrelava-se ao desenvolvimento das habilidades de fluência (na maioria das 

vezes, as crianças foram solicitadas à leitura em voz alta), rapidez na decodificação dos 

signos lingüísticos e a atividades da gramática normativa, processos esses geralmente 

concebidos em termos de competência individual necessária para a promoção na escola 

(KLEIMAN, 1995).   

 

Eu estimulo a leitura num ritmo bom, a escrita preciso trabalhar, 
considero regular. Preciso trabalhar acentuação, ortografia, inserir a 
gramática. Na oralidade eles falam, reivindicam, só precisam ser 
lapidados (Prof.ª de Maria). 

 

Segundo Araújo (2002), essa forma de compreensão da linguagem é denominada de 

“práticas de sistematização da leitura”, em que utiliza-se predominantemente textos 

retirados dos livros didáticos. Em outras palavras, nas “práticas de sistematização da 

leitura”, 
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A concepção presente é a da leitura como habilidade única e universal a 
ser treinada pelo aprendiz não-leitor. Essa habilidade é a todo momento 
avaliada. Nas atividades de leitura, o texto chega a ser pretexto para a 
própria avaliação. Avalia-se a fluência, a entonação, a rapidez. Nessa 
perspectiva, a leitura enquanto habilidade neutra universal, feita por um 
leitor que se mantém passivo diante do texto, precisa ser treinada, 
avaliada a todo momento (ARAÚJO, 2002, p. 02). 

 

Esta concepção aparece de modo explícito na compreensão das crianças sobre as 

atividades de leitura e escrita na sala de aula, como exemplifica Luiz, “a gente é que tem 

que ler certo, ela (a professora) só faz passar”. 

Não obstante, encontramos várias tentativas de superar essa concepção sobre as 

práticas de leitura e escrita, ao inserir trabalho com outros suportes textuais, que 

distinguimos em dois momentos. Um primeiro caracteriza-se pelo uso de suportes textuais 

(como jornal, a revista) ou de outros gêneros não tão presentes nos livros didáticos 

(músicas, rótulos, receitas, por exemplo), porém o trabalho desenvolvido mantém-se 

atrelado à concepção de linguagem em que o sentido está dado pelo signo lingüístico, e/ou 

ainda, apesar de cientes das possibilidades sociais dos usos de suportes e gêneros textuais, 

as professoras não encontraram formas de sua incorporação diferentes daquelas 

historicamente escolarizadas. Conforme indicam os seguintes depoimentos: 

 

Trabalhei o texto “As Borboletas”, de Vinícius de Moraes, por que em 
ciências estou trabalhando os seres vivos, então tô trabalhando músicas e 
poemas que falem de animais (Prof.ª de Luiz). 

 

Às vezes eu faço com eles, às vezes a gente faz no quadro um textinho. 
Também textos criados sobre uma data comemorativa – dias das crianças, 
dia dos pais – eles vão falando e ali a gente escreve. E daí, eu tiro uma 
palavra do texto para trabalhar (Prof.ª de Maria). 

 

Um segundo momento levou-nos a perceber uma forte ligação, principalmente, das 

práticas de leitura com uma postura pedagógica para inculcação de valores e normas 
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relacionados ao bom comportamento em sala de aula. De acordo com uma das professoras 

observadas:  

 

Leio todo dia, conto contos de fadas e histórias bíblicas, principalmente 
para eles que é para eles terem uma certa educação, são histórias que tem 
um ensinamento... Eles têm mostrado bastante interesse. 
Por que principalmente para eles? 

Por conta de não terem, eu sei que alguns freqüentam algumas igrejas, 
mas a maioria não respeita o pai, a mãe... É a única maneira que achei 
para trabalhar isso. 
(...) Eu adoraria terminar o ano com eles lendo palavras e frases, eu estou 
trabalhando para isso, mas ficaria muito feliz se conseguisse normalizá-
los. 
Com relação a quê? 

A disciplina, ao respeito ao mais velho, a saber ouvir, a esperar a hora de 
falar. (Prof.ª de Maria). 

 

Por essa razão, devido a diversos momentos presenciados, percebemos a evidência 

de resquícios da concepção dos déficits culturais, ao responsabilizar as crianças pela falta 

de hábitos de uma “boa” socialização e de bons hábitos de leitura. Para Bourdieu (1982), 

permeia-se um discurso que,  

 

o habitus de classe daquelas crianças – maneiras de pensar, de sentir ou 
de agir, internalizadas pela convivência no seu grupo social – não era o 
desejável do ponto de vista da escola, como era indesejável seu ethos de 
classe – manifestação de preferência e gosto, também internalizados 
socialmente -, assim como era indesejável o seu habitus lingüístico 
(p.85). 

 

 

Entretanto, de forma geral, quando tomamos como análise outras atividades 

realizadas pelas professoras, encontramos uma superação, ao apresentarem o espaço da 

sala de aula como um local que merece reflexão e muito trabalho. A partir das atividades 

de leitura e escrita desenvolvidas em sala de aula, constata-se que, de um lado, é preciso 

trabalhar materiais escritos que fazem parte do cotidiano das crianças – no entanto, nesse 

momento as professoras pressupõem quais seriam os materiais textuais que circulam na 
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comunidade, não se detendo às formas de uso dos materiais, nem como eles circulam – por 

outro lado, julgam que deve-se também ampliar as práticas de leitura e escrita da escola, ou 

seja, o letramento escolar. 

 

Essa leitura de rótulos, leitura de placas, jornais, revistas. Eu estou 
sempre fazendo trabalhos com revistas com eles, até mesmo a capinha do 
caderno. (Prof.ª Catarina.) 
 
Jornais, revistas, poesias, música. A gente também lê parlendas e 
bilhetinhos. Até vou começar a trabalhar mais com eles sobre os bilhetes. 
Estórias em quadrinhos também gosto de ler com eles. (Prof.ª Luiz) 
 
De quase tudo a gente faz leitura: cartaz, mercadinho, o próprio corpo. 
Trabalho carta, bilhete, relatório. (Prof.ª de Maria) 

 

Não obstante, é preciso ficar claro que, além da fala e da escuta, a sala de aula 

compreende momentos de interação com a leitura e a escrita, ou melhor, a escola é dos 

espaços importante de desenvolvimento da cultura escrita. No entanto, embora 

institucionalmente, a escola possibilite o acesso ao conhecimento especializado, incluído 

em diferentes domínios, e os diferencie entre conhecimento escolar e o cotidiano 

(YOUNG, 2007), por detrás dessas categorias socioprofissionais da escola, permeia 

intrinsecamente diferentes níveis de recursos a práticas de leitura e escrita, diferentes 

modalidades de uso da leitura e escrita, diferentes modos de representação dos eventos de 

letramento e, por fim, diferentes sociabilidades em torno do texto escrito. Presenciamos 

tais argumentos no uso dos cartazes em sala de aula. Embora, todas as crianças apontem a 

presença desse material escrito, a sua circulação dava-se em formas diferenciadas: 

 

Lá os cartazes é sobre festas. Toda festa tem que ter um cartaz, né, dia 
das mães, dos pais, Páscoa,... (Catarina). 
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Na escola, às vezes a gente faz sobre as festas, mas o principal é o dia de 
Manuel Bandeira46, né. Toda vez a gente pesquisa sobre ele, a vida dele e 
lê os poemas dele para fazer os cartazes. Também faz sobre textos que ela 
lê na sala, outros poemas. As freiras também pedem para a gente fazer 
cartaz sobre Jesus. Cada um (aluno) ganhou um livro sobre a história de 
Jesus. (...) Na aula de Tia Bebe, ela sempre leva cartaz para dar aula a 
gente. (...) É sobre sexualidade, sobre o corpo da gente (Luiz). 

 

A gente faz cartaz mais quando é feira de ciências, que ela (a professora) 
pede para a gente pesquisar sobre o assunto e fazer um cartaz (Joana). 
 
A professora fez uns cartazes e colocou na parede com as letras do 
alfabeto e algumas palavras, por que tem menino na sala que ainda não 
sabe ler. Sem ser isso, ela não faz muito não (Maria). 

 

Lahire (2005), ainda, acrescenta que as práticas escritas podem possibilitar uma 

distância entre o sujeito falante e sua linguagem e lhe dão os meios de dominar, de forma 

simbólica, o que então dominam de forma prática: a linguagem, o espaço e o tempo. 

Provavelmente, ainda que de modo implícito, é isso que as mães esperam de seus filhos, ao 

buscar mantê-los por mais tempo em instituições educacionais (formais e não-formais). 

 

Eu acho é que eles devem estudar mesmo, aprender na escola o que a 
gente não sabe ensinar em casa. A gente ajuda em casa, mas eles têm que 
aprender lá. Assim, como é que eles vão pra faculdade? Por isso, além da 
escola, ela freqüenta o projeto. Lá três vezes na semana, tem aula de 
leitura, de estudar. Terça e quinta são outras atividades (Mãe de 
Catarina). 

 

 

3.3.4 Configurações das Redes de Relações Comunitárias 
 

 

Nas relações comunitárias, além das interações de proximidade vivenciadas pelas 

crianças, também centramos nossa análise na identificação dos espaços institucionalizados 

voltados para a leitura e escrita. Sobre a presença e circulação de textos escritos nesses 

                                                
 
46 Referência ao nome da escola em que estuda. 
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espaços, as crianças apontam duas instituições não-governamentais, a Biblioteca Popular 

do Coque e a banca de revista “da Estação”. Nesses espaços, as crianças adquirem livros 

na biblioteca das instituições, seja recebendo de vizinhos, seja utilizando a banca de revista 

para leitura das manchetes das revistas e aquisição de gibis, seja, ainda, participando de 

atividades promovidas pela Biblioteca Popular do Coque.  

 
Eu ganhei meus livros de estorinhas de um vizinho que mora perto 
de casa. Ele é maior que eu. Não sei por que ele me deu. Acho que 
é por que ele não tem menino grande em casa (Maria).  

 

Desse modo, verificamos que existem diferentes espaços e ações que ampliam as 

possibilidades de leitura e escrita das crianças. De forma mais intensa, em relação às 

crianças de nossa pesquisa, uma vez que todas estudam em instituições não-formais que 

atendem crianças e adolescentes da comunidade. Joana, Luiz e Maria, embora façam parte 

de cursos diferentes, participam da mesma instituição, localizada na comunidade. 

Enquanto Catarina vai a uma outra que se localiza em bairro vizinho (a comunidade dos 

Coelhos).  As crianças percebem nesses espaços a presença de vários materiais escritos, no 

entanto, as práticas de leitura e escrita atrelam-se diretamente a um uso informativo, como 

indicam os depoimentos das crianças: 

 

Lá no curso tem um mural, quando eu chego eu vejo lá se tem algum 
cartaz sobre o curso, sobre os outros cursos e as notícias que eles colocam 
lá. Eles colocam textos, os horários e se vai ter algum evento (Luiz). 
 
Eu olho mais sobre os cursos, se vai abrir, sobre o que é. Assim, os da 
Casa da Criatividade, eles colocam a oficina, se é teatro, dança, pintura... 
Aí, a gente tem que ver o curso, junto com o dia e o horário pra ver o que 
a gente quer escolher, se não vai atrapalhar o horário da escola e do outro 
curso. Às vezes, quanto sai alguma noticia boa no jornal com alguém 
daqui, eles colocam lá, eu leio (Joana). 
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Dos materiais escritos citados abaixo (Tabela 07), a maioria deles se refere ao uso 

realizado nesses espaços. 

 

Tabela 07: Matérias de Leitura e Escrita - Relações Comunitárias 
 

Crianças Materiais de Leitura e Escrita 

Joana 

 

Gibis “de Samurais”, livros didáticos, livros 
de tradições religiosas, livros de literatura 
infantil, música, roteiro teatral, diário, 
receitas, circulares de avisos. 

Catarina 
 

Livros de literatura Infantil, cartazes, murais, 
roteiro teatral e músicas. 

Luiz Textos filosóficos, diário, murais, livros de 
literatura, livros de tradições religiosas, 
reportagens e cartazes. 

Maria Livros de literatura infantil, músicas, textos 
injutivos (receitas de papel reciclado, modos 
de fazer brinquedos reciclados, cartazes. 

  

 

Sobre a freqüência dos materiais de leitura e escrita que circulam no âmbito das 

relações comunitárias, percebemos uma maior diversificação de materiais escritos, em 

relação aos outros âmbitos já situados, conforme apresentamos na tabela a seguir: 

 
 

Tabela 08: Freqüência dos Materiais de Leitura e Escrita – Relações Comunitárias 
 

Materiais Textuais Freqüência 

Gibis 01 
Livro didático 01 
Livros de tradições religiosas 02 
Livros de literatura infantil 03 
Músicas 03 
Roteiros teatrais 02 
Diários 02 
Receitas 02 
Cartazes 03 
Murais 02 
Reportagens 01 
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Tais materiais de leitura e escrita encontravam-se não apenas nas instituições e 

entidades às quais as crianças recorriam para acessar e satisfazer necessidades de estudo, 

mas estabeleciam-se também nas interações entre as crianças, e entre estas com os outros 

sujeitos de suas redes.  

No que se refere aos materiais escritos em circulação entre os adultos na 

comunidade, observamos materiais de escrita como as revistas, jornais e livros didáticos e 

de literatura infantil. Ressaltamos, entre eles, a leitura de jornal, que é apresentado como 

um material de leitura que circula entre os homens na comunidade. Entretanto, de forma 

geral, os homens realizavam usos mais restritos dos materiais de leitura e da escrita em 

relação às mulheres. Nesse sentido, um primeiro aspecto a ser levado em conta, é que às 

mulheres, mesmo aquelas que trabalhavam fora, estava reservado a educação escolar dos 

filhos. 

Quando apontam os sujeitos leitores, entre crianças e adultos da comunidade, as 

crianças se dividem em suas opiniões. Para Joana e Luiz, são as outras crianças, pois 

afirma que “os adultos não querem mais nada”. Enquanto Catarina, diz que é “quase um 

empate”, já que há crianças e adultos que “não gostam de ler, que não sabem nem ler, nem 

escrever, é do mesmo jeito, igual”. Já para Maria são os adultos, pois “eles podem ler e 

escrever mais coisas, sem ser da escola”. 

No entanto, são unânimes ao afirmar sobre a importância da família nesses 

momentos, principalmente, as mães.  Atribuem a elas, os seus sucessos na leitura e escrita, 

como também os escolares. 

 

Eu acho que as mães deveriam estudar, só que muitas vezes elas não 
querem saber dos estudos dela (Catarina). 

 

Mesmo minha mãe não sabendo escrever muito, sempre me ensinou a 
escrever e lê comigo, por isso eu dou maior valor a minha mãe (Joana). 
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3.4 As Relações entre as Práticas e Eventos de Letramento nas Redes Sociais 

das Crianças 

 

 

As apropriações que fazemos no mundo social da leitura e da escrita são fundadas a 

partir das múltiplas formas de inserção nas redes concretas (GOHN, 2005) – por exemplo, 

no espaço familiar, adquirimos significados sobre algumas coisas, pessoas, fenômenos ou 

aspectos próprios desse espaço, no entanto na escola, no projeto social adquirem-se outros 

– desse modo, elas compõem ambientes complexos e carregam o valor do que aprendemos, 

ao mesmo tempo em que designam nossa localização como sujeitos sociais. 

De forma geral, verificou-se existir, no âmbito das redes sociais das crianças várias 

práticas de letramento diferenciadas: interação social, realização de atividades escolares, 

busca de informações, organização doméstica, textos de tradições religiosas e brincadeiras. 

Enquanto os eventos de letramento aparecem mais caracterizados e determinados. 

Os membros da família com maior exposição às práticas de letramento eram as 

crianças. Em geral, as crianças apresentavam níveis de escolarização maior que o dos pais; 

com exceção da Catarina, essa é a experiência de Joana, Maria e Luiz com seus familiares. 

Conforme analisamos anteriormente, constatamos, no conjunto das redes sociais, 

que o outro significativo nos eventos de leitura das crianças correspondia não apenas aos 

sujeitos adultos, mas também a outras crianças. 

Embora, as crianças apontem que circulam por vários espaços na comunidade e 

fora dela (igreja, escolinha de reforço, projetos sociais), são os eventos de letramento no 

contexto familiar, permeado pelo uso do livro, como suporte textual, que possuem maior 

destaque, a partir de objetivos diferenciados. A maioria dos gêneros textuais é do tipo 

narrativo (literatura infantil, juvenil; quadrinhos, contos). É interessante perceber que, as 
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04 crianças entrevistadas citaram o livro didático e livros de literatura infantil como 

material de leitura e escrita que faz parte do seu cotidiano.  

Enquanto presenciamos na escola o discurso de que as crianças “desse meio” não 

são expostas a situações significativas de leitura e escrita quando comparadas às crianças 

que moram em outros espaços de maior acesso em relação ao capital econômico e cultural, 

percebemos, na comunidade, em âmbitos exteriores à escola, um contexto complexo de 

praticas e eventos de letramento. De acordo com Miranda (1991), ao que se atribui às 

práticas e leitura e escrita, os meios populares são um grupo social complexo por 

apresentar suportes textuais diversos e formas diferentes dos sujeitos se relacionarem com 

eles. Mais ainda: na nossa pesquisa, a complexidade se acentuou também em relação aos 

gêneros textuais, pois, como mapeamos nas redes sociais das crianças, pertenciam a 

comunidade do Coque outros espaços educacionais não-formais. 

Todas as crianças citam situações de leitura relacionadas ao contexto escolar, as 

demais citam leituras casuais. Todos os sujeitos citados como referências de leitura 

(sujeitos leitores) são citadas no mapeamento das redes sociais, com exceção de Catarina, 

que cita sua tia e seu primo, no entanto tece comentários sobre eles quando se reporta às 

suas práticas de leitura e escrita. Uma outra questão é que as pessoas citadas como leitoras 

estão no quadrante da família e ocupam o primeiro ou segundo círculo. 

Nessa perspectiva, os vínculos sociais são significativos para o desenvolvimento, ao 

converter-se em uma fonte de produção de sentido, uma dialética particular entre o 

individual e o social é esboçada, evitando considerar o individual e o social como 

categorias dicotômicas e excludentes (MARTÍNEZ, 2004). 

Um outro ponto refere-se ao fato de encontrarmos, em todas as redes primárias das 

crianças, materiais de leitura. As variações aconteceram em relação aos suportes textuais 
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(livros, jornais, revistas). Na maioria delas, a leitura é apreendida de maneira similar a 

escola, como é o caso da leitura de livros didáticos.  

Consideramos, ainda, que nas práticas de letramento nas redes sociais das crianças 

participantes e do contexto escolar, o “outro social” (pai, mãe, avó, irmão, professora) não 

ocupa apenas um lugar de comunicar mensagens que levam à construção de identidades 

individuais, mas que acontece um complexo processo de troca e participação ativa, que 

gera e integra os processos de desenvolvimento que se fazem presentes na “constituição 

subjetiva” de cada um dos atores sociais. 

Como pudemos constatar na pesquisa, a leitura, raramente, era realizada de forma 

solitária pelas crianças. Acreditamos que o fato dos materiais escritos serem lidos, na 

maioria das vezes, em voz alta, parecia constituir um fator decisivo para que as leituras 

contribuíssem efetivamente para a inserção das pessoas, mediadas por um membro do 

grupo que possuía maior intimidade com a escrita, no mundo letrado. Mais ainda: de 

acordo com uma “ordem” estabelecida pela linguagem nas redes sociais, ocorre que o que 

é de pertencimento do individuo emerge, não de forma “individualista”, e sim 

interdependente da rede à qual pertence. Sendo esta a “que sustenta e legitima o processo 

de individuação, o que evidencia tanto as relações entre iguais, quanto entre desiguais” 

(SARTI, 2003, P. 142). 

Nas relações entre escola e família, ressaltamos três posições, que as redes 

primárias das crianças apresentaram: primeiramente, os meios populares dão uma grande 

importância a uma determinada ordem moral – “o bom comportamento” – e respeito à 

autoridade, não apenas ao professor, mas também àqueles que gerenciam a escola. Pois, 

devido aos seus baixos níveis de escolarização, acreditam não conseguir ajudar os filhos 

nas atividades escolares como deviam, portanto solicitam que comportem-se corretamente, 

aceitando fazer o que lhes é pedido, que evitem brincadeiras em sala de aula, prestem 
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atenção e estudem. Desse modo, aqueles que são responsáveis pelas crianças almejam uma 

certa “respeitabilidade” familiar nas relações escolares, sendo os filhos seus representantes. 

Essa posição torna-se compreensível, quando, em casa, verificamos que as mães exercem 

diretamente um “controle” na escolaridade de seus filhos, por exemplo, quando reclamam 

sobre os “maus comportamentos” na escola, verificam se estão realizando as tarefas 

escolares, não permitem que as crianças faltem a escola. E, ainda de forma indireta, 

diminuindo as saídas à rua, limitando o tempo diante da televisão, levando-os e trazendo-

os da escola para casa, etc. Na comunidade investigada, os familiares controlam essas 

situações para evitar que os filhos não desistam dos estudos, nem caminhem para “fazer 

coisas erradas”. Por essa via, Lahire (2005) considera que, “fora dessa ação socializadora, 

que se concentra no aspecto moral das condutas infantis, o universo doméstico, através da 

ordem material, afetiva e moral que reina ali a todo instante, pode desempenhar um papel 

importante na atitude da criança na escola” (p. 25). 

Embora, ainda, permaneça a tendência a representar os meios populares como 

classes homogêneas, constatamos a explicitação de uma diversidade de relações que os 

meios populares podem ter com os textos escritos. Essa diversidade, que outorgamos a 

classes sociais favorecidas economicamente e com um amplo capital cultural, também é 

percebida para quem a reconstrói através de pesquisas etnográficas nos meios populares, 

superando a idéia de “vocacionalismo” das massas. 
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Em nossas sociedades, atravessadas por desigualdades variadas e complexas, existe 

uma "fronteira" na ordem sociolingüística, que consiste no fato de as práticas de uso da 

língua não serem incorporadas pelos sujeitos porque não há suficiente “comunicação” com 

as redes sociais de pertencimento. Em outras palavras, existem redes densas (e intensas) 

como a escola, as famílias, as associações, a comunidade, mas estas permanecem pouco 

ligadas umas às outras, enfraquecendo o trabalho pedagógico com as práticas de 

letramento, presentes em uma dada configuração social. Permanece, portanto, ainda o 

problema de como articular a linguagem das redes sociais concretas das crianças com 

outras redes: escolares, profissionais, do mundo público. A questão fulcral, portanto, é 

como ampliar gradualmente os recursos disponíveis nas redes comunitárias locais, e 

conseguir que os recursos sistematizados da língua (escrita, música, cinema, software) 

ultrapassem essa fronteira invisível. Como fazer as práticas de letramento estender-se a 

partir do contato, por exemplo, com as regras formais vigentes em outros grupos sociais.  

Os resultados obtidos permitiram verificar que as crianças se “ancoravam” em suas 

relações concretas de pertencimento, por isso, não desvinculavam, nem fragmentavam suas 

interações com a leitura e a escrita de suas redes sociais, inclusive, daquelas geradas pelo 

espaço público, como a escola. Esse reconhecimento das práticas de letramento, pelas 

crianças, constitui as redefinições de uso da leitura e da escrita em suas redes sociais. As 

crianças atribuíam um grau fator de valoração em suas interações, levando-as a considerar 

o que era significativo nos eventos de letramento e, de que forma, o modo de circulação da 

leitura e da escrita era fundamental para fazer sentido em suas relações sociais, o que 

reitera as proposições de Barton (1994), ao afirmar que ninguém lê nem escreve por 

escrever. Mais ainda: as práticas de leitura e de escrita lançadas nas interações das crianças 
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em suas redes sociais, também não podem ser encaradas, apenas, como recursos puramente 

utilitários, a serviço das necessidades de cada criança e/ou das pessoas apontadas em suas 

redes sociais primárias ou secundárias. 

Os dados revelados demonstram que, ao se utilizarem da leitura e da escrita, a partir 

das interações estabelecidas pelas redes sociais e pelos usos dos materiais de escrita que 

nelas circulam, as crianças assumem posturas e atitudes em que incorporam, de um lado, as 

visões que a comunidade do Coque tem sobre o ato de ler e escrever - alinham-se enquanto 

tecnologias e enquanto sistema simbólico. Por outro lado, em contextos específicos, as 

práticas de leitura e de escrita também têm uma significação social particular a cada 

criança.  

Nossa compreensão, portanto, é que aprender e fazer uso da leitura e escrita exige 

mais do que o domínio de um código, exige um necessário reconhecimento mútuo: falar a 

linguagem da outra pessoa transcende falar uma linguagem dada, perpassa certos usos 

simbólicos da língua que podem favorecer ou dificultar uma linguagem comum. 

Acreditamos que os resultados obtidos a partir das análises, tanto da perspectiva do 

letramento, quanto das redes sociais, contribuem não apenas como recursos críticos contra 

o reducionismo do fracasso escolar nos meios populares, mas nos permitem a 

ressignificação de táticas concretas para a consolidação, alargamento e ligação dos sujeitos 

(professores, alunos, pais, amigos...) que compartilham o objetivo de acessar o mundo 

letrado. 

As conclusões da abordagem etnográfica poderão levar a diferentes avaliações 

daquilo que pode apreender como letramento “eficaz”, a diferentes exigências quanto a 

resultados e a currículos e a formas pedagógicas distintas, em comparação com muitos 

programas tradicionais, promovidos pelos sistemas educacionais (STREET, 1995).  
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No que diz respeito à relação entre as práticas de letramento cotidianas da 

comunidade e a escola, é preciso que esta ofereça uma estrutura aberta para projetos de 

letramento. Para isso, torna-se necessário a participação da resposta de uma parceria com 

iniciativas locais, que visem à elaboração baseada em práticas já existentes de letramento e 

de comunicação: o objetivo não é simplesmente aumentar o número de alunos aprovados 

em testes de leitura e escrita, mas expandir as práticas comunitárias na área do letramento. 

Deve-se estar atento também para as generalizações atribuídas aos meios populares, pois 

essas representações, muitas vezes, impedem o trabalho com as devidas competências a 

serem desenvolvidas no âmbito escolar, delegando o desenvolvimento dessas competências 

à família, ou simplesmente alegam a ausência desse trabalho devido a impossibilidade das 

famílias ajudarem as crianças.  

O que se esperou, com esse trabalho de pesquisa, desenvolvido no âmbito do 

Mestrado em Educação, é também a defesa de um ideal: de que a construção da língua se 

faça desde “baixo”, ou seja, desde as relações concretas entre os atores sociais. Uma língua 

não é uma abstração. Evidentemente, o aluno precisa apreender o que vem "de cima" (as 

regras formais de uso), ele precisa apreender a instituição, mas essa apreensão nunca 

poderá existir em um vazio chamado de língua portuguesa. 
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ANEXO I - AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES DE LEITURA E ESCRITA 

 



 
 

167

ALUNO (A): _____________________________________________________________ 

ESCOLA EM QUE ESTUDA: _______________________________________________ 

SÉRIE: ________________  IDADE: ________________  

 
1- OBSERVE O QUADRO ABAIXO: 

 

 
24931 

 

 
! / , : - ? 

 
BOI 

 

 
 
 

CASINHA 

 
3568 

 

 

 
CARRO 

 
A) MARQUE COM X ONDE HÁ DESENHOS. 
 
B) FAÇA UM TRAÇO ONDE HÁ PALAVRAS ESCRITAS. 
 
C) PINTE DE VERMELHO ONDE ESTÁ ESCRITA A PALAVRA “CASINHA”. 
 

 

2- ESCREVA O NOME DAS FIGURAS ABAIXO: 
 

 ____________________ ____________________ 
   

 __________________       __________________ 
 
 

________________            ________________ 



 
 

168

    ___________________ 
 

 

 

3 – LEIA OS TEXTOS QUE ESTÃO NO QUADRO ABAIXO: 
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4 – LEIA ESTA FÁBULA: 
 

O gato, o galo e o ratinho 
 

 Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela 

primeira vez, contou a ela: 

 - Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei! Um era 

bonito e delicado, tinha pêlo muito macio e um rabo elegante, um rabo que se 

movia formando ondas. 

 O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do 

queixo ele tinha pedaços de carne crua, que balançavam quando ele andava. 

De repente os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. 

Fiquei com tanto medo que fugi correndo, bem na hora que ia conversar um 

pouco com o simpático. 

 - Ah!, meu filho! – respondeu a mãe. – Esse seu monstro era uma ave 

inofensiva; o outro era um gato feroz, que num segundo teria te devorado. 

 
 Moral: Jamais confie nas aparências. 

(Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994, p. 46) 
 
 

1) O TEXTO CONTA UMA HISTÓRIA VIVIDA POR UM RATINHO QUE SAIU 
DO BURACO EM QUE VIVIA COM SUA MÃE. O RATINHO TINHA 
ALGUMA EXPERIÊNCIA FORA DE CASA? POR QUÊ? 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) O RATINHO ENCONTROU DOIS BICHOS ESTRANHOS. 
 

A) QUE BICHOS ERAM ESSES? 
 
_____________________________________________________________________ 

 
B) O QUE O GALO, COM SUA APARÊNCIA, PROVOCOU NO RATINHO? 
 
_____________________________________________________________________ 
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5) NA FÁBULA QUE VOCÊ LEU A MÃE DO RATINHO EXPLICA QUE AS 

APARÊNCIAS PODEM ENGANAR. VOCÊ TAMBÉM ACHA QUE AS APARÊNCIAS 

ENGANAM? TENTE LEMBRAR UMA SITUAÇÃO EM QUE VOCÊ OU UMA 

PESSOA QUE CONHEÇA TENHA SIDO ENGANADO(A) PELAS APARÊNCIAS. 

CONTE PARA OS SEUS COLEGAS COMO FOI. SE VOCÊ NÃO LEMBRAR DE 

NENHUM ACONTECIMENTO, INVENTE UMA HISTÓRIA EM QUE UMA PESSOA 

TENHA SE ENGANADO PELAS APARÊNCIAS. NÃO ESQUEÇA DE DAR UM 

TÍTULO AO SEU TEXTO E DE REVISÁ-LO. 

 

_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Eixos Referenciais da Avaliação da Leitura e da Escrita 
 

 
A) Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 
 
Habilidades Avaliadas Descritores Atividades 
1. Compreender as 
diferenças existentes entre 
os sinais do sistema de 
escrita alfabético-ortográfico 
e outras formas gráficas e 
sistemas de representação 
(que letras, números e outros 
símbolos são diferentes). 

Verificar se a criança faz 
distinções entre: letras e 
números; sinais do sistema 
de escrita alfabético-
ortográfico, marcas ou sinais 
gráficos, como acentos e 
sinais de pontuação; outros 
sistemas de representação. 

Atividade 01. 

2. Dominar a natureza 
alfabética do sistema de 
escrita. 

Verificar se a criança 
compreende que o nosso 
sistema de escrita representa 
já é capaz de fazer todas as 
relações entre grafemas e 
fonemas, embora ainda 
possa apresentar problemas 
de transcrição da fala e 
cometa erros ortográficos. 

Atividade 02. 

 

 

 

B) Leitura 
 
Habilidades Avaliadas Descritores Atividades 
1. Compreender globalmente 
o texto lido, identificando o 
assunto principal. 

Verificar se a criança 
identifica o assunto de que  
trata o texto. 

Atividade 03. 

2. Localizar informações Verificar se a criança 
localiza as informações 
explícitas no texto. 

Atividade 04. 

3. Inferir informações Verificar se a criança 
associa elementos diversos, 
presentes no texto ou que se 
relacionem à sua vivência, 
para compreender 
informações não 
explicitadas no texto. 

Atividade 04. 
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C) Produção de Textos 
 
Habilidades Avaliadas Descritores Atividades 
1. Redigir textos curtos 
adequados: ao gênero; ao 
objetivo do texto; ao 
destinatário; às convenções 
gráficas apropriadas ao 
gênero; às convenções 
ortográficas. 

Verificar se a criança produz 
textos com maior ou menor 
adequação, levando em 
conta sua situação de 
produção e a situação em 
que será lido. 

Atividade 05. 

 

 

 


