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Maria, Maria é um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 

Como outra qualquer do planeta 

Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas agüenta 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz a fé nessa marca 

Possui a estranha mania de ter fé na vida 

Mas é preciso ter força... 

Mas é preciso ter manha... 

 

(Maria, Maria de Milton Nascimento) 
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RESUMO 

 

 

A sociedade contemporânea, extremamente grafocêntrica, tem exigido que os indivíduos se 

utilizem da escrita de forma dinâmica, nas mais diversas situações de interação social. Na 

esfera da Educação, o termo letramento vem significar as diversas dimensões e funções que a 

escrita desempenha na sociedade e tem despertado interesse de muitas áreas, sejam elas 

ligadas à educação como também à lingüística. Na busca de uma compreensão mais acurada 

das práticas sociais intermediadas pela escrita, esta dissertação procura identificar, em uma 

Organização Não Governamental – AACA -, que atua na educação não-formal, as práticas e 

os eventos de letramento propostos pelos educadores e os modos particulares destes 

desenvolverem tais práticas e eventos em suas aulas. Para tal, realizamos uma pesquisa 

qualitativa de cunho etnográfico, na qual foram usados, como instrumentos de pesquisa, 

observações em sala de aula e ambiente extra-classe, entrevistas com educadores e relatos das 

atividades realizadas. Verificamos que as práticas de letramento desenvolvidas na ONG 

valorizavam, sobremaneira, práticas ideológicas de letramento.  Os eventos mostravam que as 

práticas de letramento observadas eram permeadas por crenças e valores que subjazem aos 

princípios éticos, políticos e ideológicos da instituição. Os alunos que freqüentavam a 

Instituição eram expostos diariamente a inúmeros eventos de letramento, que viriam atender a 

demandas cotidianas e cumpririam finalidades sociais, políticas e éticas estabelecidas pela a 

ONG pesquisada. O arcabouço teórico da pesquisa centra-se em autores que estudam o 

letramento como fenômeno social e aliam-se aos Novos Estudos do Letramento (NLS), para 

os quais as práticas da escrita são socialmente situadas e, por serem permeadas por ideologias, 

desempenham uma função significativa na interação sócio-cultural dos indivíduos.  Os 

resultados do estudo mostram que as práticas pedagógicas da Instituição valorizam uma visão 

de letramento como prática social da escrita e da leitura e visam à promoção do letramento 

dos seus alunos como instrumento potencializador de cidadania e inclusão social.    

 

Palavras-chave: letramento, educação não-formal, práticas de leitura e escrita, 

formação do cidadão letrado. 
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ABSTRACT 

 

 

The actual society has stressed the importance of the individual's writing habilities 

development due to the necessities of using it in a dynamic way, in many situations of social 

interaction. The conception of literacy in Education means the uses and functions that writing 

develops in society, and has been an interesting subject in many areas as the Applied 

Linguisitcs. Searchig for an accurate comprehension of social practices mediated by the 

written word, this work tries to identify the particular ways teachers of a Non Governmental 

Organization – AACA -  develop events and literacy practices in their classrooms. In order to 

reach our aim we made a qualitative research of ethnographic approach, by means of tools 

like observations inside the classroom as well as in extra-class contexts, interviews with the 

educators and reports of the activities that take part of the educational process.  We observed 

that the literacy practices developed in that Non Governmental Organization value in a great 

extent ideological literacy practices, because the events reflect the beliefs that permeate the 

ideology of the Institution. We also observed that in the whole period the students stay in the 

Institution, they are exposed  to a lot of literacy events which answer to the everyday demands 

of the Institution. We reaches its function of achieving social, political and ethical objectives.  

The theorethical aparatus of the research is supported by conceptions of researchers who are 

assigned to the New Literacy Studies (NSL).  Those authors conceive literacy as a social 

phenomenon, and understand it as situated social practices permeated of ideology, that 

develop a meaningful function in the sociocultural interaction of the individual.  We arrived at 

the conclusion that the institutional pedagogical practices value a literacy conception that 

focuses writing and reading practices as a social phenomenon, and aim the promotion of 

literacy as an empowering tool for citizenship and social inclusion. 

 

 

Key Words: literacy; social literacy; non-formal education; practices of reading and 

writing; formation of the learned citizen. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1995 um grupo de especialistas educacionais de todas as partes do mundo 

reuniu-se, a pedido da UNESCO, para definir alguns pilares fundamentais para a educação do 

século XXI. Como resultado dessa reflexão, foram concebidos como objetivos precípuos da 

educação: “Aprender a aprender; Aprender a fazer; Aprender a ser; Aprender a conviver”. 1 

Passaram-se mais de dez anos e estes pilares constituem ainda um verdadeiro desafio 

para nós, educadores, enquanto protagonistas no cenário educativo contemporâneo.  

As atuais Políticas Educacionais, como a LDB/1996 e o PNE/2001, estão procurando 

responder a esta evocação da UNESCO, assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s). De fato, os PCN’s (1997) propõem mudanças em todas as disciplinas e, no que se 

refere aos temas transversais, buscam orientar a educação escolar para a dignidade da pessoa 

humana, a igualdade de direitos, a participação e a co-responsabilidade pela vida social.   

Contudo, verificamos que os dois últimos pilares definidos pela UNESCO, “aprender 

a ser” e “aprender a conviver” é um desafio ainda mais longínquo. Aprender a ser; a ser 

cidadãos ativos e participativos, que saibam conviver (com + viver = viver com os outros) 

                                                
1 DELORS et al, la educacion encierra um tesoro. Informe a la UNESCO de la Comissión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. Santillana, Ediciones UNESCO, Madrid, 1996. 
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com as diversidades e adversidades, é uma tarefa difícil no mundo pós-moderno, pois 

pressupõe adquirir o pensamento autônomo e crítico e desenvolver a percepção da 

interdependência. 

A educação está estreitamente ligada com as estruturas sociais mais amplas e o 

conhecimento só é adquirido numa estreita relação dialética com o outro. Concordamos com 

Vygotsky (1944) quando ele afirma que “o outro” é o meio histórico sócio-cultural. Nesta 

perspectiva, a linguagem é vista como potencial de envolvimento nas questões sociais e como 

alicerce de uma maior inserção sócio-cultural do homem, a fim de tornar-se crítico e 

historicamente situado. 

A construção de uma sociedade democrática mais justa e igualitária, ultrapassa a 

dimensão de ensinar a juntar letras e reproduzir sons compartimentados. É preciso considerar 

que a escrita tem um significado social e político.  A sociedade hodierna exige dos cidadãos o 

uso da escrita para mediar interações, sobretudo em contextos públicos. É por meio da 

mediação da escrita que se ampliam os processos de uso dos objetos da cultura escrita.  

Progressivamente, a Sociedade Brasileira está se constituindo em uma sociedade 

grafocêntrica, na qual o prestígio da escrita é ostensivo, tendo-se em vista que “O domínio da 

escrita, desde os seus primórdios, constituiu-se como fonte de poder” (LEAL, 1999, p. 30). 

Nessa perspectiva, o letramento vem a ser a relação que os indivíduos e comunidades 

estabelecem com a escrita, i.e. com as práticas sociais nas quais o texto escrito é o elemento 

constitutivo (TERZI, 2003/ 2005). 

Os termos e conceitos utilizados pelos censos e entidades de avaliação educacional 

revelam uma crescente preocupação em distinguir os indivíduos capazes de utilizar a 

linguagem como prática social daqueles que não o fazem. Soares ratifica esta mudança assim:  

 

 

Um fato que sinaliza bem esta mudança, embora de maneira tímida, é a 
alteração do critério do Censo para verificar o número de alfabetos e de 
analfabetos: durante muito tempo, considerava-se analfabeto o indivíduo 
incapaz de escrever o próprio nome; nas últimas décadas, é a resposta à 
pergunta “sabe ler e escrever um bilhete simples?” que define se o indivíduo 
é analfabeto ou alfabeto (2004, p. 21).    

 

 

A autora assevera que passamos da habilidade de apenas codificar o nome para um 

uso social da escrita e da leitura (bilhete), para práticas sociais de letramento.  
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Os Novos Estudos do Letramento (Street, 1984; Kleimam 1995, 1998, Terzi, 1994, 

2001; Signorini, 2001; Marcuschi, 1995, 2001; Ribeiro, 2001; Heath, 1983) entendem o 

letramento como um conjunto de modos culturais de uso da escrita, que ativam valores, 

crenças e visões de mundo, mostrando que são muito mais que complexas as interações e 

mediações entre sujeito/grupo social e o mundo da escrita.  

O cotidiano, os meios de sobrevivência, como o uso de transportes, a procura por 

endereços, a necessidade de fixar um cartaz vendendo algo, fazem com que os indivíduos se 

envolvam nestas práticas, dando-lhes significado. Pode-se a ver, então, que muitos sujeitos, 

mesmo pouco ou não escolarizados, se inserem em práticas de letramento no seu cotidiano. 

A perspectiva identificada como modelo ideológico de letramento concentra sua 

atenção nas práticas sociais especificas de leitura e da escrita e acentua o significado do 

processo de socialização na construção do sentido. É a partir destas práticas sociais e 

escolares de letramento que o indivíduo pode compreender as funções sociais da escrita, como 

ela se adapta aos diferentes contextos e como nos apropriamos da mesma (Marcuschi, 2001). 

É impossível que qualquer indivíduo possa viver à margem das práticas de leitura e 

escrita que o circundam, já que vivemos, como dissemos antes, em um mundo grafocêntrico. 

De algum modo, os indivíduos se envolvem em atividades em que a leitura e a escrita estão 

presentes no seu dia-a-dia. Somos praticamente forçados a interagir com a escrita, pois 

estamos imersos em ambientes nos quais a circulação de material escrito é exacerbada. Mas é 

evidente que este envolvimento acontece em diferentes níveis e dependendo desta interação é 

que favorecemos ou não uma maior inserção social e cultural do cidadão. Compreendemos 

como Di Nucci (2002, p. 2) que 

 

 

As diferentes práticas de letramento presentes no cotidiano do indivíduo 
contribuem para que ele possa desenvolver as habilidades de codificar e 
decodificar a língua escrita e de compreendê-la em seu contexto, sendo que 
tais habilidades variam de intensidade, em função dos usos. Essa variação é 
decorrente da familiaridade que ele tem com as práticas sociais e escolares 
da escrita no cotidiano, o que determina os diferentes níveis de letramento. 

 

 

O “mundo” não pára, está em processo de constantes transformações. Destarte surgem 

organizações não-governamentais, que, cônscias da sua ação indispensável na sociedade 

contemporânea, procuram auxiliar a escola na tentativa de sanar e/ou amenizar o hiato que se 
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instaura entre cidadãos letrados e os não-letrados, que procuram compreender os usos sociais 

da escrita e dela fazer uso.  

Normalmente são entidades com perfil ideológico bem definido. Trabalham com 

crianças e adolescentes das classes menos favorecidas e procuram meios para abolir 

“estereótipos” do mundo em que estes vivem, cujas idéias das classes dominantes tornam-se 

hegemônicas. 

O interesse em investigar questões sobre letramento em ambientes de educação não-

formal parte da prerrogativa, segundo a qual, ao assumirmos o papel da educação na 

contribuição da formação de sujeitos autônomos, participativos e mais conscientes, faz-se 

necessário refletir sobre as mais variadas práticas pedagógicas que envolvem a leitura e a 

escrita. Segundo Ribeiro (1999), é de extrema importância a análise dos tipos de implicações 

que têm diferentes práticas de letramento em diferentes contextos, de modo a percebermos se 

estas estão realmente promovendo o desenvolvimento do indivíduo e contribuindo para a 

formação dos mesmos. 

Percebemos que alguns ambientes de educação não-formal oferecem um espaço de 

maior interação entre pais, alunos e comunidade, que por vezes apresenta aspectos relevantes 

à formação global do indivíduo, ora educando. Estes “Espaços Abertos” ao conhecimento e ao 

desenvolvimento são marcados pela otimização das relações interpessoais e pelo 

comprometimento político, proporcionando formação humana e acadêmica, a fim de que os 

mesmos possam contribuir na edificação de um mundo melhor e assim desempenhar o seu 

papel de agente social participativo, tornando-se cada vez mais pessoa-cidadã. 

Estas considerações fizeram-nos debruçar a nossa atenção para a Associação de Apoio 

à Criança e ao Adolescente – AACA, uma entidade de educação não-formal da cidade do 

Recife. 

O motor que nos faz questionar as práticas de letramento que a AACA desenvolve, na 

sua práxis educacional, nasce da prerrogativa de que é preciso privilegiar as dimensões do 

letramento e fornecer condições para promover a formação do sujeito letrado. Assim sendo, 

ratificamos a idéia de Tôrres (2003, p. 33) de que: “Veremos, então, o letramento 

efetivamente contribuindo para a emancipação do indivíduo em relação a sua comunicação 

com as sociedades letradas, e a escola como veículo de cidadania e inclusão social”.  

Street (1984, 1993) ressalta que o processo de socialização na construção do 

significado do letramento, em quaisquer instâncias, escolares ou não, será o reflexo das 

concepções ideológicas destas instituições. Diante desta realidade surgiram algumas questões: 

a) Em que medida as práticas de leitura e escrita desenvolvidas em um espaço não-formal de 
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educação, como a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente – AACA ampliam as 

experiências de letramento dos alunos e contribuem para a formação do sujeito letrado e da 

sua cidadania?  B) Quais os significados atribuídos às práticas de letramento no contexto da 

AACA? C) Que eventos e práticas de letramento são desenvolvidas na Instituição e a quais 

funções sociais respondem? D) Quem são os mediadores destas práticas e quais as concepções 

que eles têm sobre a leitura e a escrita? E) As práticas de leitura e produção de texto, 

desenvolvidas pela AACA, valorizam os saberes e o letramento das crianças e da sua 

comunidade?  

Na tentativa de respondermos às interrogações levantadas, observamos e analisamos 

as práticas de leitura e práticas de produção de texto desenvolvidas na Instituição, bem como 

realizamos entrevistas com a gestora do projeto e seus colaboradores. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos.  No primeiro, apresentamos as 

abordagens teóricas do estudo. Iniciamos o capítulo 1 aludindo às ONGs como espaço 

privilegiado de educação não-formal e, de forma breve, o seu percurso histórico, os seus 

principais campos de atuação, assim como adentramo-nos no espaço de educação não formal 

como lócus de ação das organizações não governamentais.  

Ainda no primeiro capítulo aprofundamos a construção do embasamento teórico do 

estudo, particularmente no que concerne às questões sobre linguagem, letramento e práticas 

de leitura e de produção de texto. Destacamos a discussão sobre letramento - a conceituação 

do termo; a relação alfabetização e letramento; os Novos Estudos do Letramento; os eventos e 

práticas de letramento; as dimensões ou modelos de letramento, dentre outros aspectos. Por 

fim, no capítulo 1, apresentamos a discussão sobre as práticas de leitura e práticas de 

produção de texto e suas relações com o ensino. 

No capítulo 2, trazemos o percurso metodológico da nossa investigação e explicitamos 

o porquê das nossas escolhas neste âmbito, bem como relatamos como foram realizadas a 

coleta dos dados, a categorização e a análise destes.   

No capítulo 3, apresentamos a descrição dos micro-eventos observados e a análise dos 

resultados alcançados no estudo. Por fim, as considerações finais tecem uma síntese das 

diferentes partes do trabalho com vistas a que se reflita sobre as respostas encontradas para o 

problema da pesquisa, bem como sobre os objetivos alcançados. 
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 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“A finalidade desde sempre delegada à educação (formar 

o homem, a sua autonomia), se explicita, quase 

paradoxalmente, em formar o homem-relação, que para 

nós, é o homem, ícone da Trindade...”.  

 CHIARA LUBICH, 2000 

 

 

 

 

Este capítulo está estruturado em quatro seções, nas quais discutiremos as diferentes 

perspectivas teóricas que subsidiaram a pesquisa. 

No primeiro item 1.1 – , tratamos das organizações não-governamentais (ONGs) 

como lócus da educação não-formal. Na segunda seção - 1.2 - , destacamos os estudos sobre 

linguagem numa dimensão dialógica, sóciodiscursiva e interacionista, que nortearão a 

discussão sobre a noção de letramento, que será explicitada no item 1.3. Considerando a 

importância da noção de letramento para o estudo, apresentaremos suas principais abordagens 

no sentido de situar o trabalho em relação às dimensões teóricas que serão confrontadas ao 

longo do capítulo, bem como suas implicações para o ensino de diferentes gêneros textuais no 

cotidiano de sala de aula.  Finalmente, apresentamos os conceitos e as práticas de leitura e 

escrita numa interface com o letramento-1.4. 
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1.1 AS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS: UM ESPAÇO 

PRIVILEGIADO DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

 

A educação não pode ser apenas uma agência socializadora dos conhecimentos 

historicamente concebidos como hegemônicos, mas deve atuar na formação das habilidades 

que compreendam as formas críticas de pensar, de se posicionar, propulsoras de inovações. 

Tal modo de pensar a educação supõe espaços heterogêneos, nos quais a educação 

abranja “além dos conteúdos teóricos e ‘básicos’, valores e atitudes para viver e sobreviver, e 

a desenvolver a capacidade humana para outras dimensões [...]” (GOHN, 2001, p. 93).  

No nosso mundo pós-moderno onde o “capital” está acima de todos e de tudo, as 

demandas sobre a educação crescem, são cada vez mais diversificadas e cobrem diversos 

campos de atuação. Educação formal, educação não-formal, educação informal são o 

esqueleto que dão forma às inúmeras ações educativas. 

Neste capítulo, fazemos alusão às ONGs como espaços privilegiados de educação 

não-formal. Primeiramente, faremos considerações acerca dos porquês do surgimento das 

ONGs, refazendo o seu percurso histórico e principais campos de atuação. Posteriormente, 

entraremos na conceituação e caracterização das ONGs como espaço de educação não-formal. 

 

 

1.1.1 As Organizações Não-Governamentais 

 

Num contexto marcado por desigualdades sociais discrepantes, e assinalado por uma 

ineficácia do Estado como promotor de maior justiça social, surgem as ONGs, i.e. as 

Organizações não-governamentais.  

Como a própria sigla sugere, estas organizações surgem como proposta alternativa, à 

margem do Estado, e como tais, dele são distintas. Apesar de não serem “vinculadas” ao 

Estado, as ONGs se revestem de um caráter público, na medida em que são dedicadas a 

atender às demandas sociais, a fim de amenizar as desigualdades existentes.  

Grossi (1994) afirma serem as ONGs,  

...um tipo particular de organização que não dependem nem econômica nem 
institucionalmente do Estado, que se dedicam a tarefas de promoção social, 
educação, comunicação e investigação/experimentação, sem fins de lucro, e 
cujo objetivo final é a melhoria da qualidade de vida dos setores mais 
oprimidos (GROSSI apud Montenegro, 1994, p. 10-11).  
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No Brasil, em virtude da agravante social, tem crescido cada vez mais o número de 

ONGs. São entidades ou organizações que se caracterizam por serem sem fins lucrativos. 

Normalmente subvencionadas por recursos estrangeiros, são de amplitude local ou global, e 

buscam dar uma resposta à impotência do Estado perante os grandes desafios dos nossos 

tempos. Segundo Ladim et al: “Atuam através da promoção social, visando a contribuir para 

um processo de desenvolvimento que supõe transformações estruturais da sociedade” (1988, 

p. 22). 

Neste contexto, as ONGs são competentes em elaborar projetos que viabilizam ações 

socais transformadoras. Para compreendermos melhor o papel das ONGs em nossa sociedade, 

é preciso entendermos o seu percurso histórico nos últimos anos. Este assunto é abordado no 

tópico seguinte. 

 

 

1.1.2 ONGs: Um Breve Passeio Histórico 

 

Após a II Guerra mundial, surgiram “novos” pólos econômicos e políticos, que 

acentuaram ainda mais a divisão do planeta em blocos. Este fato, aliado ao desenvolvimento 

tecnológico, principalmente na área das comunicações, e acrescido ao fenômeno da 

urbanização, desenhou uma arquitetura global marcada por um aumento da pobreza e da 

violência, acirrada por conflitos em todos os âmbitos, sejam eles religiosos, éticos, sociais ou 

políticos. 

O cenário socioeconômico brasileiro também é elucidativo deste momento. Vivemos 

hoje cercados por favelas, com pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza.  

O mundo mudou em um espaço relativamente curto, no qual uma das mais 

importantes mudanças foi a crescente intervenção da sociedade civil que, “... de forma 

organizada, tenta ocupar espaços e propor que os aspectos sociais do desenvolvimento 

passem a primeiro plano” (TENÓRIO, 2000, p. 11). 

As organizações não-governamentais são uma resposta da sociedade civil ao 

desenvolvimento centrado no mercado, redirecionando o foco do desenvolvimento para o 

aspecto social. Segundo Montenegro 

 

A denominação ONG, que apareceu pela primeira vez em 1945, em 
documento das Nações Unidas, abrange um grupo de entidades com perfis 
muito diversos (1994, p. 10). 
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A origem de algumas destas organizações vem do trabalho assistencialista das igrejas 

na década de 50. Na América Latina, a partir da década de 70, essas organizações adquiriram 

consistência ao propor uma redemocratização2 dos países mediante ações voltadas para uma 

maior política social. 

No Brasil, a terminologia ONG começou a tomar consistência depois da ECO-Rio 

92. Segundo Souza: “O papel das ONGs no Brasil, na década de 90, é propor à sociedade 

brasileira, a partir da sociedade civil, uma sociedade democrática, do ponto de vista político, 

social, econômico e cultural” (1991, p. 37). Contudo, esta tarefa não é fácil. O Estado deve 

deixar de pensar na lógica do capital, esquecendo a selvageria das leis do mercado, onde não 

se tem espaço para aprofundar as questões sociais, e assim assumir seu papel de 

proporcionador do “bem comum” para todos. Evidências demonstram a impotência do Estado 

em atender estas demandas. 

Pelo fato das ONGs não pertencerem ao Estado, não quer dizer que façam oposição 

ao mesmo. Assistimos a uma gama de atividades em que a cooperação ONG-ESTADO se faz 

de forma marcante. De acordo com Montenegro, “Educação, saúde, alimentação e habitação 

são setores das políticas sociais nos quais a interação Estado-ONG tem marcado presença 

no Brasil, de forma mais ou menos intensa” (1994, p. 11). 

 

 

1.1.3 Campo de Atuação das ONGs 

 

A motivação no trabalho das ONGs é quase sempre estimulada por um ideal social e 

por uma nova visão de sociedade. Como dito no item anterior, as ONGs ampliam o seu 

espaço de participação desempenhando um papel importante na conquista de bens públicos 

para uma parte da sociedade que está à margem destes. 

As ONGs vêm se constituindo como organismos de promoção social, desenvolvendo 

trabalhos estreitamente ligados à conquista da cidadania. De acordo com Lyra, esta tarefa é 

melhor desempenhada pelas ONGs, pois “elas conhecem melhor a diversidade social (estão 

mais perto do público-alvo assim como dos movimentos sociais), possuindo maior 

flexibilidade e capacidade de experimentação” (2005, p. 20).  

                                                
2 Vale lembrar que na década de 70 os países latino-americanos lutavam contra um período de autoritarismo. 
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Levantamentos das Organizações das Nações Unidas, datados de 1998, constatam a 

existência de cerca 200 mil ONGs.3 Certamente hoje, quase dez anos depois, este número 

deve ter crescido sensivelmente, embora não tenhamos acesso a esses dados. 

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Associação 

Brasileira de Organizações Não-Governamentais (Abong), constatou-se que em 2002 havia 

276 mil fundações e associações sem fins lucrativos (Fasfil) no país, empregando 1,5 milhão 

de pessoas. 4 Os dados da pesquisa apontam ainda para uma grande variedade e 

heterogeneidade dessas organizações sem fins lucrativos. Configuram-se em: igrejas, 

hospitais, escolas, universidades, associações patronais e profissionais, entidades de cultura e 

recreação, meio ambiente, de desenvolvimento e defesa de direitos etc. 

Segundo Tachizawa (2002, p. 23) as principais áreas de atuação das ONGs estão 

assim distribuídas: 

 

 

TABELA 1 

Freqüência e percentagem das áreas de atuação das ONGs 

 

ÁREAS % 

Educação 52,40 

Organização e participação 

popular 

38,27 

Justiça e promoção de direitos 36,73 

Fortalecimento de outras ONGs 26,02 

Gênero e discriminação sexual 25,00 

 

A tabela acima não fecha os 100% no total das áreas atendidas, porque muitas ONGs 

atuam em mais de uma área. Percebemos que os aspectos e o público atingido pelo trabalho 

das ONGs é assaz diversificado. De acordo com Tachizawa essa intervenção “que contempla 

a diversidade traz, ao mesmo tempo, a marca dos valores universalizantes da cidadania” 

(2002, p. 29). 

                                                
3 Revista Veja, 200, Edição 1653, p. 51.  
4 Dados coletados do site da Abong: www.abong.org,br. 
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Na última década, as ONGs investiram pesado e começaram a atuar mais 

sistematicamente no âmbito educacional. Manfredi (2002) as enquadra na categoria de 

“ONGs cidadãs”, afirmando que  

 

 

estão voltadas para a reivindicação dos direitos da cidadania, atuam seja nos 
espaços urbanos, tanto no campo popular como no não popular. No campo 
popular, constroem redes de solidariedade, promovendo programas e 
serviços sociais básicos ou participando deles (2002, p. 213).  
 

 

 

Com a ampliação do conceito de educação, o campo da educação não-formal tornou-

se um terreno fértil para a ação das ONGs. É sobre este estilo educacional que falaremos a 

partir de agora.  

 

 

1.1.4 Educação Formal e Informal: O que ainda cabe à Educação Não-Formal? 

 

O termo educação contém uma gama de especificidade muito ampla. Ela parte da 

educação doméstica (informalizada) e vai até os grandes pólos educacionais; inclui entidades 

públicas e privadas. 

De fato, educar-se é um processo contínuo que se inicia na mais tenra idade e não se 

finda mais, pois é inerente ao ser humano aprender. 

É fundamental neste momento, fazermos uma breve distinção entre educação 

formal/não-formal/informal, para que fiquemos de acordo com as terminologias utilizadas 

neste trabalho. 

A educação formal é sistematizada, burocratizada, materializada principalmente 

pelas escolas, sejam estas infantis ou de nível superior. A educação escolar tem o papel 

primordial na formação dos membros da sociedade, pois está organizada de modo a transmitir 

os conhecimentos historicamente construídos e selecionados pela sociedade, como universais. 

Ela é uma das formas da educação que tem um caráter mais oficial, mais estruturado. 

Diferente do que muitos pensam, a educação não-formal não é aquela assistemática, 

sem currículo e sem finalidades precisas. O fato é que segundo Simson, Park e Fernandes:  

A estrutura que caracteriza a educação não-formal não indica que não existe 
uma formalidade e que seu espaço não seja educacional; ambas as condições 
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estão presentes, porém de uma maneira diversa da escola. A educação não-
formal caracteriza-se por ser uma maneira diferenciada de trabalhar com a 
educação paralelamente à escola. Embora não trabalhe com este objetivo, 
acaba, muitas vezes, complementando as lacunas deixadas pela educação 
escolar (2001, p. 09). 

 

 

Já a educação informal, é provida de duas características que a torna peculiar: a 

permanência e a não-intencionalidade. De fato, ela ocorre no decorrer de toda a vida do 

indivíduo e 

 

 

o que diferencia a educação não-formal da informal é que na primeira existe 
a intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas 
qualidades e/ou objetivos. A educação informal decorre de processos 
espontâneos ou naturais, ainda que seja carregada de valores e 
representações, como é o caso de educação familiar  (GOHN, 2001, p. 100).  

 

 

Apesar de alguns conceberem as ações e práticas promovidas por movimentos, 

entidades, organizações etc. como sendo promotores de educação informal, aqui percebemos 

que nem tudo que está fora dos muros da escola pode ser concebido como informal, pois não 

é desprovido de intenção, estrutura ou planejamento. 

O termo educação não-formal é utilizado nesta pesquisa para designar instituições, 

grupos, associações, projetos, ONGs, que apesar de uma menor sistematização dos conteúdos 

escolares, atuam na área educacional com intencionalidade. 

Segundo Gohn (2001), a educação não-formal abrange quatro campos ou dimensões, 

que correspondem a suas áreas de abrangência. A primeira envolve aprendizagem política dos 

direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a segunda diz respeito à capacitação dos 

indivíduos para o trabalho; a terceira, à aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os 

indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários; e a última, segundo a autora, menos 

importante é a aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal. 

Concordamos com Gohn (op.cit) na medida em que ela afirma que existem vários 

subcampos de atuação na educação não-formal. Afirmamos, porém, que estes não são 

excludentes. Um mesmo trabalho pode ter muitas abrangências e dar conta dos mais variados 

aspectos humanos.  

A seguir, caracterizamos mais detidamente a educação não-formal. 
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1.1.5 Caracterizando a Educação Não-Formal 

 

A educação não-formal é constituída por práticas educacionais cujo compromisso 

maior é de natureza formativa – política, ética, religiosa -. Um dos objetivos da educação não-

formal é o de contribuir para formação de cidadãos que tenham condições de se manifestar 

socialmente; cidadãos que intervenham na realidade, transformando-a. Como afirma Gohn: 

“Na educação não-formal a cidadania é o objeto principal, e ela é pensada em termos 

coletivos” (2001, p.102). 

Os ambientes de educação Não-Formal privilegiam uma troca de aprendizagem. Têm 

como pressupostos o fato de que a aprendizagem se dá por meio da prática social, em que “a 

produção de conhecimentos ocorre não pela absorção de conteúdos previamente 

sistematizados, objetivando ser apreendidos, mas o conhecimento é gerado por meio da 

vivência de certas situações-problemas” (GOHN, 2001, p. 103). 

Uma característica dos espaços de educação não-formal é a participação efetiva dos 

educadores e o seu comprometimento com os objetivos da instituição. Concordamos com 

Simson, Park e Fernandes quando estes autores afirmam que: 

 

 

A educação não-formal considera e reaviva a cultura dos indivíduos nela 
envolvidos, incluindo educadores e educandos, fazendo com que a bagagem 
cultural de cada um, seja respeitada e esteja presente no decorrer de todos os 
trabalhos, procurando não somente valorizar a realidade de cada um, mais 
indo além fazendo com que esta realidade perpasse todas as atividades 
(2001, p. 11). 

 

 

Os membros da comunidade participam também do processo educativo, já que 

Quando falamos de comunidades educativas ou educacionais devemos 
incluir todos os atores e agentes sociais envolvidos no processo. Assim, as 
relações da escola com a comunidade educativa devem abranger não apenas 
os pais, os representantes dos alunos, professores e funcionários. Deve 
abranger também os sindicatos da categoria, as entidades de moradores do 
bairro onde a escola se localiza etc. (GOHN, 2001, p. 104). 
 
 

Este fato, aliado ao de não ter uma preocupação escolarizante, faz com que a 

motivação para aprender seja mais intensa. São atores/sujeitos do processo de aprendizagem 
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Nas últimas décadas, assistimos a grandes mudanças na área socioeconômica, que 

afetaram principalmente as camadas mais pobres e desprotegidas.  Assim surgem entidades 

com objetivo de contribuir para um “mundo melhor” e assim prestam serviços a essas 

pessoas, principalmente jovens, crianças e adolescentes. 

Simson e seus colaboradores garantem que 

 

 

È importante afirmar que a educação não-formal exige uma atitude política 
do educador perante a realidade, pois, ao abrir novas perspectivas de ação, 
permite negar um certo determinismo que a visão histórica de longa duração 
possa sugerir (2001, p. 18).  

 

 

Isto pressupõe a crença de que grupos minoritários podem emergir, que não são 

passivos e por isso devem procurar meios de interferirem na historia através de uma práxis 

“politizada”. 

O atendimento educacional voltado a crianças, adolescentes e jovens de alto risco se 

faz preciso e os espaços de educação não-formal estão cada vez mais se multiplicando, a fim 

de suprir esta demanda.  

Preconiza- se o trabalho das ONGs no âmbito educativo e, nesta pesquisa, o trabalho 

desenvolvido pela Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente - AACA. Considerarmos 

de fundamental importância fazermos uma abordagem da linguagem na perspectiva em que 

está sendo trabalhada nesta pesquisa. Faremos isto com base nas discussões que trazemos a 

seguir.
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“Numa sociedade como a nossa, a escrita, enquanto manifestação 

formal dos diversos tipos de letramento, é mais do que uma tecnologia. Ela 

se tornou um bem social indispensável para enfrentar o dia-a-dia, seja nos 

centros urbanos ou na zona rural. Neste sentido, pode ser vista como 

essencial à própria sobrevivência humana no mundo moderno.” 

LUIZ ANTÔNIO MARCUSCHI  

 

 

 

 

1.2 LINGUAGEM: discutindo algumas perspectivas 

 

Nesta sessão, discutiremos as diferentes perspectivas teóricas que subsidiarão a 

pesquisa. Dentre elas, destacam-se os estudos sobre linguagem numa dimensão dialógica, 

sócio-discursiva e interacionista, que nortearão a discussão sobre os conceitos e as práticas de 

leitura e escrita, os quais são apresentados em uma interface com a noção de letramento e suas 

implicações para o ensino de diferentes gêneros textuais no cotidiano de sala de aula. 

Considerando a importância da noção de letramento para o estudo, apresentamos suas 

principais abordagens no sentido de situar o trabalho em relação às dimensões teóricas que 

são confrontadas ao longo do capítulo.  

Um dos instrumentos humanos de extrema importância é a linguagem. É por meio 

desta que o homem se integra em sociedade. Podemos considerar que todo fenômeno 

cultura/social - toda ação - é um fenômeno de comunicação e que todos os fenômenos de 

comunicação só se concretizam através da linguagem. Segundo Bronckart, esta “é, portanto, 

primariamente, uma característica da atividade social humana, cuja função maior é a ordem 
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comunicativa ou pragmática” (1999, p. 34). Todo modo de expressão, de manifestação da 

ação, de comunicação, se concretiza por meio da linguagem. 

Constituída por sistemas sociais e históricos de representação do mundo, a 

linguagem possui relações complexas com a ideologia. É evidente que se a ideologia ou 

ideologias estão presentes em todos os espaços, ela adquire “concretude”, materialidade 

sígnica precisamente na linguagem.  

Ora, todos os fenômenos naturais, produtos de consumo, corpo físico, instrumento de 

produção podem tornar-se signos ideológicos, mas vale ressaltar que o signo tem sempre um 

caráter duplo. Simultaneamente, ele representa, substitui, aponta, ocupa o lugar de “um outro” 

que está fora dele. Deely (1990, p. 54) considera que: “Para ser um signo, é necessário a 

representação de algo que não o próprio ser. Ser signo é uma forma de prisão a um outro; ao 

significado, o objeto que o signo não é mas que, todavia, representa e substitui”. 

Claro está que a linguagem é constituída por um sistema particular de signos que está 

em relação com outros sistemas semióticos. De fato a linguagem é uma produção humana 

coletiva e dialética, que representa a percepção que temos da realidade.  

 É a partir da linguagem que o homem se “move”, pois o universo semiótico estende-

se para além dos limites da cultura, da economia, da política e incorpora-se num corpo social 

vivo. É, portanto, um produto do homem, resultante de uma práxis humana. 

Para Vygotsky (1984), é justamente no corpus social que nasce a consciência 

individual. O signo lingüístico é, antes de tudo, o instrumento de pensar sobre o mundo que, 

segundo Bakhtin (1995), constitui o sujeito: 

 

 

O discurso de um sujeito é sempre permeado pelo discurso de outros sujeitos 
e se tivéssemos a possibilidade de ter mais consciência sobre estas vozes que 
permeiam nosso discurso poderíamos nos entender melhor. Essa visão 
coloca a linguagem como caminho para construção conjunta de significados 
e negociação de conceitos, tornando a análise do discurso também parte 
importante desse processo (BAKHTIN, 1995, p.152). 

 

 

A linguagem aliada aos demais sistemas semióticos, em vigência numa determinada 

comunidade, dá aos sujeitos falantes-ouvintes, produtores de textos e leitores, a consciência 

da continuidade histórica.  Desse modo, os sujeitos abertos à mudança (transformações) e 

enquanto agentes desta atuam por meio da linguagem, interagindo com os mais diversos 

aspectos da experiência humana. 
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São, sobretudo, as produções escritas que circulam na sociedade que possibilitam a 

seus membros interagirem com as formas significativas de leitura e escrita que permeiam sua 

comunidade. Por isso, a língua escrita vem sendo objeto de estudos em diversos campos do 

conhecimento e por isto é que se fala tanto, hoje, de letramento.  

Segundo Marcuschi (2001, p. 35), “a própria língua mantém complexas relações 

com as representações e as formações sociais”. Sendo assim, o grupo ou comunidade que 

possui escrita, e se apropriou de modo efetivo das práticas destas, é aquele que 

predominantemente detém o ‘poder’.  

A hegemonia do uso das práticas da escrita relaciona-se a um processo pelo qual as 

idéias da classe dominante impõem-se a todas as classes sociais, tornam-se assim idéias 

dominantes, globalizantes. Do ponto de vista do letramento, são eleitas algumas práticas de 

leitura e de escrita: 

 

 

Essa forma globalizante de ver a escrita ressente-se da desatenção para o fato 
de que não existem ‘sociedades letradas’, mas sim grupos de letrados, elites 
que detêm o poder social, já que as sociedades não são fenômenos 
homogêneos, globais, mas apresentam diferenças internas (MARCUSCHI, 
2001, p. 30). 

 

 

Contudo, não podemos desconsiderar o fato de que a linguagem ocupa uma posição 

central no estabelecimento de posições entre quem fala e quem ouve, bem como o lugar (ou a 

posição) que o falante e o ouvinte ocupam na sociedade. Nessa perspectiva, tem-se que o 

aprendizado da escrita supõe também a integração às formas discursivo-semióticas em 

circulação entre grupos e indivíduos. 

Marcuschi vê este modelo de concepção da linguagem na perspectiva interacionista 

que: 

 

 

Preocupa-se com os processos de produção de sentido tomando-os sempre 
como situados em contextos socio-historicamente marcados por atividades 
de negociação ou por processos inferenciais. [...] preocupa-se com a análise 
dos gêneros textuais e seus usos na sociedade (MARCUSCHI, 2001, p. 34). 
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Nesse estudo assumimos que a escrita é uma atividade social com implicações 

políticas e ideológicas e que as produções lingüísticas só adquirem valor se forem realizadas 

ou incorporadas num contexto social e cultural específico (TEMPO/ESPAÇO). 

Conseqüentemente, todo membro pertencente a uma comunidade deve apropriar-se das regras 

e aparatos lingüísticos que permeiam a sua comunidade, para obter os propósitos 

comunicativos.  

Gnerre (1994), por exemplo, mostra que 

 

 

(...) a língua padrão é um sistema comunicativo ao alcance de uma parte 
reduzida dos integrantes de uma comunidade; é um sistema associado a um 
patrimônio cultural apresentado como um “corpus” definido de valores, 
fixados na tradição escrita (p.6).  

 

 

Lembremos que a linguagem é um processo de significação, e que o conhecimento 

desta gera poder. Portanto, a escrita é produzida dentro de uma inter-relação complexa de 

poder e conhecimento. 

Diante do exposto, é pertinente tecer as seguintes perguntas: Como a linguagem 

escrita pode promover o engajamento sócio-cultural dos sujeitos que dela se apropriam? 

Como desenvolver as práticas sociais de escrita e leitura a fim de podermos oferecer aos 

aprendizes uma formação global? 

O conjunto de práticas sociais de escrita e leitura- letramentos- será objeto de 

discussão do nosso próximo item.  

 

 

1.3 LETRAMENTO, LETRAMENTOS: algumas interfaces  

 

No Brasil o termo letramento começou a ser usado por pesquisadores, a partir dos 

anos 80 e aos poucos está invadindo o repertório lingüístico de muitos educadores, 

professores, fonoaudiólogos, lingüistas, etc5. Talvez por ser um termo novo, ele aos poucos 

vai sendo conhecido e difundido, embora não haja ainda um consenso quanto a sua definição, 

o que não é uma tarefa fácil.  Mortatti observa que “são ainda fluidos e relativamente 

                                                
5 Segundo Mortatti, “[…] a palavra ‘letramento’ já se encontra em um dicionário geral e, mais recentemente, em 
dois dicionários de lingüística…” ( 2004, p.39) 
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imprecisos os usos e significados dessa palavra e as definições e conceitos correspondentes, 

assim como se encontra ainda em construção o conhecimento a respeito” (2004, p.12). 

Sendo o termo letramento uma noção que poucos conhecem, ao menos fora do 

âmbito acadêmico e/ou escolar, muitas vezes aplicam-se a ele significados variados e 

imprecisos. 

O conceito de alfabetização e letramento é alvo de definições vagas, nas quais nem 

sempre estão distintas as suas especificidades. Apesar de um sempre se relacionar com o 

outro, é preciso sim, diferenciá-los. Neste estudo, este assunto será retomado no item 

alfabetização e letramento. 

Na tentativa de definir letramento, Soares (2004, p. 106) mostra que: 

 

 

O letramento consiste de um grande número de diferentes habilidades, 
competências cognitivas e metacognitivas, aplicados a um vasto número de 
materiais de leitura e gênero de escrita, e refere-se a uma variedade de usos 
da leitura e da escrita, praticadas em contextos sociais diferentes. 

 

 

Mortattti (2004, p. 98) define também o letramento quando assevera que 

“Letramento está diretamente relacionado com a língua escrita e seu lugar, suas funções e 

seus usos na sociedade letrada, (...)” Sociedade letrada, ou grafocêntrica, são aquelas 

sociedades que se organizam essencialmente em torno de um sistema de escrita. Nelas o texto 

escrito assume fundamental importância na vida das pessoas e media o seu relacionamento 

com o outro, com a cultura, com a vida. 

Contudo, é impossível definir um único conceito de letramento que valha para todas 

as pessoas, em qualquer contexto sócio-cultural e em qualquer tempo histórico. Soares (2004, 

p. 80) considera que: [...] há diferentes conceitos de letramento, conceitos que variam 

segundo as necessidades e condições sociais específicas de determinado momento histórico e 

de determinado estágio de desenvolvimento”.  

Considerações a respeito do letramento devem atender à diversidade dos diferentes 

grupos sociais, às suas práticas sociais, aos seus valores e à história particular de cada grupo. 

Por isso, concordamos com Scribner: “(...) O letramento não tem ainda essência estática nem 

universal” (1984, p.8). 

A palavra letramento é a tradução da palavra literacy da língua inglesa. Segundo 

Soares (2004, p. 17): 
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Etimologicamente, a palavra literacy vem do latim littera (letra), com o 
sufixo-cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de ser. Ou seja: 
Literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprendeu a ler e 
escrever. Implícito nesse conceito esta a idéia de que a escrita traz 
conseqüências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
lingüísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o 
individuo que aprenda a usá-la.  

 

 

Portanto, ser letrado é muito mais do que saber ler e escrever; é utilizar estas 

competências para envolver-se, de fato, nas práticas sociais as quais demandam estas 

habilidades. É a própria capacidade do indivíduo de se apropriar da escrita a ponto de utilizá-

la em diversas situações reais do seu universo. 

Soares (2004) mostra que a palavra letramento surgiu pela primeira vez no livro de 

Mary Kato6, mas atenta para o fato de que a referida autora não dá uma definição de 

letramento, apesar de ter usado várias vezes o termo em seu livro. 

Soares (op.cit.) atribui também o surgimento da palavra letramento ao fato de que já 

convivemos há muito tempo com o problema do analfabetismo, que embora esteja sendo 

amenizado em larga escala, surge um outro: pessoas que sabem ler e escrever, mas que não 

são capazes de apropriar-se da escrita e da leitura de forma plena; não são competentes em 

utilizar estas práticas socialmente.  Passa a existir então, a necessidade de evidenciar que há, 

em nossa sociedade, desde os indivíduos que usam de forma bastante restrita as práticas de 

leitura e escrita que mediam as interações sociais até aqueles já inseridos de forma efetiva 

nestas práticas.  Trata-se, portanto de níveis de letramento.  

Sendo o letramento caracterizado por diferentes abordagens, aspectos, tipos e níveis, 

somos obrigados 

 

 

[...] a considerar a pluralidade do seu conceito, a fim de evitar a diluição das 
diferenças por meio de fórmulas simplificadoras que visem à fixidez e 
homogeneização do que é ainda provisório e heterogêneo, como fenômeno e 
como conhecimento em construção neste momento histórico (MORTATTI, 
2004, p. 95). 

 

 

                                                
6 KATO, Mary A. No mundo da escrita:uma perspectiva psicolingüística. São Paulo: Ática, 1986. ( Série 
Fundamentos)    
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Dessa forma, o letramento caracteriza-se por ter um formato heterogêneo e 

provisório. De fato, letramento prevê um processo, o qual nem sempre é guiado por um 

ensino e, nem sempre, este ensino/aprendizagem é escolarizado. Ao invés disso, a 

alfabetização é uma prática essencialmente sistemática e linear que requer ensino. 

No próximo tópico traçaremos considerações relevantes à alfabetização e ao 

letramento. 

 

 

1.3.1 Alfabetização/ Letramento 

 

Neste tópico apresentamos uma breve discussão sobre a relação entre alfabetização e 

letramento, tendo em vista as especificidades dos dois conceitos no âmbito do ensino de 

leitura e escrita. 

A este propósito, Soares (2004) faz uma análise muito pertinente sobre os conceitos 

de alfabetização, analfabeto e analfabetismo, que nos faz discernir a respeito do que seja 

letramento e sua relação de complexidade com a alfabetização.  

Falando sobre os termos alfabetização e letramento, Soares afirma que “São 

palavras de uso comum, conhecidas, exceto talvez letramento, palavra ainda desconhecida ou 

mal entendida, ou ainda não plenamente compreendida pela maioria das pessoas, porque 

entrou na nossa língua há muito pouco tempo (2004, p.29). 

A autora ressalta que quando surgem novos fenômenos (ou quando nos damos conta 

deles), surgem então novas palavras, que buscam dar sentido e expressão ao novo fenômeno. 

Este é o caso do termo letramento. 

É nesta perspectiva (a do letramento) que a alfabetização deve considerar o sujeito 

como aquele que está construindo sua identidade, que dialoga com o outro e consigo mesmo. 

Um sujeito que, aos poucos, forma sua consciência crítica e procura uma maior inserção 

social e política.  

Assim, a leitura e a escrita tornam-se experiências que se dão no dia-dia do sujeito e 

não permanecem restritas apenas ao ambiente escolar. Isto porque os indivíduos, 

independentemente de estarem ou não na escola, envolvem-se de diferentes formas, de acordo 

com as exigências do seu contexto social. Vista sob a perspectiva do letramento, a língua 

escrita passa a ser constitutiva do sujeito. 
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Historicamente, novas propostas pedagógicas sugiram com uma nova visão de leitura 

e escrita, (destacamos a enorme contribuição de Paulo Freire7), atribuindo à língua um caráter 

construtivo, devido à dimensão social na qual a leitura e a escrita estão envolvidas. 

Dessa maneira, o termo letramento traz uma concepção muito ampla, ultrapassando o 

âmbito escolar. Pode-se ter algum nível de letramento, mesmo que alguém não tenha o 

mínimo de escolarização. Isto deve-se ao fato de que todos os indivíduos que vivem em um 

meio no qual a leitura e a escrita estão presentes, de uma forma ou de outra, participam de 

eventos de letramento. 

Intrínseca à concepção de letramento está a capacidade de poder fazer uso dos 

diferentes tipos de produção escrita circundantes em nossa sociedade e poder utilizá-los para 

compreender, interpretar, criticar. 

Soares evidencia que: 

 

 

À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez 
maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, 
concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na 
escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia: não 
basta apenas aprender a ler e a escrever. As pessoas se alfabetizam, 
aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática 
da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competências para usar 
a leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas sociais da escrita (...) 
Esse novo fenômeno só ganha visibilidade depois que é minimamente 
resolvido o problema do analfabetismo e que o desenvolvimento social, 
cultural, econômico e político traz novas, intensas e variadas práticas de 
leitura e de escrita, fazendo emergirem novas necessidades além de novas 
alternativas de lazer (2004, p. 45).  

 

 

Assim, antes de serem excludentes, alfabetização e letramento se completam. Fala-se 

hoje, em alfabetizar-letrando8. Este termo não pode deixar opaco o fato de que existem, sim, 

diferenças entre estes dois processos e que, portanto merecem também atenção nas suas 

peculiaridades.  

Existe processo de letramento sem que necessariamente os sujeitos estejam 

alfabetizados. Kleimam (1995) considera que em certas classes as crianças são letradas, no 

                                                
7 Freire apesar de não ter usado a termo letramento, considerava alfabetização nesta perspectiva, pois a sua 
pedagogia estava sempre voltada à dimensão social da escrita e da leitura.  
8 Emilia Ferreiro nos diz: “[…] o ideal seria alfabetizar, letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das 
praticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o individuo se tornasse, ao mesmo tempo alfabetizado e 
letrado” In: Alfabetização e cultura escrita. Nova escola, São Paulo: ano XVII, n. 162, p. 27-30, maio 2003.        
(Entrevista) p. 30. 



 37 

sentido de possuírem estratégias orais letradas, antes mesmo de serem alfabetizadas. Não 

existe, ao menos em sociedades letradas, o sujeito iletrado. 

Existe também alfabetização fora da perspectiva do letramento como é o caso da 

alfabetização apenas para a conquista das habilidades de codificar e decodificar. A aquisição 

da leitura e da escrita nestes termos não propicia um maior nível de letramento, pois, “[...] 

somente o fato de ser alfabetizado não garante que a pessoa seja letrada; e somente o fato de 

viver em uma sociedade letrada não garante a todas as pessoas formas iguais de 

participação na cultura escrita” (MORTATTI, 2004, p. 107). 

Todavia, propostas pedagógicas atuais enfatizam o alfabetizar-letrando, que apesar 

de serem processos distintos, guardam uma forte relação de interdependência entre ambos.  

Essas novas compreensões acerca dos processos de alfabetização e letramento têm 

guiado muitas iniciativas governamentais (Diretrizes e Programas - os atuais PCN’s são uma 

prova disto), bem como mobilizado alguns segmentos da população civil. Compreender a 

necessidade de se estabelecer o que se deve fazer em termos da alfabetização (como processo 

de aquisição e apropriação do Sistema de Notação Alfabética) e daquilo que é preciso fazer 

em termos de letramento (desenvolver habilidades de usos e funções da leitura e da escrita nas 

práticas sociais) é uma exigência do nosso tempo. 

Os “Novos Estudos de Letramento” (NLS- New Literacy Studies), representados 

por pesquisadores como: Heath, 1983; Street, 1984, 2003; Barton, 1994; Gee, 1996 e 

estudiosos Brasileiros como Terzi, 1995, 2000, 2001 e 2003; Kleimam, 1995, 1998; Signorini, 

1994, 2001; Albuquerque, 2004, dentre outros, vem construindo a noção do letramento como 

uma prática sócio-cultural, procurando investigar os significados atribuídos às práticas de 

leitura e de escrita em determinadas comunidades através de estudos etnográficos. Esta linha 

de investigação é o modelo que guia a nossa pesquisa, a qual adentraremos na sessão a seguir. 

 

 

1.3.2 Os Novos Estudos de Letramento 

 

Como estamos discutindo, o termo alfabetização e letramento vem passando por 

enorme transformações nos últimos anos. Para ‘letramento’, foco do nosso trabalho, 

adotaremos a mesma dimensão dada por Street, que diz “Eu utilizarei o termo letramento 

para referir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita”9. Os ‘Novos Estudos de 

                                                
9 I shall use the term ‘literacy’ as a shorthand for the social practices and conceptions of reading and writing. 
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Letramento’, doravante NLS, colocam em evidência a natureza social da escrita e asseveram 

que as práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita não apresentam uma única 

configuração em tempos e lugares distintos, pois 

 

 

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

 

 

Nesta visão do letramento, as práticas sociais que envolvem leitura e escrita são 

definidas a partir de padrões ideológicos, estabelecendo assim novos conceitos, como modelo 

autônomo e ideológico de letramento, que serão tratados a seguir. 

 

 

1.3.3 Dimensões do Letramento 

 

Kleiman (1995), com base em Street (1984), mostra que o letramento tem duas 

vertentes: o modelo autônomo e o modelo ideológico.  

No modelo autônomo de letramento, kleiman diz que “a característica da 

‘autonomia’ refere-se ao fato de que a escrita seria, nesse modelo, um produto completo em 

si mesmo, que não estaria preso ao contexto de sua produção para ser interpretado...” (1995, 

p. 22). A autora considera que nesta vertente estão aqueles que vêem no letramento a 

capacidade de promoção cultural e cognitiva. Um dos grandes representantes deste grupo é 

Ong10. O letramento, assim visto, se instaura como um mito, isto é, 

 

 

[...] uma ideologia que vem se reproduzindo nos últimos trezentos anos, e 
que confere ao letramento uma enorme gama de efeitos positivos, desejáveis 
não só no âmbito da cognição, como já foi apontado, mas também no âmbito 
social (SOARES, 1995, p. 34). 

 

                                                
10 Para maior aprofundamento: ONG, W. J. Oralità and Literacy. The Technologizing of the Word. Londres: 
Meuthen, 1982. 
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Para Street, os adeptos desta concepção não levam em conta o contexto sociocultural 

no qual a escrita está sendo utilizada e vem “conceituar o letramento em termos técnicos, 

tratando-o como independente do contexto social, uma variável autônoma cujas 

conseqüências para a sociedade para a cognição podem ser derivadas das suas 

características intrínsecas11” (1993, p. 5). 

Porém, sabemos que não há indícios historicamente comprovados de uma relação 

direta entre letramento e desenvolvimento (social, econômico e cognitivo), apesar de este ser 

um discurso comum ouvido e praticado na nossa sociedade contemporânea. 

Mortatti argumenta que: 

 

 

No “modelo autônomo”, a tendência é enfocar a dimensão técnica e 
individual do letramento e considerar as atividades de leitura e escrita como 
neutras e universais, independentes dos determinantes culturais e das 
estruturas de poder que as configuram, no contexto social (2004, p. 102). 

 

 

O modelo autônomo de letramento ainda tem o fator ultrajante de atribuir a menção 

ou o valor de culpados, pela exclusão do processo de letramento, aos próprios membros das 

camadas menos favorecidas; aos marginalizados da sociedade. 

Já o modelo ideológico definido por Street (op.cit) leva em consideração o contexto 

sociocultural no qual ocorrem as atividades de leitura e de escrita e preconiza que  

 

 

O que as práticas particulares e as concepções de leitura e escrita são para 
uma dada sociedade depende do contexto; elas estão já embutidas em uma 
ideologia e dela não podem ser desvinculadas ou tratadas como neutras ou 
meramente técnicas (1984, p. 1)12.  

 

 

Os usos que se faz da leitura e da escrita, as funções que estas vêm a exercer, e seus 

significados, estão diretamente relacionados aos valores, às crenças, às tradições dos 

diferentes contextos onde  a leitura e a escrita são vivenciadas.   

                                                
11 “conceptualise literacy in technical terms, treating it as independent of social context, and autonomous 
variable whose consequences for society an cognition can be derived from its intrinsic character.” 
12 What the particular practices and concepts of reading and writing are for a given society depends upon the 
context; that they are already embedded in an ideology and cannot be isolated or treated as ‘neutral’ or merely 
‘technical’ 
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Kleiman (1995), ainda baseada em Street (1984), afirma que o modelo ideológico, 

vai em direção a práticas diversificadas de letramentos que são socialmente e culturalmente 

determinadas. Neste modelo, todas as práticas de letramento são consideradas não apenas da 

cultura, mas vinculadas às estruturas de poder vigentes numa sociedade. Portanto, a aquisição 

da escrita está relacionada ao contexto onde ela foi adquirida.  

Mortatti mostra que: “Nas diferentes versões desse modelo ideológico, leitura e 

escrita são consideradas atividades eminentemente sociais, que variam no espaço e 

dependem do tipo de sociedade, bem como dos projetos políticos, socais e culturais em 

disputa” (2004, p. 104). 

Na concepção do letramento ideológico tem-se espaço para a relativização de 

conceitos e preceitos que tenham raízes exclusivamente aristocráticas. Acredita-se no seu 

potencial de transformação das relações e das práticas sociais injustas. Assim, “práticas 

sociais dominantes são examinadas a fim de desnaturalizar os pressupostos do modelo de 

letramento dominante, o modelo autônomo” (KLEIMAN, 1995, p. 57). 

Concluímos este subtópico fazendo nossas as palavras de Soares: 

 

 

A discussão anterior permite concluir que o conceito de letramento envolve 
um conjunto de fatores que variam de habilidades e conhecimentos 
individuais a práticas sociais e competências funcionais e, ainda, a valores 
ideológicos e metas políticas (2004, p.80). 

 

 

Hoje, alguns autores preferem usar o termo letramentos, justamente por fazer jus a 

esta infinidade de significações. Adotaremos neste trabalho o termo letramento, mas não 

desprezaremos, no entanto, as dimensões aludidas acima. 

O letramento envolve essencialmente o contexto pedagógico-relacional das práticas 

de leitura e de produção de texto, ocorridos nos eventos e nas práticas sociais do cotidiano, 

tema que agora iremos aprofundar. 
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1.3.4 Eventos e Práticas de Letramento 

 

Os NLS apresentam eventos e práticas de letramento como instrumentos de estudo e 

como unidades básicas do fenômeno do letramento. Os eventos e as práticas de letramento 

constituem-se lados de uma mesma moeda, de uma mesma realidade interacional. 

A discussão sobre eventos de letramento é trazida por Heath (1982)13 . A referida 

autora fez um estudo no qual a unidade de análise foi o evento de letramento, definido por ela 

como situação em que a língua escrita é parte integrante da natureza entre os participantes e 

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

 

 

[...] eventos de letramento são atividades em que o letramento desempenha 
um papel. Geralmente existe um texto escrito, ou textos, que é central para a 
atividade e falas em torno do texto. Eventos são episódios que emergem das 
práticas e são definidas por elas. 

 

 

Toda vez em que um texto escrito for o mediador de uma atividade social, aí 

acontece um evento de letramento. Kleiman (1995, p. 40) apoiando-se em Heath (1982) 

afirma que os eventos de letramento são “situações em que a escrita constitui parte essencial 

para fazer sentido da situação, tanto em relação a interação entre os participantes como em 

relação aos processos e estratégias interpretativa”. 

Portanto, no evento de letramento é imprescindível que haja diálogo entre os 

participantes, mesmo se estes estejam ausentes, ou sejam imagináveis. Os eventos de 

letramento têm também a característica generalizadora ou extensiva. A atividade realizada 

deve ser relacionada com outras do cotidiano, interligada a outros contextos, dando assim 

significado ao evento. Lopes (2004, p. 57) afirma: 

 

 

A maneira como se processam esses eventos nem sempre é a mesma, pois 
cada evento tem regras específicas, que devem ser observadas segundo o sei 
contexto de ocorrência, os objetivos aos quais se propõem e, ainda, 
conforme papéis dos agentes sociais que neles estão envolvidos. 

 

 

                                                
13 Heath, S.B. “What no bedtime story means: narrative skills at home and school”, Language in 
society 11, 1982, pp.49-76.  
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Segundo Hamilton (1998), estes eventos são um bom ponto de partida para se chegar 

às práticas subjacentes e revelar aquilo que é observável no evento. Ao contrário deste, as 

práticas de letramento referem-se “tanto ao comportamento quanto à conceituação social e 

cultural que confere significado aos usos da leitura e/ou da escrita” (Street, 1995, 2)14. Elas 

dizem respeito à maneira como um grupo faz uso da língua escrita e revelam as suas 

concepções, valores, idéias, crenças a respeito da escrita. 

 As práticas de letramento têm um sentido mais amplo do que eventos de letramento. 

Elas englobam os comportamentos exercidos pelos participantes do evento e também as suas 

concepções sociais e culturais. Soares, baseando-se em Street15 (1995), define práticas de 

letramento como sendo “comportamentos exercidos pelos participantes em um evento de 

letramento, onde as concepções sociais que o configuram determinam sua interpretação e 

dão sentido aos usos da leitura e/ou escrita naquela situação particular” (2003, p. 105). 

Tanto as práticas como os eventos envolvem diferentes gêneros de textos escritos e 

são parte natural da vida das pessoas. As práticas de letramento  

 

 

são múltiplas e diversas, pois dependem das formas como as pessoas e 
grupos sociais integram a língua escrita em seu cotidiano e dos processos e 
estratégias interpretativas utilizadas pelos participantes de um processo de 
interação.(MORTATTI, 2004, p.106).  

 

 

Tendo em vista o envolvimento dos mais variados gêneros textuais nos eventos e 

práticas de letramento, sentimos a necessidade de discorrer sobre este assunto no tópico a 

seguir. 

 

 

1.3.5 Letramento e Gêneros Textuais 

 

Como dissemos, vivemos em uma sociedade essencialmente grafocêntrica, na qual a 

todo instante somos interpelados a compreender e/ou a dar uma resposta diante de uma 

diversidade de práticas sociais da escrita, como é o caso de outdoors, folhetos, placas de 

                                                
14 Refers to both behaviour and the social and cultural conceptualizations that give meaning to the uses of 
reading and/or writing. 
15 STREET, B. V. Social Literacies: critical approaches to literacy in development, etnography and education. 
London: Longmam, 1995. 
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ônibus, avisos, rótulos, banners, etc., Participamos, desse modo, a todo momento, das mais 

variadas experiências onde leitura e escrita exercem diferentes funções sócio-comunicativas.  

Analisamos, compreendemos, interpretamos, redigimos textos dos mais diversos 

gêneros, que circulam no espaço social das práticas de leitura e da escrita. Os textos, com os 

quais interagimos, atendem a objetivos distintos e são por conseguinte práticas de letramento 

diversificadas.  

Por essa razão, não se podem separar os estudos sobre letramento das considerações 

sobre gêneros textuais, pois é através deles que vivenciamos práticas e eventos de letramento. 

Os gêneros vêm responder a uma exigência comunicativa, eles pertencem a nossa rotina 

social e assumem forma e função dependendo do objetivo da comunicação. Mendonça (2005, 

p. 46) considera que: 

 

 

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

 

 

Sempre que lemos, escrevemos, ou mesmo falamos, fazemos isso por meio dos 

gêneros. Todas as práticas de leitura e de escrita apóiam-se, portanto em um gênero textual. 

Concordamos com Mendonça (2005, p. 55), quando ela afirma que “não se pode falar em 

gêneros sem considerar os processos de letramento; não se pode falar em letramento sem 

considerar os gêneros”. 

O interesse pelas questões envolvendo gênero textual remonta a Aristóteles na 

antigüidade. Mas devemos a Bakhtin, os estudos que nos mostram os gêneros do discurso em 

uma perspectiva histórica, sociointeracional e ideológica. Para este autor, “[...] cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado” (1992, p. 277) 

isto é, os gêneros. 

O autor ainda estabelece duas ordens de gêneros: os gêneros primários e os 

secundários.  Cardoso, apoiando-se em Bakhtin (2005, p 29), demonstra que: 

 

 

Os chamados gêneros primários são aqueles que emanam das relações de 
comunicação verbais espontâneas, não elaborados, caracterizados pela 
informalidade e espontaneidade [...]. 
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Os gêneros secundários são geralmente configurados por meio da escrita. 
Eles, então, funcionam como instrumento, uma forma mais elaborada da 
linguagem [...]. 

 

 

Dessa forma, nos gêneros primários encontramos as enunciações típicas do 

cotidiano, onde se faz uso imediato da linguagem. Já, os secundários, mais complexos, 

estariam relacionados a esferas mais amplas e elaboradas da interação social. 

 Marcuschi enquanto estudioso do tema dos gêneros textuais considera que os 

gêneros são eventos sócio-comunicativos que têm uma certa estabilidade; eles atendem um 

determinado propósito e para isto possuem uma certa estrutura regular (2005). 

No entanto, o autor acima citado considera que a característica estrutural não 

prevalece sob a característica sócio-comunicativa. Nesta última, se dá relevância ao conteúdo, 

ao meio de circulação, aos atores sociais envolvidos, a atividade discursiva implicada, bem 

como ao fato sócio-histórico (Marcuschi in Karwoski et al, 2005, p. 21). Isto é, gêneros 

textuais, além de serem uma atividade comunicativa que tem forma e estrutura relativamente 

estável, envolvem uma gama de funções, valores, crenças, historicidade, que têm cunho 

social. 

Para Marcuschi os gêneros não são “modelos estanques nem como estruturas 

rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação social corporificada de modo 

particular na linguagem (Marcuschi in Karwoski et al, 2005, p. 18)”. Desta maneira, os 

gêneros apresentam uma certa plasticidade, ou seja, são maleáveis, mudam de forma a fim de 

adaptar-se às necessidades humanas, aos diversos eventos e práticas de letramento que 

vivenciamos diariamente. 

As formas como os textos nos são apresentados são chamados “suporte textual”. Os 

suportes textuais são como veículos em que são fixados os gêneros. Cada gênero pressupõe 

um suporte textual e como estes são também dotados de uma certa mobilidade, não são 

estanques. Baltar16 (apud Cardoso, 2005, p. 33) apresenta:  

 

 

Os espaços físicos e materiais onde estão grafados os gêneros textuais, como 
por exemplo, o livro, o jornal, o computador, o folder, sob o ponto de vista 
da semiótica, a televisão, o cinema, o rádio também podem ser considerados 
como suportes textuais. 

                                                
16 BALTAR, M.A.R. A competência discursiva através dos gêneros textuais: uma experiência com o jornal de 
sala de aula, 2003. Tese (Doutorado Letras-Pós-graduação em Letras/ Instituto de Letras/ Teoria do texto e do 
discurso, UFRGS, Porto Alegre,RS.  
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Partindo do pressuposto de que diversos gêneros textuais circulam no ambiente 

sócio-cultural em que nos encontramos, se faz necessário trabalhar esta diversidade com os 

nossos aprendizes.  

O trabalho com leitura e escrita deve atender à diversidade de gêneros se queremos 

contribuir para a formação do sujeito letrado. Para que o processo de interpretação e 

atribuição de sentido da leitura e da escrita sejam eficazes, não se deve apenas promover uma 

demonstração ou desvendar estratégias de identificação dos diversos gêneros (apontando 

somente a sua estrutura); deve-se, sobretudo compreender que os gêneros existem para 

preencher funções sociais, para atender propósitos comunicativos. Eles expressam um: O quê? 

Pra quem? Por quê?  Quem? Onde? Quando? 

Todos nós possuímos um incrível conhecimento intuitivo sobre os gêneros textuais. 

Não é à toa que quando alguém diz “Era uma vez...” sabemos que por aí vem uma estória. 

Portanto, no nosso trabalho pedagógico, devemos partir dos diferentes gêneros textuais 

conhecidos por nossos alunos e oferecer a eles outros caminhos que possam atender às 

necessidades de leitura e escrita do seu contexto sócio-cultural. 

Assim, poderemos despertar um maior interesse e participação e fazê-los descobrir 

que 

 

 

O sabor do trabalho com os gêneros está justamente nas suas 
particularidades, no seu papel nas práticas de letramento relevantes para as 
diversas comunidades, na sua variedade, que, em suma, reflete a própria 
multiplicidade da experiência humana (MENDONÇA, 2005, p. 55).  

 

 

Visto as dimensões de letramento, os conceitos de práticas e eventos, a relação entre 

gêneros textuais e letramento, situamos nosso trabalho nestas discussões.  

Reiteramos que o nosso estudo se instaura na perspectiva social e etnográfica dos 

NLS, considerando que as práticas de leitura e de escrita são práticas sociais e ideológicas. A 

sessão a seguir traz algumas discussões sobre as práticas de leitura e de escrita na dimensão 

do letramento. 
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1.4 AS PRÁTICAS DE LEITURA/ESCRITA E ENSINO 

 

É pensando nas demandas de leitura e escrita da sociedade atual, que profissionais de 

diferentes áreas estão repensando a relação entre o ensino das práticas de leitura e escrita e 

seu uso/ função/ finalidade nas interações socioculturais dos indivíduos. Sendo assim, a 

apropriação destas torna-se veículo necessário a um maior engajamento social. Consideramos 

essencial que o ensino destas práticas deva estar enraizado em uma situação comunicativa, 

com significados e sentido para os aprendizes; “em outras palavras, é importante que o 

professor considere os interesses do grupo de crianças, interesses que se manifestam, por 

exemplo, nas rodas de conversa no recreio ou nas brincadeiras com os colegas” 

(BRANDÃO, A., LEAL, T., 2005, p. 34). Nos itens a seguir trataremos deste argumento.  

 

 

1.4.1 As práticas de leitura: a dimensão do letramento 

 

Neste estudo, assumimos a idéia de que a leitura precisa ser compreendida não na 

dimensão escolar tradicional, como um ato de decodificação, e sim como uma prática social 

que exige dos indivíduos o uso de estratégias e procedimentos. É neste sentido que podemos 

falar em práticas de letramento, atribuindo a estas a capacidade de promover uma maior 

interação sócio-cultural dos indivíduos. 

Colomer & Camps (2002, p. 31) argumentam que:  

 

 

[...] durante a leitura de uma mensagem escrita, deve raciocinar e inferir de 
forma contínua. Isto é, deve captar uma grande quantidade de significados 
que não aparecem diretamente no texto, mas que são dedutíveis: informações 
que se pressupõem, conhecimentos compartilhados entre emissor e receptor, 
relações implícitas (temporais, de causa e efeito, etc.) entre os elementos do 
texto, etc. 

 

 

Não podemos perder de vista o fato de que ler é essencialmente uma prática social. 

Como já dissemos anteriormente, o ato de ler ocorre em diferentes situações, com diferentes 

materiais escritos e diversas finalidades. Cabe ao leitor mobilizar desde as mais ‘diferentes’ 

estratégias e procedimentos, até aspectos de ordem social e cultural a fim de atribuir sentido 

aos textos. 
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É preciso também compreender que ler é tanto uma experiência individual como traz 

em si aspectos interpessoais e dialógicos. O processo de significação de um texto inclui tanto 

o texto como o leitor, pois o sentido não se encontra nem só no texto e nem tampouco na 

interpretação que o leitor faz deste. Ler é uma prática social e, como tal, é relacional.  

Um outro aspecto importante da leitura é que o texto traz em si características 

históricas. O autor coloca nele sentidos de um dado momento histórico. O sujeito que se 

apropria das diferentes práticas de leitura é aquele que (re)constrói sentidos para os textos.  

Estas considerações nos remetem a um modelo interativo de leitura. Neste, “O que o 

leitor vê no texto e o que ele mesmo traz são dois subprocessos simultâneos e em estreita 

interdependência” (COLOMER & CAMPS, 2002, p. 31).   

O leitor estabelece com o texto uma relação dialética. Nesta relação, utiliza os 

conhecimentos que possui sobre o assunto que está sendo tratado; os conhecimentos sobre o 

gênero que se está lendo; sobre o autor; sobre as condições em que foi produzido; prevê sobre 

o que fala; isto é, o leitor utiliza seus conhecimentos prévios, acionando assim estratégias de 

leitura que o ajudarão a compreender o texto.  

Faz-se necessário criar condições para que a leitura seja efetivada como prática 

social.  Essas condições não se resumem apenas à oferta de material para leitura, mas dizem 

respeito também à capacidade de desenvolver, junto aos alunos, estratégias e procedimentos 

para a leitura, de modo a criar-lhes condições para ficar 

 

 

[...] imersos em um ambiente de letramento, para que pudessem entrar no 
mundo letrado, ou seja, num mundo em que as pessoas têm acesso à leitura e 
a escrita, têm acesso aos livros, revistas...vivem em tais condições sociais 
que a leitura e escrita têm função para elas e tornem-se uma necessidade e 
uma forma de lazer (SOARES, 2004, p. 58/59). 

 

 

O processo de tornar-se “letrado” precisa voltar-se para a vivência da leitura e da 

escrita no mundo real. Nessa perspectiva, o letramento deve ser compreendido como um 

‘contínuo’ que varia do nível mais elementar, encaminhando-se a níveis muito complexos e 

articulados. 

Um outro ponto a ser considerado na discussão da leitura no âmbito do letramento é 

a seleção dos textos a serem lidos no contexto do ensino/ aprendizagem.  Em geral, as 

crianças são forçadas a ler algo que não lhes causa interesse ou, o que é mais crítico, as 

informações trazidas pelos textos estão muito distantes de seus conhecimentos prévios e da 
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sua realidade social e cultural, ocasionando uma leitura contraproducente, uma vez que é 

desligada da sua realidade.  

Uma possibilidade que ajudaria a leitura de texto é a diversificação de atividades em 

relação aos textos lidos. È preciso proporcionar leituras realmente produtivas aos aprendizes, 

tendo em vista que as práticas de leitura, dentro ou fora da sala de aula, envolvem uma rede 

complexa de fatores.  

É esta complexidade que está implícita no próprio conceito de letramento em Soares 

(2004, p. 80): “[...] o conceito de letramento envolve um conjunto de fatores que variam de 

habilidades e conhecimentos individuais à práticas sociais e competências funcionais e  

ainda, a valores ideológicos e metas políticas”. Os fatores envolvidos na leitura vão desde o 

modo de compreender como se dá o seu processamento, passando pelas nossas teorias sobre o 

papel do sujeito-leitor, até as nossas concepções políticas e ideológicas. 

 

 

1.4.2 As práticas de produção de texto: a dimensão do letramento 

 

Uma das funções da escola seria estimular escritas significativas, nas quais exista 

realmente um interlocutor. É fundamental oportunizar o acesso a uma variedade de gêneros. 

Estes são uma construção histórico-social, portanto pertencem a uma esfera mais ampla que a 

escolar. 

Nas práticas de produção de texto, a escola pode e deve resgatar a integração com os 

diferentes gêneros textuais e organização da língua escrita, recuperando assim a função social 

da escrita. 

Os textos que circulam na sociedade são inúmeros. Em semiótica, texto é o que é 

passível de significação ao colocar-se à frente do leitor, não importando a extensão do objeto 

a ser lido. Quando produzimos um texto escrito, nos posicionamos, expomos nossos pontos de 

vista, argumentamos. Sendo assim, produzir um texto é uma forma complexa de interagir com 

o mundo por meio de uma estrutura portadora de significados, onde se concretizam as nossas 

idéias, perante as quais nos comprometemos.  

Os diversos discursos escritos são construídos em um processo contínuo de interação 

social, tendo em vista que “Criar um texto é, proceder conformimente no uso dos signos [...] 

de maneira precisa que um outro organismo seja capaz de compartilhar aquela 

compreensão” (DEELY,1990, p. 86), de modo que o pronunciamento atenda a comunicação. 
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Assim sendo, o ensino de produção textual deve considerar estes elementos e 

questionar-se a respeito de “o que significa escrever” e didaticamente falando, perguntar-se “o 

que significa ensinar a escrever”, pois é responsável pela formação de produtores de textos, 

que farão usos destes para melhor interagirem na sociedade. Leal (2005, p. 54) comenta: 

 

 

Pensar o ensino de produção de texto requer pensar, em primeiro lugar, que 
um texto produzido por um aprendiz manifesta-se como produto de um 
sujeito que, a seu modo, através das diversas possibilidades e formas de 
linguagem, busca estabelecer um determinado tipo de relação com o seu 
interlocutor. 

 

 

O aluno quando produz um texto “exige” uma resposta a este. A sua produção escrita 

é uma tentativa de comunicar-se com alguém, o “TU” na cadeia dialógica. Porém, sabemos 

que algumas práticas escolares de produção de texto encontram-se distantes desta realidade, 

mesmo se percebemos um grande movimento em mudar este contexto.  

Leal (2005, p. 55) assevera que:  

 

 

Um olhar sobre o que acontece em determinadas práticas de sala de aula 
revela que, na escola, inverte-se essa lógica:o aluno não escreve para ser 
lido, mas para ser corrigido. A lógica escolar elimina, desse modo, a atitude 
responsiva ativa, pois o aluno sabe de antemão que nada ou muito pouco 
pode esperar como resposta efetiva ao que produz. 

 

 

Para que o aluno produza textos significativos é imprescindível que ele encontre 

interlocutores verdadeiros que estimulem modos diferentes de relacionar seus textos as suas 

necessidades. Precisa saber fazê-lo numa situação real de práticas sociais de escrita, no 

contexto do letramento, que é um processo continuo. Tornar-se letrado é um processo que tem 

início na mais terna idade e não finda, pois estamos e estaremos sempre imersos em 

ambientes em que a troca de materiais escritos se faz presente de forma marcante. 

A abordagem da produção de texto proposta por Schneuwly (1998), por estar 

fundamentada na interação social, no uso significativo e funcional da escrita, aponta para o 

papel do ensino dos textos com base em contextos reais de uso. Aquele autor afirma que a 

produção de textos escritos tem como base a transformação da linguagem oral e ainda que é 
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preciso compreender o lugar social do escrevente, cabendo a este compreender qual a 

finalidade da sua produção (CARDOSO, 2005, p. 112). 

Schneuwly estabelece um modelo de atividade de produção de linguagem composto 

por três instâncias de operação: a base de orientação, a gestão textual e a linearização. Idéia 

esta ratificada por Cardoso (op.cit.): 

 

 

A primeira é a ‘base de orientação’, que, vai estabelecendo parâmetros para 
a ação da linguagem a partir das representações internas do sujeito sobre o 
lugar social dos participantes, as relações entre enunciador e o(s) 
destinatário(s), as finalidades da interlocução. 

  (...) 
A segunda é a ‘gestão textual’, que abrange as decisões do locutor quanto ao 
desenvolvimento global da atividade.  

                                         (...) 
... ‘linearização’, a qual se desenvolve sob a dependência das duas instâncias 
anteriores e lida com as unidades lingüísticas das duas instâncias anteriores 
produzindo o tecido do texto.  

 

 

Mas há uma crítica de Cardoso quanto ao fato de Schneuwly vincular a evolução na 

produção escrita à maturação advinda da idade. Segundo Cardoso (2005), esta pode ser uma 

prerrogativa equivocada, pois acredita que são as experiências de letramento o fator 

determinante na formação de um produtor de texto:  

 

 

Penso que esse processo pode ser explicado muito mais em termos de 
experiências de letramento: as práticas sociais de leitura escrita nas quais a 
criança está envolvida, necessariamente, se fazem presentes na apropriação 
deste conhecimento (CARDOSO, 2005, p. 55). 

 

 

Concordamos com a autora por atribuir maior eficiência, na tarefa de produção de 

textos, à exposição das crianças a eventos de letramento, do que, como afirma Schneuwly, ao 

avançar da idade cronológica. 

Faz-se necessário, portanto, valorizar as práticas de intervenções pedagógicas que 

propiciem práticas/eventos de letramento, pois estes auxiliarão e fundamentarão os alunos 

para que produzam melhores textos. 
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Não podemos deixar de lado o fato de que na tarefa de produção de textos, os alunos 

devem estar cientes: de quem são seus interlocutores, de terem acessibilidade aos seus 

conhecimentos prévios, de compreenderem os comandos dados, de saberem quais são os 

objetivos do texto;  enfim, é preciso favorecer uma estimulante situação de produção, pois   

 

 

[...] quando escrevemos estamos agindo para atender a uma finalidade e 
destinatários representados que tentamos mostrar que, mesmo quando o 
texto do aluno parece desconexo e incoerente, ele está tentando atender às 
exigências que ele imagina que aqueles que serão leitores do seu texto têm. 
(LEAL & MORAIS, 2006, p. 234). 

 

  

Assim, é fundamental que nas atividades de produção de texto, o professor propicie 

finalidades e destinatários diversificados, bem como proporcione situações de escrita nas 

quais esteja envolvida uma variedade de gêneros textuais. 

Como afirma Vygotsky (1984, p. 119): 

 

 

Até agora a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar, em 
relação ao papel que ela desempenha no desenvolvimento cultural da 
criança. Ensina-se a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não 
se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal modo a mecânica de ler o 
que está escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem escrita como tal [...] 
E o resultado é a produção de uma fala morta). 

 

 

Conforme observamos nas discussões anteriores, o ensino da leitura e de produção de 

texto deve encaminhar-se para as práticas realmente significativas, que proporcionem aos 

aprendizes interagirem com a língua de forma a mediar uma maior interação sócio-cultural, 

oferecendo-lhes a conquista do letramento.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA E TRATAMENTO DOS DADOS 
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Neste capítulo apresentamos a perspectiva metodológica que guiou esta dissertação.  

A pesquisa foi realizada em uma Organização Não-Governamental da cidade do 

Recife. A escolha da Instituição não se deu de forma aleatória. Sabíamos de antemão que esta 

Instituição promovia aos alunos que participam do projeto, um trabalho com leitura e escrita 

de textos, os quais faziam parte do cotidiano das salas de aula e de ambientes extra-sala da 

Instituição. Encontramos também ali um espaço aberto à investigação, pois a direção da ONG 

sempre colocou à disposição todo o material e pessoal necessário à efetivação da pesquisa.  

Começamos a nossa discussão metodológica apresentando alguns dados sobre a 

Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente. 

 

 

2.1 Contexto da Pesquisa (Dados Gerais sobre o Campo de Investigação) 

 

Conforme já nos referimos anteriormente, a pesquisa foi realizada na Associação de 

Apoio à Criança e ao Adolescente, que doravante será  citada através da sigla AACA. 

A Instituição estudada está localizada na Ilha de Santa Terezinha, no bairro de Santo 

Amaro, um dos mais populosos do Recife. A Ilha de Santa Terezinha está localizada na parte 

mais pobre do bairro é palco de muitos episódios de violência devido a uma forte presença do 

tráfico de drogas.  

A ONG nasceu no início da década de 90, graças a “Adoções à distância”17 

promovida pelo Movimento dos Focolares. Porém desde os anos 60 o movimento vem 

desenvolvendo um trabalho social junto a essa comunidade.  

A AACA atende hoje, a 480 crianças e cerca de 280 famílias. Tem como objetivo 

principal ampliar a formação integral de crianças e adolescentes, incluindo a formação à 

cidadania, desenvolvimento da sociabilidade, de valores e habilidades exigidos na vida 
                                                

17
 O Movimento Famílias Novas, expressão do Movimento dos Focolares no âmbito da família, por meio de 

adoções à distância atinge anualmente 14.200 crianças, inseridas em 96 projetos de desenvolvimento, em 45 

países. Para maiores esclarecimentos ver site: www.focolares.org. 
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cotidiana, e para isso, vivenciando com elas atividades pedagógicas, lúdicas, artísticas e 

esportivas. 

A metodologia que fundamenta o trabalho da AACA tem como base a “ARTE de 

AMAR”18. Uma proposta que nasce dos princípios evangélicos, ressaltando os valores 

universais, levando em consideração a relação entre os grupos e o contexto histórico-social no 

qual se encontra. 

A AACA atende a crianças e adolescentes desenvolvendo atividades diárias, no turno 

que não coincide com o horário em que freqüentam a escola. A rotina de trabalho da ONG 

começa com um acolhimento geral das crianças, quando então se lança a proposta de como 

viver aquele dia baseado nos ensinamentos da própria ONG. Posteriormente as crianças são 

encaminhadas para as várias atividades, ou de sala de aula ou mesmo atividades extraclasse. 

No final do expediente é servida uma refeição completa, seja almoço ou jantar para crianças e 

adolescentes.  

O trabalho da ONG é reconhecido por órgãos públicos, como a Prefeitura do Recife e 

também pela escola local, que (como já comentado anteriormente) assegura que os alunos que 

participam do projeto representam cerca de 85 % das aprovações sem necessidade de 

recuperação, conferidas por aquela escola. 

A Instituição tem inserção na comunidade, obtendo resultados positivos na formação 

de seus membros. Agora já são numerosos os que têm um emprego mais digno e vivem em 

melhores condições humanas. 

Na própria Instituição trabalham cerca de doze ex-alunos e outros tantos ajudam 

voluntariamente o projeto. Quase 75 % dos funcionários são moradores da ilha. 

A entidade conta com 30 funcionários assim distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18A “Arte de Amar” faz parte de uma proposta mais ampla, relacionada ao Movimento dos Focolares. È 

fundamentado em seis pontos: amar a todos, ser os primeiros a amar, amar-se reciprocamente, amar Jesus no 

outro, “fazer-se um”, amar o inimigo.  Estes princípios são apresentados no site: www.focolares.org 
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TABELA 2 

 

Funcionário da Instituição X setor de trabalho 

SETOR DE TRABALHO Nº DE FUNCIONÁRIOS 

Direção 01 

Adm (contabilidade e secretaria) 03 

Coordenação 04 

Educadores de sala de aula 08 

Educadores extra-classe 06 

Serviços gerais 05 

Merendeiras 03 

 

 

As dependências da Instituição são constituídas por 8 salas de aula, refeitório, um 

pequeno salão, cozinha, sala da coordenação, sala de informática, sala de reciclagem, 7 

banheiros e área externa de lazer. Foi construído recentemente, mais um bloco para as 

atividades da ONG, onde foram organizados uma biblioteca e um almoxarifado, além de 

oferecer a possibilidade de expansão para o refeitório.  

 

 

2.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada em uma pesquisa deve ser profundamente apropriada ao seu 

objeto de pesquisa. Adotamos a abordagem metodológica qualitativa para que a investigação 

assumisse uma maior profundidade, considerando o ponto de vista de ter, esta pesquisa, um 

forte caráter social. 

Assim sendo, buscamos apreender os significados e as relações sociais que guiaram a 

prática dos sujeitos, tornando possível evidenciar as interações a que estão submetidos. 

Para desenvolver tais estudos, optamos por uma metodologia que permitiu descrever 

e entender os microcontextos em que se desenvolvem as práticas de letramento. Por isso 

desenvolvemos uma pesquisa de natureza etnográfica, com uma abordagem qualitativa. 

Wolcoot “chama a atenção para o fato de que o uso da etnografia em educação deve 
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envolver uma preocupação em pensar o ensino e a aprendizagem dentro de um contexto 

cultural amplo” (Wolcoot apud André e Lüdke, 1986, p.14). 

Assim será melhor compreendida a natureza do fenômeno, dado que a etnografia é 

uma estratégia que informa o trabalho de pesquisa, rica para o estudo dos processos e 

interações sociais, das práticas e das representações. Possibilita, por todas as suas 

características, acessar a complexidade, a singularidade, a "arte de fazer," como diz Certeau 

(1994), que constituem as atividades diárias das pessoas (SATO e SOUZA, 2001). 

Evidenciamos que esta pesquisa combinou métodos como a observação não-

participante e a entrevista semi-estruturada. Estes instrumentos foram selecionados por 

considerarmos a melhor opção para investigar o problema da pesquisa.  

A respeito dos instrumentos de pesquisa Wolcott afirma: 

 

 

A abordagem etnográfica combina vários métodos de coleta. Há dois 
métodos básicos utilizados pelos etnógrafos: a observação direta das 
atividades do grupo estudado e entrevistas com os informantes para captar 
suas explicações e interpretações do que ocorre nesse grupo (Wolcott apud 
André e Lüdke, 1986, p.14). 

 

 

Kleiman (1995), confirmando a pertinência da abordagem etnográfica nesta pesquisa, 

aproxima esta perspectiva aos estudos referentes à educação e ao letramento, salientando que:  

 

 

Os estudos etnográficos, que examinam a construção das práticas escolares 
na interação, se constitui num campo propício para a transformação da 
práxis, uma vez que esses estudos permitem perceber a inscrição, no 
microcontexto da interação na sala de aula, de questões macrossociais, como 
a ideologia do letramento” (p. 48). 

 

 

De fato é tradição nas pesquisas dos Novos Estudos do Letramento, teoria que guia 

este trabalho, optar pela pesquisa de cunho etnográfico, por compreender que  

 

 

(...) aquilo que se vê depende do lugar em que é visto, e das outras coisas 
que foram vistas ao mesmo tempo. (...) as formas do saber são sempre e 
inevitavelmente locais, inseparáveis de seus instrumentos e de seus 
invólucros (GEERTZ, 1997, p. 11). 
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Essa afirmação ratifica o fato de que para investigar os usos, funções e significados 

da escrita, em um determinado lugar, se faz necessário estar com as pessoas, conversar com 

elas, procurar compreender o porquê de fazerem daquele modo, assim como quais as teorias 

que as guiam, enfim, debruçar-se no contexto imediato onde ocorre o evento estudado. 

O pesquisador etnográfico precisa expandir o seu olhar para aspectos não apenas 

confirmatórios como respostas a sua busca. Ele necessita estar atento a tudo que acontece no 

seu campo de investigação e precisa adotar “a instância crítica de um filósofo, questionando 

continuamente os fundamentos do convencional, examinando o óbvio” (ERICKSON, 1984, p. 

62) 

Assim sendo, tomamos o trabalho de escolher acuradamente qual caminho seguir e 

quais estratégias viabilizariam a busca de resposta às nossas perguntas. Passamos agora a 

descrever os instrumentos utilizados para o êxito desta dissertação. 

 

 

4.2.1 As observações 

 

O instrumento que guiou inicialmente este trabalho foi a observação direta, que teve 

o objetivo de conhecer, mais detalhadamente, os eventos e práticas de letramento 

desenvolvidos pela AACA.  

A observação auxiliou uma descrição acurada do objeto de pesquisa, pois como 

afirma Richardson: “Observação é um exame minucioso ou a mirada atenta sobre um 

fenômeno no seu todo ou em algumas de suas partes” (1999, p.259). 

Um dos motivos que nos fizeram optar pela observação é o fato de nos fornecer as 

informações no momento atual em que os fatos ocorrem. Além disto, a “observação 

possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que 

apresenta uma série de vantagens” (André & Lüdke 1986, p.26). 

As observações foram realizadas na AACA por um período de seis meses, com início 

no mês de maio de 2007 e término no mês de novembro do referido ano, exceto o mês de 

julho, por este ser um período de férias na Instituição.  

O tempo de duração de cada semana de observação foi de quatro horas, distribuídas 

em dois dias. Foram observadas ao todo quatro turmas da ONG e as atividades extraclasses 

mais ligadas ao nosso objeto de estudo.  



 58 

As turmas formadas pela Instituição são multisseriadas, portanto as crianças 

apresentavam idades variadas. Encontramos, ao todo, oito turmas sendo quatro turmas do 

“fundamental” e quatro do “infantil”19. 

As observações foram subdivididas em dois blocos: o primeiro compreendeu os 

meses de maio e junho e prestou-se às observações realizadas em sala de aula; o segundo 

bloco compreendeu os meses de agosto a novembro e nelas demos ênfase às observações 

extraclasse.  

Foi elaborado um roteiro para as observações (anexo 1), de modo a registrar, e 

posteriormente resgatar, os contextos em que as atividades foram desenvolvidas. 

 

 

1º bloco de observações: AS SALAS DE AULA 

 

Nos meses de maio e junho foram observadas as atividades de sala de aula. As salas 

de aula escolhidas para este primeiro momento de observações foram aquelas cujas crianças já 

possuíam um certo nível de conhecimento sobre a escrita, isto é, encontravam-se em turmas 

do fundamental.  

Ao todo, foram observadas quatro salas de aula. A tabela abaixo demonstra as idades 

das crianças e as séries em que elas se encontravam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 As nomenclaturas “fundamental” e “infantil” são utilizadas pela Instituição, mas não correspondem à mesma 
realidade instituída na educação formal. 
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TABELA 3 

 

Sala/ Alunos / Idade / Série 

 

SALA 

 

Nº ALUNOS 

 

IDADE 

 

SÉRIE 

 

A 

 

            21  (manhã) 

            22  (tarde) 
8 e  10 anos 

2ª a 4ª série 

do E. F. 

 

B 

 

24 (manhã) 

21 (tarde) 
9 e 10 anos 

2ª a 3ª série 

do E.F. 

C 

 

 

27 (manhã) 

 23   (tarde) 

 

8 a 11 anos 
1ª a 5ª  série 

do E. F. 

 

D 

 

33 (manhã) 

 38 (tarde) 
12 a 18 anos 

5ª do   E.F. 

ao 3ª E. M. 

 
E.F. (Ensino Fundamental) 
E.M. (Ensino Médio) 
 

 

Fizemos a observação no horário da manhã, bem como no horário da tarde, para ter 

um maior conhecimento das ações dos sujeitos nos dois turnos em que estudavam. 

Dado que, em um dia de aula, cada turma tinha duas horas de atividades 

pedagógicas, cada sala foi observada por 8 horas, isto é quatro dias de aula. A tabela abaixo 

demonstra como foi a distribuição dos dias desse primeiro momento de observação: 
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TABELA 4 

 

Dias e freqüências das observações em sala de aula 

Sala de  

aula 

Dias de  

observação 
Datas Horas 

 

Sala A 
2ª tarde 4ª manhã 

07.05/09.05 

04.06/08.06 
8 hs 

Sala B 2ª tarde 4ª manhã 
14.05/16.05 

11.06/13.06 
8 hs 

 

Sala C 
2ª tarde 4ª manhã 

21.05/23.05 

18.06/20.06 
8 hs 

 

Sala D 
2ª tarde 4ª manhã 

28.05/30.05 

25.06/27.06 
8 hs 

                                                                                                                  

Total : 32 horas 

 

 

2º bloco de observações 

 

Este segundo momento das observações referiu-se às atividades extraclasses.  

As atividades extraclasses desenvolvidas pela instituição são: iniciação à informática, 

recreação, reciclagem, formação, capoeira e esporte. Pelo próprio teor da pesquisa, pensou-se 

em observar somente as aulas de informática, recreação e formação, já que as aulas de 

capoeira e as de esportes não proporcionam contato com material escrito.  

Verificamos o material escrito que circulou nos ambientes pesquisados, a saber: 

regras de jogos, manual de instrução, tabelas de campeonatos, apostilas, normas de 

convivência, etc. 

Os dados deste segundo bloco de observação foram colhidos durante dezesseis horas, 

distribuídas nos meses de outubro e novembro de 2007. Para as observações não foram 

marcadas dias nem horários pré-fixados, o que possibilitou ao pesquisador ficar livre para 

observar as atividades. 

Perfazemos no final dos dois blocos de observação um total de quarenta e oito horas. 

Este montante faz jus ao tipo de pesquisa escolhida, bem como vem responder a um dos 
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critérios elaborados por Wolcott para a pesquisa etnográfica, quando diz que nesta “O 

pesquisador deve realizar a maior parte do trabalho de campo pessoalmente”. (André & 

Lüdke, 1986, p.14). De fato tivemos oportunidade de vivenciar pessoalmente os diferentes 

momentos do trabalho da Instituição, o que nos ajudou a compreender melhor a sua dinâmica. 

Em cada sala de aula ou ambiente onde foram desenvolvidas as atividades, 

procuramos observar as práticas de leitura e escrita que ali ocorreriam, como os educadores 

organizavam as diferentes atividades de trabalho, como estas foram selecionadas, com que 

freqüência e com que objetivos foram trabalhadas, quais os gêneros textuais envolvidos, bem 

como quais eram as relações interpessoais entre os participantes do evento. (Ver roteiro de 

observação no anexo 1)   

 

 

4.2.2 As Entrevistas 

 

A partir das primeiras observações colhidas no campo de investigação, foi aplicado o 

segundo instrumento de pesquisa: a entrevista semi-estruturada. Por permitir uma maior 

flexibilidade das perguntas e respostas, este tipo de entrevista possibilitou uma maior 

obtenção de informações, pois tivemos autonomia para aprofundar uma pergunta que 

consideravamos ser relevante para a pesquisa.  

Segundo Seltiz et al as entrevistas semi-estruturadas “Comumente são usadas para 

um estudo mais intenso de percepções, atitudes, motivação, etc., do que é permitido por uma 

entrevista padronizada, [...]” (1974, p.294). 

As entrevistas foram aplicadas a quatro educadores da instituição que trabalhavam 

diretamente em sala de aula e ao coordenador pedagógico do projeto. 

A escolha destes educadores deu-se primeiramente pelo fato de eles estarem mais 

ligados às atividades nas quais a circulação de material escrito se fazia sistematicamente 

presente e por serem os educadores das salas de aulas observadas. As entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas.  

No início da entrevista foi perguntado sobre os dados pessoais do educador: idade, 

formação, capacitações na área de Língua Portuguesa, tempo de trabalho na Instituição, 

experiência anterior em sala de aula e expectativa profissional para o futuro. Estas perguntas 

ajudaram a compreender o perfil dos formadores da ONG. 

 Em um segundo momento foram realizadas as perguntas mais ligadas ao nosso 

objeto de investigação. Um dos pontos principais que visamos esclarecer com a entrevista foi 
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compreender que significado tinham as práticas de leitura e escrita para os sujeitos do estudo.  

Ainda procuramos compreender a importância dada pelos entrevistados à aprendizagem da 

leitura e da escrita para os alunos, buscando identificar nas suas falas as concepções acerca do 

letramento e como eles procuram sistematizar o ensino das práticas de letramento (Ver roteiro 

das entrevistas no anexo 2).  

Com a utilização deste método de investigação, pudemos levantar dados necessários 

para apreender os gêneros textuais trabalhados na instituição, assim como seus usos e funções.  

Um outro roteiro de entrevista foi previamente elaborado e aplicado à diretora do 

projeto. Esta entrevista teve como alvo primordial conhecer a história da Instituição, seus 

objetivos, sua proposta pedagógica, que público visa atender, como é composto o quadro de 

funcionários, que tipos de relacionamentos travam com a comunidade, bem como reconhecer 

o espaço físico da Instituição (ver roteiro no anexo 3). Esta entrevista foi registrada e 

transcrita, pois visava recolher dados gerais sobre a Instituição. 

Para categorização dos dados foi feita uma tabulação que permitisse um olhar 

qualitativo das respostas.  

A análise do conteúdo foi a opção escolhida para analisar os dados. Segundo Bardin 

(1977, p.103): “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações”. Portanto, não vem a ser um instrumento. As etapas fundamentais no processo 

de análise de conteúdo são a categorização, a descrição e a interpretação dos dados colhidos 

nas etapas anteriores. 

As categorias de análise não foram criadas previamente. No decorrer do processo, na 

medida em que nos debruçávamos sobre os dados, as categorias foram surgindo e sendo 

construídas ao longo do estudo.  

Procuramos sempre dialogar com a teoria que guia este trabalho, de modo a respaldar 

sempre as nossas inquietações orientado-as à base teórica e epistemológica da investigação. 

Procuramos estabelecer uma triangulação dos dados, de modo a apresentar resultados 

que reflitam um longo e continuo trabalho na busca de alcançar a objetividade do que está 

sendo investigado.  

Para organizar melhor o trabalho fizemos primeiramente uma descrição da 

Instituição e de seus colaboradores, de modo a compreendermos o contexto social e histórico 

em que estão inseridos e no qual ocorreram efetivamente as práticas de letramento.  

Fizemos também uma descrição dos microeventos de letramento observados nas 

aulas e nas atividades extraclasse. O fizemos a partir de categorias nas quais analisamos o 
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contexto específico onde ocorreram os eventos de letramento observados, i.e, as práticas de 

leitura e de escrita. 

Para captar os movimentos que se estabeleceram nas práticas de letramento da 

AACA, procuramos averiguar - com tanta precisão quanto possível - os dados obtidos nas 

observações, nas várias entrevistas (aos educadores como a coordenadora do projeto) e nos 

relatos de experiências, sempre na tentativa de triangular os dados para a análise, conforme 

recomenda a pesquisa etnográfica.  

Desta forma, esperamos garantir clareza e precisão quanto à pesquisa. Os resultados 

obtidos são discutidos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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“Letramento não é um gancho 

em que se pendura cada som enunciado, 

não é treinamento repetitivo 

De uma habilidade nem um martelo quebrando blocos. 

Letramento é diversão 

é leitura à luz de vela ou lá fora, à luz do sol.” 

Kate M. Chong 

 

 

 

 

3.0 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, que se encontra organizado em duas seções, apresentamos os dados 

das observações das práticas de letramento investigadas na AACA e das entrevistas aos 

educadores desta instituição. 

Na primeira seção do capítulo, cujo tópico é AACA: do que estamos falando, 

fazemos uma descrição da entidade pesquisada, procurando situá-la na história da 

comunidade em que se encontra (3.1.1). Será alvo também de nossa atenção os objetivos do 

projeto, bem como o perfil dos educadores da AACA enquanto mediadores das práticas de 

leitura e escrita da Instituição (seção 3.1.2). Posteriormente, buscamos caracterizar os micro-

eventos da escrita e da leitura de textos na seção 3.1.3.  

Chamamos aqui de microeventos os contextos de produção de texto e de leitura, os 

quais assumiram um importante papel no significado dos eventos de letramento (aulas 

observadas) – de leitura e escrita e contribuíram, conseqüentemente, para construir os 

significados das práticas de letramento observadas, considerando-se que os eventos e as 

práticas de letramento se imbricam.  

De fato, para Street (2003, p. 6), o conceito de práticas 
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(...) tenta tanto tratar dos eventos quanto dos padrões que tenham a ver com 
o letramento, tratando de associá-los a algo mais amplo, de uma natureza 
cultural e social. Parte dessa amplificação tem a ver com a atenção dada ao 
fato de que trazemos para um evento de letramento conceitos, modelos 
sociais relacionados à natureza que o evento possa ter, que o fazem 
funcionar, e que lhe dão significado. 

 

 

As análises das práticas de letramento da AACA foram discutidas na segunda seção 

deste capítulo (3.2). 

 

 

3.1 AACA: do que estamos falando 

 

Consideramos que a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente - AACA não 

está desvinculada do contexto social em que se encontra, e conhecer este contexto significa 

compreender como se deu o início da comunidade da Ilha de Santa Terezinha, onde se 

localiza e quais são seus anseios, dificuldades e aparato político-ideológico. 

Já comentamos que as atividades de leitura e de escrita se dão em um determinado 

“lugar” e por certos agentes, isto é, o contexto sociocultural é materializado em um tempo, em 

um espaço, e promovido por atores que possuem trajetórias e experiências diversificadas.  

Isto torna singular cada evento de letramento, pois a idéia de contexto, amplamente 

trabalhada nos estudos do NLS, não deve ser restrita ao momento em que as práticas estão 

acontecendo, ou seja, não pode ficar restrita ao contexto imediato, mas deve contemplar 

aspectos relativos aos traços da vida cultural e social dos agentes envolvidos nessas práticas. 

(LOPES, 2004) 

 

       
                                      FOTO 1: Entrada principal da AACA 
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3.1.1 A COMUNIDADE: dialogando com a história da Instituição 

  

Os dados apresentados nesta subseção provêm da entrevista realizada com a gestora 

do projeto e do material disponibilizado pela mesma. Estes evidenciam o contexto onde se 

encontra a Instituição pesquisada.  

 

A mudança no quadro geográfico brasileiro deu lugar a uma crescente “urbanização” 

das áreas que se situam em torno da cidade. Em 1920 em Recife existiam 240.000 habitantes, 

porém vinte anos após, este número alcançou a marca de 350.000, dos quais dois terços 

viviam nos mocambos, em condições desumanas. As pessoas provindas da aérea rural, a 

procura de melhores condições de vida, geralmente moravam nestes “mocambos”, que 

colocavam em risco a vida dos habitantes. 

A Ilha de Santa Terezinha é de fato uma espécie de ilha, e, devido ao fato de estar 

bem próxima ao mar, quando ocorriam enchentes os moradores ficavam presos, sem 

possibilidade de terem acesso ao continente. Está situada em um quarteirão, no bairro de 

Santo Amaro e ocupa uma área de cerca de 77.700 m2.  

A gestora do projeto nos contou que:  

 

 

Em 1964 Pe. Bernardo, um jesuíta canadense que havia iniciado um trabalho 
social na Ilha, ainda quando a chamavam “Ilha do Inferno”, foi transferido 
para o Ceará. Para não interromper o trabalho convidou alguns membros do 
Movimento dos Focolares juntamente com os moradores da Ilha de Santa 
Terezinha para dar continuidade aos trabalhos.  
A primeira providência a ser tomada seria aterrar uma parte da ilha para 
assim dar condições de trafego em todos os momentos do dia. Com o esforço 
de muitos foram colocados mais de 3.000 caminhões de barro naquela 
localidade. A partir de então, muitas outras pessoas e entidades foram se 
unindo ao primeiro grupo para trabalhar em favor da Ilha de Santa 
Terezinha. 

 

 

As mudanças conquistadas por esses grupos foram bem visíveis. Consolidaram-se 

assim organizações que procuram recursos para melhorar as condições de sobrevivência na 

Ilha, como: Associação dos Moradores Frei Tadeu; Escola Seda da Sabedoria (1970); Posto 

de Saúde, construído com os esforços das agentes de saúde, do UNICEF, da paróquia de São 

Sebastião e do Movimento dos Focolares. Mais tarde surgiu a Sede da Associação dos 

Moradores, o Centro Infantil Frei Tadeu (hoje uma escola maternal), e a Premold, uma fábrica 
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de material de construção. Já em 1986 surgiu o Centro Juvenil como resposta ao problema do 

grande número de jovens que não tendo ocupação, passavam o dia pela rua. Comprou-se um 

barraco onde iniciaram-se as primeiras atividades com os jovens. No ano seguinte, uma jovem 

de Pádua (Itália), veio conhecer a Ilha e voltando para sua cidade, envolveu outros jovens com 

várias atividades e assim conseguiu arrecadar uma certa quantia que permitiu fazer uma boa 

reforma e desenvolver as atividades  (aulas de violão, teatro, artesanato de couro, curso de 

dança e até aulas de reforço) com os jovens. 

Ao perguntarmos como surgiu a AACA a gestora respondeu:  

 

 

Aos poucos, foram surgindo também algumas entidades e entre elas, em 
1992 a AACA. Foi quando um grupo de famílias italianas pertencentes ao 
Movimento dos Focolares, tendo ouvido falar sobre o trabalho que o 
Movimento vinha desenvolvendo na Ilha de Santa Terezinha, decidiram 
contribuir para melhorar as condições de vida dos moradores desta 
Comunidade. 

 

 

A maioria das crianças e adolescentes, da referida comunidade encontra-se em 

situação de alto risco: expostos a todo tipo de marginalização e violência, prostituição, roubo, 

droga.  É de conhecimento público que o Bairro de Santo Amaro é um dos mais violentos e 

que é um grande centro de distribuição de droga para a capital. Em geral os jovens, 

adolescentes e pré-adolescentes, são cooptados pelos traficantes, para a atividade de 

distribuição no comércio da droga. E isto, além de outras conseqüências, os leva ao abandono 

dos estudos bem precocemente.   

 

 

3.1.2 AACA: os objetivos do projeto e seus colaboradores 

 

Diante do quadro supra-descrito, na tentativa de dar uma resposta efetiva às 

necessidades da Comunidade, foi-nos explicitado que o Projeto Associação de Apoio à 

Criança e ao Adolescente – AACA tem os seguintes objetivos: 

 

1. Assegurar os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes; 

2. Atuar na perspectiva da inclusão social e da formação integral dos alunos através 

das várias atividades sócio-educativas, pedagógicas, culturais, lúdicas, artísticas, de 
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informática e esportivas, transmitindo as práticas de paz, fraternidade, solidariedade, 

participação e cidadania;  

3. Incentivar os alunos a estudarem, fazendo-os descobrir o valor dos estudos, 

inclusive tendo como condição para freqüentar o Projeto, freqüentar também a escola; 

4. Ocupar, através das atividades alternativas realizadas, o horário em que as crianças 

e os adolescentes não se encontram na escola; 

5. Promover, com acompanhamento sistemático, as famílias das crianças e 

adolescentes, de modo a garantir a inserção da criança e do adolescente na família; 

6. Promover e colaborar ativamente, com as iniciativas da Prefeitura para promover 

benefício aos moradores; 

O Projeto realiza as atividades programadas no Centro Educativo AACA. 

Atualmente a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente atende a 480 crianças e 

adolescentes e a 280 famílias. 

Perguntamos também que linhas pedagógicas seguem: 

 

 

Ao longo dos anos de trabalho, foi possível definir as linhas pedagógicas de 
atuação – elaboradas paralelamente à prática educativa - que têm como base 
o que nós chamamos “a arte de amar” e que contem os valores universais, 
para os quais orientamos o nosso agir: a fraternidade, a paz e a cidadania. 

 

 

A Entidade conta com equipe de funcionários constituída por 30 pessoas, das quais 

22 (75 % dos funcionários) são da própria Comunidade da Ilha de Santa Terezinha. 

Trabalham cerca de doze ex-alunos e outros tantos ajudam voluntariamente ao projeto. No 

item a seguir enfocaremos o perfil dos educadores da AACA escolhido para a realização das 

entrevistas. 

 

 

PERFIL DOS EDUCADORES PESQUISADOS 

 

De acordo com a natureza do estudo, que se centra em seres humanos protagonistas 

das práticas de leitura e escrita, apresentamos um breve perfil dos educadores pesquisados.  

Através das respostas às perguntas iniciais do roteiro elaborado para as entrevistas, 

foi possível construir o perfil dos educadores da AACA. Consideramos oportuno resgatar 
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estes dados (Quadro 1) por levarmos em conta que esses educadores, como seres sociais que 

são, é que dão concretude às práticas de letramento da AACA. 

 

QUADRO 1 

 

Perfil dos educadores da AACA  

 Educador 

1 

FLÁVIA 

Educador 

2 

ROSANGÊLA 

Educador 

3 

DANIEL 

Educador 

4 

ADRIANA 

Educador 

5 

BETE 

IDADE 23 36 27 24 30 

SEXO F F M F F 

Pertença à 

comunidade 

SIM (foi 

aluna da 

Instituição) 

SIM SIM SIM SIM 

Formação 

acadêmica 

Normal 

médio e 

científico 

Médio 

incompleto 

(não esta 

estudando este 

ano) 

2º período 

pedagogia 

Médio 

completo 

(cientifico) 

Médio 

completo 

(cientifico) 

Experiência 

anterior em 

educação 

Estágio Não Não Não Não 

Tempo de 

trabalho na 

Instituição 

8 meses 9 anos 7 anos 7anos 6 anos 

 

 

A maioria dos sujeitos são jovens e adultos jovens; estando na faixa etária entre 23 e 

36 anos de idade, sendo em sua maioria mulheres (80%).  

Todos os educadores pertencem à comunidade da Ilha de Santa Terezinha, sendo que 

um deles, a Educadora , também foi aluna da Instituição. Um dado interessante que  tivemos a 

oportunidade de identificar refere-se à formação acadêmica dos entrevistados. A maioria 

(80%) fez, no nível médio, o curso científico. Muitos deles disseram que cursaram o ensino 
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médio científico pelo fato de não terem tido outra opção. Alguns ainda esclareceram que 

cursaram o médio cientifico, pois pensavam que assim seria mais fácil ingressar no nível 

superior. No período de realização das entrevistas (2007) três entrevistados, a convite da 

Instituição, fizeram cursinho pré-vestibular e estavam esperando o resultado do concurso 

vestibular para ingressarem no curso de Pedagogia. O educador que fez no nível médio o 

curso de Magistério disse que optará por outra área fora educação quando prestar vestibular. 

Se observarmos o quadro acima, no item “experiência anterior em educação” 

perceberemos que apenas um educador teve alguma experiência anterior em sala de aula e 

esta como atividade de estágio. Este conjunto de dados nos chamou a atenção pelo fato de 

que, para uma grande parte dos entrevistados (Quatro educadores), a prática de guiar o 

trabalho em sala de aula está mais ancorada nas experiências vivenciadas na própria 

Instituição do que em experiências anteriores. 

Percebemos também que a educadora 1 possui bem pouco tempo de trabalho na 

Instituição em relação aos outros educadores que têm em média mais de sete anos na AACA.  

 

             
                                                              FOTO 2: Alguns educadores da AACA 

 

A seguir, faremos uma descrição de cada uma das categorias identificadas nos micro-

eventos, tomando como base as aulas observadas e, em seguida, adentraremos no foco do 

nosso trabalho que é descrever e analisar as Práticas de Letramento da AACA. 

Procuramos realizar a investigação das práticas de letramento da AACA, nosso 

objeto de estudo, buscando apreender20, de início, os movimentos que se estabeleceram nos 

                                                
20 Para tal apreensão baseamo-nos no trabalho de Costa (2007, p. 243) segundo o qual: 

“Para compreender a lógica e os significados desses eventos, alçando-os à categoria de prática de 
letramento, é necessário situá-los no contexto histórico das práticas culturais e da instituição que 
produzem...”  
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microeventos observados, os quais tinham relação com a escrita e a leitura.  Esses 

movimentos foram percebidos a partir da definição do contexto de produção: (1) da escrita: o 

que se escrevia, para que se escrevia, para quem se escrevia, quando se escrevia, como se 

escrevia, onde se escrevia; e (2) da leitura: o que se lia, para que se lia, quem lia, quando se 

lia, como se lia, onde se lia. No tópico a seguir, faremos a descrição de ambos os contextos de 

produção. 

 

3.1.3 Os contextos de produção de escrita e de leitura da AACA  

 

Na tentativa de explicitar as práticas de escrita e de leitura em situações de sala de 

aula e em situações extra-sala da AACA, partimos da descrição dos contextos de produção de 

texto e de leitura, a fim de evidenciar como eles influenciaram os eventos de letramento 

observados, assim como mostrar a importância que tiveram para as práticas de letramento da 

instituição pesquisada.    

As tabelas dos microeventos encontram-se anexadas a este trabalho (anexo 5) e serão 

aqui citadas como MEE para microeventos escrita e MEL para os microeventos leitura. Os 

números que acompanham as siglas referem-se ao número estipulado para o evento, de acordo 

com a ordem cronológica em que foram observados. 

 

                      
                           FOTO 3: Alunos em atividades na sala de aula 

 

3.1.3.1 O que os alunos escreviam 

 

Este aspecto do contexto de produção de texto refere-se às práticas de escrita pelos 

alunos da AACA, que foram mediadas através de diferentes gêneros de textos. Do ponto de 
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vista das condições de produção de texto é de suma importância, pois os gêneros são a 

interseção das condições de produção, porque se constituem como respostas às necessidades 

humanas de comunicação, sendo fenômenos ou entidades sociocomunicativas (MENDONÇA, 

2005).  

Nas situações de produção de texto foram identificadas treze atividades que 

contemplaram a escrita de textos de onze diferentes gêneros. São eles: poesia, bilhete, convite, 

carta, histórias em quadrinho, boletim de notícias, biografia, cordel, cartazes, questionário, 

curriculum, os quais são práticas sociais de uso da escrita, de diferentes esferas de circulação, 

presentes nas aulas e nas atividades extraclasse. 

O treino ortográfico (MEE9 e MEE10) que é uma das práticas prototípicas da esfera 

escolar, uma vez que não circula em meio aos usos reais da escrita na sociedade, foi 

observado em duas atividades.   

 

 

3.1.3.2 Para quem os alunos escreviam 

  

Este item diz respeito ao destinatário dos textos escritos pelos alunos, tendo em vista 

que textos como a maioria dos que foram observados, nas aulas da AACA, são práticas usuais 

de escrita que só se justificam mediante a necessidade das pessoas construírem 

relacionamentos com outros interlocutores. O bilhete (MEE2), o convite (MEE3) e a carta 

(MEE4), por exemplo, pressupõem uma resposta do destinatário para que o processo de 

interação com o interlocutor se consolide.  Já o boletim de notícias (MEE6), a biografia 

(MEE7), a história em quadrinhos (MEE5), o cordel (MEE8), a poesia (MEE1), práticas da 

escrita presentes também nas aulas observadas, embora não pressuponham o mesmo 

envolvimento interacional como a carta e o bilhete, dependem também de um processo de 

interlocução. 

Para que o aluno produza textos significativos é imprescindível que ele encontre 

interlocutores verdadeiros que estimulem modos diferentes de relacionar seus textos às suas 

necessidades. Nos dados relativos às escritas propostas aos alunos foram observados quatro 

grupos de destinatários, conforme se observa na tabela abaixo, que mostra a freqüência das 

práticas de escrita por destinatários.  
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TABELA 5 

 

Freqüência das Práticas de Escrita por Destinatários  

 

O QUE 

ESCREVE? 

PARA QUEM ESCREVE? QUANTIDADE 

 

Bilhete 

 

Convite 

 

Estórias em  

quadrinhos 

Biografia 

 

Questionário 

 

Grupos Específicos 

(pais/alunos da turma X/própria 

turma) 

5 

Boletim de 

  notícias 

 

Cordel 

 

Cartazes 

 

Curriculum 

Grupos não-específicos 

(outras turmas/pessoas da 

 Instituição/comunidade) 

4 

Poesia 

Carta 

Pessoa Específica 

(amigo/mãe) 
2 

Frases 

Frases 
Educador 2 

 

 

Das práticas de escrita observadas cinco tiveram como destinatário um grupo 

específico de pessoas. Neste grupo encontramos práticas de escritas que tiveram o destinatário 
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externo a Instituição, como no caso do convite aos pais dos alunos e também destinatários 

pertencentes à própria Instituição, como os alunos de uma outra turma ou mesmo a própria 

turma dos alunos que estavam fazendo as produções. Quatro das práticas de escrita de textos 

destinaram-se a um grupo não específico, como todas as outras turmas, “pessoas da 

Instituição”, ou a qualquer pessoa da “comunidade” que viesse a ter contato com aquele 

material. 

Observamos ainda, na tabela 5, que duas produções foram destinadas a uma pessoa 

específica, como a escrita de uma carta a uma colaboradora Italiana21 (MEE4) ou o verso de 

uma poesia do cartão do Dia das Mães (MEE1).  

Duas últimas atividades correspondem ao treino ortográfico de frases, que não têm 

relação com um gênero textual, nem mesmo um tema particular, e foram destinadas ao 

educador da própria sala.  

 

 

3.1.3.3 Para que os alunos escreviam  

 

No contexto de produção de texto, foi importante observar as finalidades das escritas 

dos alunos da AACA.  Normalmente, no início de cada momento de escrita, a educadora 

explicitava aos alunos quais seriam os objetivos da produção do texto que estavam por 

realizar, conforme se observa no quadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 A entidade recebe, todos os anos, estudantes ou um grupo de colaboradores, em geral italianos, que passam 
um período de tempo trabalhando na Instituição, ou para realizarem pesquisas ou mesmo no sentido de vivenciar 
de perto uma experiência social. A colaboradora referida é a filha de um casal de financiadores italianos que 
esteve na Instituição por seis meses para realizar um trabalho social. 
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QUADRO 2 

 

Objetivos das produções da escrita de textos 

 

 

O QUE OS ALUNOS ESCREVIAM 

 

PARA QUE ESCREVIAM 

 

POESIA 

(MEE1) 

Produzir um cartão para a mãe.  

BILHETE 

(MEE2) 

Comunicar-se com outra turma a respeito dos 

preparativos da Festa de São João.  

CONVITE 

(MEE3) 

Produzir um modelo de convite para entregar aos pais 

ou responsáveis convidando para a festa de São João. 

CARTA 

(MEE4) 

Enviar notícias atuais da Instituição para uma amiga 

que mora no exterior. 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

(TIRAS) 

(MEE5) 

Preparar histórias para compor um gibi coletivo. 

BOLETIM DE NOTÍCIAS 

(MEE6) 

Produzir notícias das atividades que estavam 

preparando para o São João da AACA de modo que 

todas as idéias e atividades fossem compartilhadas. 

 

BIOGRAFIA 

(MEE7) 

Contar a história pessoal que seria apresentada em um 

livro. 

CORDEL 

(MEE8) 

Produzir versos de literatura de cordel para compor um 

folheto sobre a festa de São João. 

TREINO ORTOGRÁFICO DE FRASES 

(2) (MEE 9/10) 

 

Cumprir uma tarefa solicitada pela educadora 

CARTAZES 

(MEE11) 

Produzir material para a passeata sobre a paz. 

QUESTIONÁRIO 

(MEE12) 

Conhecer a história da própria comunidade. 

CURRICULUM 

(MEE13) 

Preparar um curriculum para eventuais propostas de 

emprego. 
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Percebemos pelo quadro acima que duas escritas tinham como objetivo cumprir uma 

tarefa solicitada pelo educador (MEE9 e MEE10), sem visar uma intenção sócio-

comunicativa diferente do que ocorreu nas demais produções. 

Na maioria das produções percebemos que o objetivo das escritas voltava-se para o 

compartilhamento entre os alunos e entre estes e outros interlocutores, tendo em vista que os 

usos de textos cumpriam as suas funções sociais. Essas escritas tiveram um grande espaço na 

dinâmica dos microeventos observados. Em um destes (MEE6), a educadora fez a turma 

perceber a necessidade de comunicar aos pais, aos alunos do outro turno, e aos demais 

funcionários do projeto, as notícias sobre como estavam indo os preparativos para a festa de 

São João. Sugeriu então a produção de um boletim de notícias: “assim todas as idéias e 

atividades podem ser compartilhadas por todos”, afirmou a professora. 

Os microeventos 11/12/13 mostraram que o “para que escrever” pode ser uma 

ocasião para extrapolar os limites da Instituição e atingir a comunidade como um todo, como 

no caso da produção de cartazes com manifestos pela paz, produzidos para uma passeata 

realizada na comunidade. 

 

 

3.1.3.4 Quando os alunos escreviam 

 

Um dos princípios do letramento é que ninguém lê ou escreve aleatoriamente, ou 

seja, sem propósitos comunicativos.  A categoria “Quando os alunos escreviam” se instala 

neste contexto, na medida em que dar aos sujeitos referenciais para a escrita de textos 

enquanto práticas sociais que tenham sentido, e nos dar pistas dos momentos em que esta 

produção é solicita.   

No conjunto das produções escritas observadas na AACA notamos cinco momentos 

nos quais os alunos foram levados a escrever textos. A tabela abaixo mostra “quando” e a 

freqüência com que estes momentos se repetiam. 
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TABELA 6 

 

Freqüência do “Quando” os alunos escreviam* 

 

QUANDO FREQUÊNCIA 

Após conversa oral sobre o tema (educador X alunos / alunos X 

alunos 
11 

Após conversa oral sobre o gênero do texto a ser produzido 11 

Após demonstração concreta de um material textual  8 

Após leitura de um texto (modelo) ou após consulta ao dicionário.   3 

Após dizer uma palavra  1 

* Para cada item levou-se em consideração o total de 13 escritas de texto.  

 

 

De acordo com a tabela ilustrada acima, em todas as atividades encontramos mais de 

um momento que caracteriza o “quando” das situações de escrita.  Antes de iniciar qualquer 

prática de escrita, desenvolviam-se outras atividades que ajudavam a dar sentido à produção 

propriamente dita. 

Percebemos que existe uma certa ordem ao propor as escritas dos textos. Essas 

partiam ou de uma conversa inicial sobre o tema, e acontecia na maioria das vezes, com a sala 

arrumada em círculo; ou partiam de uma conversa oral sobre o gênero, que muitas vezes se 

limitava à explicitação ou recuperação dos conhecimentos prévios das crianças a respeito da 

função social dos gêneros que iriam produzir. Com exceção de dois microeventos, todos os 

outros tiveram este momento, que se dava basicamente na ocasião em que o educador 

procurava motivar as crianças/adolescentes para realizar as atividades. Os educadores 

procuravam criar situações significativas, que estimulavam a criança a interagir de modo 

reflexivo com a língua escrita.  

É interessante ressaltar que os educadores dedicavam grande parte do tempo de aula, 

a esses momentos, contextualizando a necessidade de executar as atividades. 

Após essa conversa inicial sobre o tema e sobre a função social do gênero, foi 

comum observar que os educadores procuravam criar “modelos” orais ou mesmo escritos 

daquele gênero determinado e esclarecer os alunos sobre a necessidade real de realizar a 

atividade. Eles estimulavam os alunos a ter interesse e necessidade de produzirem aquele 
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texto e os alunos viam nisto a possibilidade de participar ou contribuir para resolver uma 

situação autêntica. 

Em três das atividades observadas o educador serviu-se da leitura de um texto ou da 

leitura de dicionário para suscitar o momento da execução da atividade. Este texto lido 

inicialmente pertencia ao mesmo gênero do texto que os alunos iriam produzir e servia como 

modelo para os mesmos, como no caso do microevento 7 quando a leitura de outras biografias 

era tida como exemplo da atividade a ser realizada.  

Observamos também apenas uma atividade em que o educador utilizou a citação de 

uma palavra que deveria compor a frase que as crianças tiveram que escrever (MEE9). A 

educadora relembrou os temas trabalhados durante o ano, até então. Combinou com os alunos 

que com o tema do mês corrente diria uma palavra; daquela palavra eles formariam 

coletivamente uma frase que contemplasse o tema e, posteriormente, ela pediria a um aluno 

que a escrevesse no quadro negro. 

 

 

3.1.3.5 Como e Onde os alunos escreviam 

 

Os textos foram escritos de diversas maneiras, a saber: 

 1. Produção individual – 3 produções 

2. Produção inicialmente individual, mas posteriormente os alunos deveriam produzir 

um texto coletivamente – 5 produções 

3. Produção em grupo de três ou quatro alunos- 4 produções 

4. Produção coletiva- 1 produção 

O gráfico a seguir mostra a percentagem referente a cada item, nas práticas 

observadas.  
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GRÁFICO 1 

 

COMO OS TEXTOS FORAM ESCRITOS?

PRODUÇÃO 
INDIVIDUAL ; 3

PRODUÇÃO 
INDIVIDUAL/COLET

IVA ; 5

PRODUÇÃO 
GRUPOS 3/4; 4

PRODUÇÃO 
COLETIVA; 1

PRODUÇÃO INDIVIDUAL 

PRODUÇÃO
INDIVIDUAL/COLETIVA 

PRODUÇÃO GRUPOS 3/4

PRODUÇÃO COLETIVA

 

 

 

Encontramos três textos que foram produções essencialmente individuais. Nessas, os 

alunos foram solicitados a escrever frases ditadas pelo educador (MEE9 e MEE10) ou 

compilaram, a partir de um modelo oferecido pelo professor de informática, os dados pessoais 

relativos à identificação do próprio curriculum (MEE13). 

Encontramos algumas produções (cinco) que num primeiro momento foram escritas 

individuais, mas posteriormente, fariam parte de um material de produção coletiva, como o 

caso das histórias em quadrinhos, que comporiam um Gibi da turma (MEE5).  

Apenas uma produção foi feita por toda a turma coletivamente e quatro das 

atividades foram produzidas por um grupo de alunos, formado de 3 ou 4 crianças/adolescente, 

como a produção de notícias sobre as atividades de São João (MEE6). 

 

Os microeventos acontecem geralmente nas salas de aula ou nos espaços destinados 

à execução das atividades extraclasse. A organização da sala de aula era bem variada. Vale 

ressaltar que os alunos ficavam bem à vontade. Trocavam a disposição das cadeiras com 

muita facilidade e com desenvoltura: ficavam em círculo, em semicírculo, no chão, em 

pequenos grupos, em grupos maiores ou mesmo trabalhando sozinhos. 

A maioria das atividades era feita num primeiro momento em papel rascunho, e 

somente após a leitura e correção do educador, eram reescritas no papel adequado. 
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                Foto 4: Alunos em um momento de produção textual 

 

Em doze das treze práticas de escrita foram as próprias crianças ou adolescentes que 

escreveram os textos. Observando-se a dinâmica dos microeventos, percebeu-se que o 

educador acompanhou de perto as produções e auxiliou os alunos tanto em relação ao tema 

proposto, como em relação aos conhecimentos lingüísticos necessários à realização da tarefa.  

Para cada momento da atividade, as crianças/adolescentes procuravam, solicitados ou 

não pelo educador, a melhor maneira de realizar a tarefa. Em geral, o clima da sala de aula era 

bastante descontraído. Quando as atividades eram em grupos, foi comum observar que os 

alunos conversavam nas mesas sobre o que escrever e se consultavam mutuamente. 

 

Voltamos agora a nossa atenção para os microeventos nos quais verificamos práticas 

de leitura. 

 

 

3.1.3.6 O que os alunos liam 

 

Constatamos que o material textual dos microeventos de leitura observados 

contemplou oito gêneros textuais. Foram eles: fábula, reportagem, cordel, calendário, 

receita, música, tabela de jogos, regras de convivência. A predominância do material lido 

foi de textos, mas também encontramos atividades onde o dicionário ou “palavra do dia”22 

fazia parte das atividades. Porém, não os consideramos como microeventos, pois estas não 

eram atividades próprias de leitura e sim um motivo para realizar outras tarefas.  

                                                
22 Algumas vezes observamos os educadores estipulavam uma palavra-chave para o dia, a qual guiava todo o 
trabalho na Instituição. 
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Como estivemos percorrendo várias salas de aulas, encontramos para cada gênero 

textual a freqüência de apenas uma atividade, com exceção do gênero textual fábula, que foi 

encontrado duas vezes nas atividades observadas (MEL1 e MEL3). 

 

 

3.1.3.7 Para que e Para quem se lia 

 

Nem sempre foi fácil perceber o objetivo da leitura estabelecido para os alunos.  De 

acordo com as observações, pudemos agrupar os objetivos em quatro categorias principais: 

1. Leitura para conferir se as antecipações realizadas sobre o conteúdo do texto 

estavam corretas. 

Neste item enquadramos as atividades que compreendem os gêneros “fábula” e 

“reportagem” (MEL1 e MEL2) que objetivavam a leitura do texto, após criar grande 

expectativa nos alunos sobre o conteúdo dos mesmos, para confronto das antecipações 

realizadas pelos aprendizes. Em uma das atividades (MEL1) os alunos estavam sentados em 

círculo no chão e a educadora apresentou uma caixa surpresa. Ela criou uma grande 

expectativa sobre qual atividade seria desenvolvida e retirou da caixa o título da estória. 

Depois levou os alunos a realizarem antecipações, a partir do título, sobre o assunto do texto 

lido. Alguns alunos se pronunciaram e a educadora fez crescer ainda mais a expectativa para a 

leitura do texto, questionando se as respostas dos alunos tinham a ver mesmo com a história 

ou não. Então, leu o texto em voz alta para todos os educandos. 

 

2. Leitura para conhecer um gênero textual 

Os objetivos da leitura enquadrados neste item referem-se àqueles textos a partir dos 

quais estimulavam principalmente a leitura, atentando para as características do gênero do 

texto lido, como, por exemplo, no (MEL 4) quando o educador, ao propor a leitura do texto, 

recuperou os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do gênero e os expandiu. 

 

3. Leitura deleite 

Inserimos aqui as atividades que estavam mais ligadas ao simples prazer de ler e que 

traziam uma grande satisfação para os alunos, sem a preocupação de realizar alguma tarefa. 

Um exemplo destas atividades pôde ser encontrado na leitura de músicas (MEL7), quando as 

crianças cantavam com o apoio do texto escrito.  
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4. Leitura para retirar informações 

Algumas atividades de leitura observadas tiveram como objetivo retirar informações 

do texto. A leitura do calendário (MEL5), das regras que regeram o torneio de jogos da 

Instituição (MEL9) e a leitura da tabela onde estavam expostos os dias e horários dos jogos 

internos (MEL8), foram atividades nas quais pudemos identificar estes objetivos.  Também 

incluímos nas atividades de leitura para retirar informações, a leitura de uma fábula que teve 

como finalidade apenas conhecer o conteúdo do texto para depois responder perguntas de 

interpretação. 

 

Consideramos importante ressaltar que as leituras eram feitas ou para toda a turma ou 

para um grupo de colegas. Não registramos momentos em que essas leituras foram feitas 

apenas para o educador. Os alunos na maioria das vezes estavam dispostos a ler, mesmo 

aqueles que não eram proficientes na leitura. 

 

 

3.1.3.8 Quando liam? 

 

Ao analisarmos a dinâmica da sala de aula, percebemos momentos que antecediam as 

práticas de leitura. A freqüência com que esses momentos apareceram nas atividades está 

exemplificada na tabela abaixo. Vale ressaltar que um mesmo microevento pode apresentar 

mais de um momento: 

 

TABELA 7 

Freqüência de “quando” os alunos lêem 

ATIVIDADE ANTECEDENTE       FREQUÊNCIA 

Após conversar sobre o tema 5 

Após questionamento sobre a utilidade (função social) do 

gênero e conversa oral características do gênero. 

3 

Após exemplificação concreta de um material 

textual/(leitura de outro texto do mesmo gênero 

1 

Antes de uma prática de escrita 1 

Após orientação do educador sobre a atividade a ser feita 1 

* Para cada item levou-se em consideração o total de 9 textos lidos. 
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Antes da prática da leitura, os educadores destinavam grande parte do tempo da aula 

às atividades que criavam uma expectativa para a leitura, isto é, faziam com que a leitura 

procedente criasse sentido para os alunos.  

A atividade “conversar sobre o tema do texto” aparece em mais de 50% dos micro-

eventos observados. Esta conversa era feita de modo informal e, na maioria das vezes, tinha o 

educador como propiciador do diálogo. Na leitura de uma fábula (MEL3), o educador iniciou 

o trabalho questionando os alunos sobre o tema cooperação, perguntando aos alunos: “Vocês 

vivem sós no mundo?” “Vocês acham que precisam da ajuda de alguém?” “Todos temos 

algo a fazer, a contribuir?!?” “Quem coopera, assim... ajuda vocês em muitos aspectos?” 

Perguntas que versavam sobre o tema do texto que se iria ler.  

A segunda maior freqüência encontrada se refere à questionamentos sobre a função 

social do gênero.  Das nove atividades observadas, 33 % tiveram este momento antecedente à 

leitura. Os educadores questionavam os alunos sobre a “utilidade” do gênero que iam ler e 

procuravam captar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito dos mesmos. No micro-

evento 4, a educadora pretendia propor a leitura coletiva de uma poesia da literatura de cordel. 

Para iniciar a atividade, questionou como seria o cordel, resgatando os conhecimentos prévios 

a respeito do gênero, mas enfatizando principalmente o porquê de se chamar “cordel”; quem 

geralmente escreve; de quais temáticas tratam; porque escrevem daquela forma e não de 

outra. Esclareceu ainda sobre a finalidade de uso do texto, despertando a curiosidade dos 

alunos em relação ao que seria lido. Por fim, apresentou alguns cordéis e solicitou que cada 

aluno lesse um pequeno trecho em voz alta. Questionou o significado de algumas partes do 

texto para depois resgatar o seu sentido global.   Por fim, ajudou os alunos a fazerem relação 

com outros textos que traziam a mesma temática, mas em gêneros diferentes.23  

Em outro momento, o educador optou por mostrar antes um texto de um determinado 

gênero, que tinha escolhido para a atividade daquele dia. No caso da leitura de receitas de 

comidas de milho (MEL6), por exemplo, o educador leu uma receita que tinha trazido e, a 

partir desta leitura, questionou as crianças sobre as características e função do gênero textual 

em questão. 

Ainda observamos, na tabela, que uma das atividades de leitura (MEL5) foi proposta 

antecedendo à prática de escrita e parecia apenas ter o objetivo de mobilizar os alunos para a 

                                                
23 Apesar de não ser objeto de nossa pesquisa vemos aqui uma atividade onde a educadora realizou a 
intertextualidade. Segundo KOCH (2003) a intertextualidade consiste na “relação de um texto com outros 
efetivamente produzidos que o precederam” (p. 62-64)  
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escrita que se seguiria. Uma outra atividade ainda teve como momento antecedente à leitura, 

apenas a orientação do educador de como deve ser feita, isto é, em grupos de alunos, onde um 

deve ler para os outros.  

 

 

3.1.3.9 Como e onde os alunos liam? 

 

Já na categoria “onde se lê” não encontramos uma grande heterogeneidade de locais 

em que os alunos liam. Todas as atividades de leitura observadas24 aconteceram nas salas de 

aula ou nas salas de atividades extraclasses. A organização das salas era feita, às vezes, em 

círculo; e em outras, em grupos.  Observamos também situações em que não havia uma 

organização definida. 

Segundo nossas observações, pudemos perceber que todas as leituras realizadas eram 

oralizadas.  Foram realizadas de três modos: a) leitura oral coletiva, quando cada criança lia 

um pedaço do texto para os demais colegas e para a educadora; b) leitura oral, quando o aluno 

ou o educador lia o texto integral para toda a turma; c) leitura oral em grupos, quando os 

alunos liam em grupos menores.  

 Pudemos constatar três atividades para cada um dos modos de ler oralmente.  

Encontramos 33% das atividades nas quais foi realizada a leitura oral coletiva; 33 % em que 

foi realizada a leitura em grupos de 3 ou 4 crianças e ainda mais 33% em que foi feita a leitura 

individual do texto. A leitura silenciosa individual não foi observada em nenhum dos micro-

eventos. 

 

Na próxima seção apresentaremos as análises mais aprofundadas dos eventos de 

letramento, enquanto práticas sociais da leitura e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Não significa aqui que os alunos não tenham lido em outros locais que não foram observados por nós. 



 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós construímos teorias para criar sentido para 

o mundo (...). Nós ajustamos e mudamos as nossas teorias 

à luz de nossas experiências. Isto aplica-se ao letramento 

como a qualquer outro aspecto da vida”25   

                                       BARTON (1994, p. 14) 

 

 

 

3.2 As Práticas de letramento: análises das observações e entrevistas  

 

Na seção anterior fizemos uma descrição da AACA e de seus educadores enquanto 

agentes protagonistas das práticas de letramento. Pudemos também analisar os microeventos 

envolvendo leitura e produção de texto, explorando o que nos diziam, em primeira instância, 

através das observações dos eventos de letramento ocorridos nas salas de aula e nos ambientes 

                                                
25 “We construct theories to make sense of the word. We adjust and change our theories in the light of 
experience. This applies to literacy as much as to any other part of life” 
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extraclasse da Instituição.  Fizemos uma descrição destes microeventos, evidenciando qual 

gênero foi escrito ou lido; para quem os alunos escrevem ou se lêem; que objetivos têm as 

produção ou as leituras; quando, onde e como eram produzidos ou lidos os textos. 

Neste item tratamos de aprofundar especificamente como os contextos de escrita e de 

leitura contribuíram para os significados das práticas de letramento da AACA.  Nesta 

perspectiva, aprofundamos o nosso olhar para as ideologias, as crenças e os valores que 

circundam estas práticas. De fato, o conceito de práticas de letramento procura tanto 

compreender os eventos de letramento, como associá-los a algo mais amplo, de natureza 

cultural e social (STREET, 2003). 

Para compreender as práticas de letramento da Instituição pesquisada, procuramos 

entender os aspectos socioculturais mais amplos, pois trazemos para um evento de letramento, 

conceitos, modelos sociais relacionados à natureza que o evento possa ter, que o fazem 

funcionar, e que lhe dão significado (STREET, 2003). Os eventos já caracterizados na seção 

anterior e as entrevistas realizadas (com os educadores da Instituição, com o coordenador 

pedagógico e a gestora do projeto) vêm nos auxiliar nesta tarefa, na medida em que revelam 

ideologias que subjazem às práticas de letramento. 

 

 

3.2.1 COM QUAIS FINALIDADES AS PRÁTICAS ERAM VIVENCIADAS  

 

Um aspecto importante que procuramos esclarecer na nossa pesquisa refere-se aos 

objetivos das práticas de letramento desenvolvidas com os alunos, em situações de sala de 

aula e extra-sala, na AACA. Para visualizarmos essas práticas, as dividimos em três 

categorias com base nas finalidades do seu uso pelos alunos. São elas:  

 

a) Práticas de letramento escolar: observadas no trabalho com 

atividades gramaticais e com gêneros textuais, e cujo objetivo era puramente 

escolar. 

 

b) Práticas de letramento como mediação: percebidas durante o 

desenvolvimento de atividades com gêneros textuais, e cujo objetivo era 

atender a uma necessidade do cotidiano, exercendo assim uma função 

comunicativa interpessoal.   
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c) Praticas de letramento formativas: vistas em situações cujo 

objetivo era trabalhar a cidadania dos alunos, seu pensamento crítico.  

 

 

 

                     
                            Foto 5: Alunas em atividade de campanha partidária  

 

A tabela 8, a seguir, apresenta uma síntese da relação entre as práticas de letramento 

e os objetivos das atividades observadas segundo as categorias acima estabelecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

TABELA 8 

 

Relação das práticas de Letramento desenvolvidas pelos educadores da AACA 

Freqüência e Objetivos propostos: Dados da Observação 

 

PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO 

 

Atividades com 

objetivos 

puramente 

escolares 

 

Atividades 

voltadas para 

demandas do 

cotidiano 

Atividades com 

objetivos de 

formar cidadão 

TOTAL 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA 

 

1 3 5 9 

 

PRÁTICAS DE 

ESCRITAS 

 

2 4 7 13 

 

 

Na tabela acima, percebemos uma nítida preocupação com a formação do cidadão, a 

qual se mostra saliente na medida em que confirma os propósitos da Instituição pesquisada. 

Recordamos aqui trechos da entrevista feita à coordenadora do projeto:  

 

 

Nós queremos de alguma forma contribuir para formar...formar a pessoa 
como todo, o homem novo, o cidadão político. [...] Como já afirmei, nosso 
trabalho busca a construção do cidadão, estas crianças precisam da nossa 
ajuda, senão vão se tornar apenas reprodutoras do sistema que vivemos hoje 
e queremos que possam compreender o mundo que está a sua volta e dê a 
sua contribuição na construção de um mundo novo. 

 

 

Convém ressaltar aqui que as atividades categorizadas como “Promover a formação 

do cidadão” estavam muitas vezes ligadas também a uma necessidade do cotidiano, mas aqui 

se pensou no objetivo primordial dos microeventos. 
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Freire (1993) afirmava que se o indivíduo puder compreender melhor seu próprio 

valor, realizar leituras do mundo que o rodeia, alcançar a consciência, ele será capaz de 

exercer a cidadania. Na atividade relatada pelo Educador 3, encontramos um exemplo neste 

sentido. O educador relatou que o incomodava o fato de algumas ruas da comunidade não 

terem nome. Então, questionou os alunos da turma sobre o que eles achavam disso. 

Conversaram amplamente sobre a questão e decidiram fazer algo para mudar aquela 

realidade, como se vê no relato abaixo:  

 

 

Eu vi que não podia continuar assim; queria fazer alguma coisa e aí surgiu a 
idéia de conversar com os alunos pra ver se eles tinham alguma idéia. 
Primeiro sugeriram de fazer plaquinhas com os nomes da rua e colocar lá. 
Até fizemos algumas, mas logo vimos que os moleques iam tirar e se não 
fosse registrado.... não ia servir de nada. Então sugerir que fizéssemos uma 
carta para o prefeito, dizendo que não sabíamos onde moravámos, porque a 
rua não tem nome e queremos dar nome das pessoas importantes da nossa 
comunidade. Aí que foi, viu. Porque todo mundo queria dizer um nome... e 
tivemos que fazer votação. Depois mandamos a carta e fomos com alguns 
alunos também lá. Porque se não for pessoalmente não resolve. [...] Hoje, as 
nossas ruas tem nome. (ED3) 

 

 

Consideramos a atividade de escrever a carta ao prefeito como uma prática que tem o 

objetivo tornar a pessoa emancipada por meio da escrita, pois o auxilia a atuar na sociedade, 

transformando-a, uma vez que foi exigida de quem escreve a capacidade de reconhecer e 

reivindicar seus direitos perante as necessidades da comunidade, através de uma prática 

historicamente situada. Torrês (2003) assevera que, para que nossas crianças venham se tornar 

cidadãos capazes de influenciar nas atitudes e decisões da sua comunidade, é preciso 

envolver-se em uma diversidade de letramentos. 

De fato, compreendemos que as diversas práticas de letramento devem possibilitar 

aos alunos participarem de várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita na 

vida da cidade, de maneira ética, crítica, democrática (ROJO, no prelo) e assim contribuir na 

construção de uma sociedade mais justa. 

Perguntamos aos nossos entrevistados: Você costuma trabalhar com leitura e escrita 

em sua sala de aula? A maioria dos educadores se restringiu a responder apenas se 

costumavam ou não, trabalhar leitura e escrita, não exemplificando como e quando o faziam. 

Porém, encontramos uma resposta interessante dada pela ED 1. Esta educadora comentou que 
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trabalhava mais a leitura e escrita de texto quando estava com alunos maiores (época em que 

fiz as observações) e complementou sua resposta afirmando que  

 

 

...agora que eu tô com essa turma de 4 e 5 anos, eu sempre, trabalho mais  
uma leitura visual, com cartazes, figuras, objetos, também faço leitura de 
contos, de notícias e de poesia, eles adoram poesia! Mas não utilizo muito a 
escrita não (ED1). 

 

 

Sabemos que o desenvolvimento de práticas de leitura que visem ao letramento em 

sala de aula é um passo importante para tornar letrado o cidadão. Apesar de a educadora ter 

afirmado que não utilizava muito a escrita, percebe-se que ela o fazia, uma vez que lia para os 

alunos . A palavra sempre, destacada no discurso do educador, nos faz notar que esta é uma 

de suas práticas de rotina, a qual faz com que os alunos se familiarizem com os diferentes 

gêneros textuais, aprendendo, assim, sobre as características da linguagem escrita. É 

interessante realizarmos atividades permanentes de leitura de textos, pois estamos construindo 

assim uma história de identidade leitora, onde muitas finalidades de leitura constituem 

práticas permanentes desses alunos (LEAL, 2005). 

Segundo Foucambert (1994), para aprender a ler, na perspectiva do letramento 

social, é preciso fornecer ao sujeito da aprendizagem diversos textos escritos e legitimar 

outras formas de ler, como diz fazer a nossa entrevistada. 

 

A segunda maior freqüência encontrada, tanto na escrita como na leitura, teve como 

alvo das atividades a necessidade de atender a uma demanda do cotidiano. Nas salas de aula e 

nas atividades extraclasse, foi comum vermos que as atividades intermediadas pela leitura e 

escrita eram propostas de modo a responder a uma necessidade do dia-a-dia da AACA. 

Normalmente, o educador explicitava de onde surgiu a necessidade, e isso fazia com que os 

alunos a percebessem. Este compartilhamento com os alunos deixava-os motivados a realizar 

com empenho as práticas de leitura ou de escrita propostas.  

Na atividade de escrever bilhetes (MEE2) para a outra turma, a educadora lembrou 

então que, dentro de poucos dias, seria a comemoração de São João na Instituição. Fez notar 

aos alunos que seria interessante escrever um bilhete para a turma do outro horário, 

lembrando as respectivas tarefas para a festa e solicitando a arrumação de uma parte da sala.  
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Uma outra atividade que se enquadra neste item foram as leituras de receitas (MEL6) 

para escolher algumas que seriam encaminhadas à cozinha como sugestão de alimentos a 

serem preparados para a festa de São João. 

Terzi (2001), cujas idéias foram apresentadas neste estudo, esclarece que, na sala de 

aula, o professor pode valorizar os usos da escrita presentes no cotidiano para ensinar os 

conteúdos acadêmicos. Assevera que pode fazê-lo, propondo-se também atividades que 

envolvam o uso da escrita que ainda não faz parte do cotidiano dos alunos, garantindo que os 

indivíduos compreendam a função do ato de escrever no contexto social em que a escrita está 

sendo utilizada.  

Um exemplo de valorização do estímulo aos usos da escrita pelos alunos de um 

gênero a que ainda não estavam familiarizados encontra-se na atividade de escrever perguntas 

para um questionário (MEE12). Os aprendizes foram questionados acerca da necessidade de 

recolher alguns dados sobre a história da comunidade, pois 

 

 

não temos nada escrito sobre a nossa história...como daqui a alguns anos, os 
filhos de vocês poderão saber que seus avós criaram esta comunidade, a 
organizou, fez vim a escola pra cá, o posto de saúde, a AACA e outras coisas 
mais... (ED 3).  

 

 

Os alunos confirmaram, balançando a cabeça, que concordavam com o educador e a 

partir daí ele pôde lançar a proposta da construção de questionários para realizar uma pesquisa 

na comunidade. Num primeiro momento o educador elencou com os alunos as principais 

informações que gostariam de saber e assim foram formulando perguntas que seriam dirigidas 

posteriormente aos membros mais antigos da comunidade. Vemos aqui uma atividade 

permeada de ideologia, que nos faz voltarmos a atenção ao fato de que os letramentos estão 

intimamente ligadas às estruturas culturais (TORRES, 2003).  

Voltando ainda à tabela 8, observamos que duas atividades envolvendo escrita e uma 

envolvendo leitura tiveram objetivos puramente escolares, voltados para o ensino de regras 

ortográficas e interpretação apenas literal do texto, respectivamente. Compreendemos aqui 

como letramento escolar as práticas de letramento legitimadas pela escola, que se 

fundamentam no conceito de escrita relacionada com a letra, com regras gramaticais e que 

têm objetivos puramente didáticos. São práticas de ensino da leitura e da escrita que se 

limitam à aquisição e transcrição do código da língua. Nestas, o texto não é concebido como 
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objeto social de interação entre os indivíduos, esvaziado de funções e usos sócio-

comunicativos. Contudo, não estamos afirmando, com isto, que o letramento escolar não seja 

necessário; este tem um papel importantíssimo na formação do cidadão letrado, desde que 

 

  

... o professor conheça a orientação de letramento de seus alunos, para que, a 
partir daí, lhes sejam mostrados outros usos, a fim de que venham a adquirir 
habilidades lingüísticas e discursivas que lhes propiciem transitar por outros 
contextos que privilegiam práticas letradas da escrita” (TÔRRES, 2003, p. 
9).26 

 

 

Uma das atividades de escrita refere-se a um treino ortográfico de frases (MEE9). 

Neste, a educadora resgatou os temas trabalhados durante o ano até então. Com o tema deste 

mês, combinou com os alunos que iria dizer uma palavra, a partir da qual formariam uma 

frase oralmente e que depois da frase formada, iria convidar um aluno a escrevê-la no quadro. 

Durante a escrita da frase, os colegas poderiam ajudar na grafia, como também sugerir o uso 

de algumas regras gramaticais, como: início da frase com letra maiúscula, corrigir pontuação 

falha etc. Durante esse processo, o educador também cooperou com a escrita da frase, fazendo 

notar aos alunos possíveis inadequações. Depois que a frase estava escrita no quadro, a 

educadora fazia perguntas sobre a mesma relacionando-a ao tema trabalhado.  

Na outra atividade que envolveu a produção de frases, o educador relembrou aos 

alunos a música que tinham cantado no dia anterior e apontou no texto algumas palavras que 

não eram comuns no universo discursivo deles. Solicitou que as procurassem no dicionário, as 

contextualizassem em frases contendo aquelas palavras, e as escrevessem no caderno. Por 

parte dos alunos, não existia empolgação para a realização da atividade.  

Em “Leitura” constatamos uma prática de letramento escolar na leitura de fábula 

(MEL3) já que a preocupação primordial da atividade foi a interpretação literal do texto. 

Nesta, a educadora expôs a atividade a ser realizada sem fazer alusão ao gênero, ou à função 

social do texto. Ela comenta a atividade assim:  

                                                
26 Percebemos um movimento da escola, dos educadores e também de iniciativas do governo, em 

desenvolver projetos educacionais que visem à melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos. Em língua 

portuguesa encontramos diversos cursos de formações de professores, que têm como finalidade colocar estes 

últimos em contato com as mais recentes teorias que abordam a leitura e escrita numa perspectiva social que 

proporciona a inserção dos alunos em diversos contextos letrados da sociedade. 
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Disse os alunos pra realizar a leitura do texto em grupos de três pessoas e 
comentar com os colegas do grupo o que compreenderam do texto. Qual o 
sentido geral do texto? Depois, coloquei algumas perguntas sobre o texto 
para eles responderem no caderno, mas depois que vocês conversarem com 
os colegas!?! (ED5)  

 

 

Não foi realizada nenhuma relação com outros textos; a educadora explicou que as 

respostas às perguntas não se encontrariam diretamente no texto, deveriam fazer pensar sobre 

o conteúdo do mesmo para depois responderem. 

Mesmo se estas atividades apresentam aspectos didáticos interessantes, percebemos 

que elas não permitem o desenvolvimento de competências que tornem os alunos aptos a usar 

a língua escrita em situações de interação no seu cotidiano. Estão mais voltadas à perspectiva 

do letramento autônomo (TERZI, no prelo). 

 A produção da frase não é um objeto social constitutivo das interações, mesmo se as 

atividades de letramento escolar também têm seu valor na constituição do cidadão letrado. A 

interpretação literal faz os alunos pensarem que o sentido encontra-se somente no texto, não 

dando espaço assim para as construções individuais de significados.  

 

As análises traçadas até aqui, nos fazem ratificar, com Tôrres (2003), que a escrita, 

para cada indivíduo, exerce diferentes funções, dependendo do valor, da intenção, das 

expectativas, da relação que esse indivíduo estabelece para a escrita.  

A seguir, através da tabela 9, passamos a identificar os objetivos das práticas de 

leitura e de produção de textos na perspectiva das entrevistas. Para tanto, levamos em conta o 

que os entrevistados responderam durante as entrevistas, mesmo se muitas vezes essas 

respostas podem ser encontradas em mais de um objetivo. 
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TABELA 9  

 

Relação das Práticas de Letramento da AACA com os Objetivos de Ensino dos 

educadores: Dados das Entrevistas 

 

OBJETIVOS RELATADOS 

 

ED 1 ED 2 ED 3 ED 4 ED 5 

Estimular a leitura e escrita para ter um 

futuro melhor 
x x 

Trabalhar os temas x x x x 

Auxiliar na compreensão de mundo x 

Produzir nossos próprios textos x 

 

 

Quase todos os educadores têm como objetivo para as atividades trabalhadas na sala 

de aula, sejam elas no contexto da leitura ou no da escrita, o trabalho com temas que 

consideram importantes. Achamos oportuno trazer aqui a resposta de uma das educadoras, a 

título de ilustração dos objetivos de ensino de leitura e escrita previstos por ela: 

 

 

Com o objetivo de trabalhar mais leitura e escrita... é, através dos temas que 
a gente trabalha também, porque eu vejo “criança ta sendo atleta na 
construção do mundo unido”, aí eu procuro ver de acordo com aquele tema, 
se é de jogo de futebol, eu já contei também, fiz uma leitura também, de jogo 
de futebol, a gente leu juntos depois foi trabalhar em sala através da escrita. 
Mas leu porque falava coisas boas sobre o jogo, de saber reagir bem quando 
perde e coisas mais... Ai eles entenderam que isso também tem que ser no 
jogo. Se um time tá perdendo a gente não pode tá vaiando, a gente tem que 
procurar levantar essas crianças. Então eles tava vendo, tava sempre 
juntando uma coisa com a outra. O objetivo é que eles entendam essas 
coisas. (ED 2) 

 

 

Os educadores também apontaram, como objetivo de seu trabalho de leitura, 

“estimular a leitura e escrita para ter um futuro”. Esta perspectiva é referida por Graff (1979, 
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1994) como “Mito do Letramento”, uma ideologia que vem se reproduzindo nos últimos 300 

anos, e que confere prestígio à escrita por si mesma, afirmando que o letramento traz uma 

gama de efeitos positivos desejáveis, não só no âmbito da cognição, mas também no âmbito 

social (KLEIMAM, 1995).  

Neste ponto de vista, os indivíduos alfabetizados recebem o rótulo de civilizados, 

modernos e desenvolvidos, sem levar em consideração que a aquisição da tecnologia da 

escrita e da leitura deve estar atrelada às funções de uso em um dado contexto histórico e 

sociocultural (SIGNORINI, 1994). Respostas, como a transcrita anteriormente, refletem este 

mito, como também expõe uma preocupação cabível na realidade vivenciada na Ilha de Santa 

Terezinha, onde uma grande parte dos jovens não tem perspectiva de futuro e muitas vezes 

acabam caindo nas drogas ou na prostituição. Vemos esta preocupação no discurso de ED 1:  

 

 

Então aqui, meu objetivo era que eles trabalhassem a leitura, pra que eles 
realmente aprendessem, pra que caminhassem de uma forma diferente dos 
pais e de algumas pessoas aqui também, pra não ter um rumo errado, 
digamos errado. Então assim envolver na leitura, na escrita deles despertar 
esse interesse, fazer com que eles se interessassem mais mesmo, viajar 
mesmo no mundo da leitura, pra ajudar futuramente na vida deles, pessoal, 
profissional... 
                                                                                                                 (ED1) 

 

 

Um educador vê o seu objetivo de ensinar leitura e produção de texto, também como 

meio de compreensão do universo ao seu redor.  

 

 

Eu penso que um objetivo de ensinar leitura, eu acho que é pra que a gente 
possa ter uma compreensão de mundo, porque a leitura nos ajuda a 
interpretar as várias formas de textos, texto jornalístico, texto poético, o 
texto dissertativo, justamente ter essa compreensão de mundo. Ter essa 
dimensão não só de compreender, mas também de construir, porque nós 
devemos aprender a ler e escrever não só para sermos leitores, mas também 
sermos capazes de construir, colocar no papel, quer dizer pra gente aprender 
a..., (deixa eu achar a palavra)... a sistematizar, quer dizer, a produzir o nosso 
próprio texto, o que a gente pensa, ter essa capacidade (ED 3). 
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Encontramos ainda nas respostas, uma na qual o educador define os objetivos das 

práticas de leitura e produção de texto, como dar oportunidade para que os alunos possam 

produzir os seus próprios textos. 

 

 

Estimular né? Fazer com que eles gostem, que aprendam de uma forma 
prática, saudável. Que eles possam repassar também pra o outro. Ou pra 
alguém da casa deles. E que eles possam aprender, mediante assim, 
estimular. Fazer com que eles criem também ali, naquele momento. Que as 
vezes eles aprendem e também recriam né, que possam escrever o seu 
próprio texto. (ED2) 

 

 

De acordo com as observações e os relatos dos sujeitos nas entrevistas, percebemos 

que as práticas de letramento da AACA, apesar de algumas vezes se centrarem no 

desenvolvimento de práticas apenas autônomas, estão ancoradas na preocupação em trabalhar 

a formação dos alunos para o exercício da cidadania, o que se configura como uma finalidade 

mais ampla da instituição. O caminho que encontram para ratificar este propósito é o de 

trabalhar a partir de textos ligados a aspectos que ajudam a desenvolver competências 

pessoais e sociais. Neste sentido procurou-se também investigar sobre que temas os alunos 

escrevem ou lêem freqüentemente.  

Os temas citados pelos educadores nas entrevistas são: amizade, paz, amor, 

esperança, violência, fraternidade, solidariedade, desafios, participação, política, auto estima, 

que, segundo um dos educadores, compreendem 

 

 

tudo que ajude a formar estas crianças com uma outra mentalidade, que não 
esta que tem aqui na Ilha (referindo-se a Ilha de Santa Terezinha) 
mentalidade de matar, que polícia não presta, que para ter dinheiro vale 
tudo... (ED 3).  

 

 

Estes temas foram também encontrados nas observações e estavam sempre ligados a 

um momento histórico situado. Em uma das situações de leitura (MEL4), os alunos leram um 

cordel que falava sobre a diversidade cultural do cidadão que vem do campo e sobre a 

contribuição que este dá à sociedade como um todo.  

A professora esclareceu-nos que queria mostrar aos alunos (naqueles dias de 

preparação para o São João), com esta atividade, que muitas das tradições e valores de hoje 
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provêm do meio rural. Sendo assim, não podemos dizer que ‘ser do interior é “barril”27 e que 

“lá as pessoas não sabem nada’. O significado da leitura foi o de levar os alunos a refletir 

sobre discursos desse tipo.   

Consideramos que esse tipo de intervenção da educadora junto aos alunos é uma 

ação de educação para a cidadania, que visa a tornar o indivíduo capaz de analisar 

criticamente o momento histórico em que vive, de forma que promova uma reflexão crítica da 

realidade e gere ações de inserção do indivíduo na sociedade (FERREIRA, 1993).  

 

 

3.2.2 Quais funções sociais respondiam às práticas vivenciadas 

 

Continuando a discussão sobre os significados atribuídos às práticas de leitura e 

escrita na AACA, procuramos identificar a quais funções sociais estes eventos de letramento 

respondiam28.  

A nossa pesquisa apesar de apoiar-se na categorização proposta por Heath (1986) 

traz um elemento diferente. Ao invés de apontarmos as fontes potenciais (termo utilizado por 

Heath para exemplificar algumas dimensões) preferimos colocar aqui as práticas de 

letramento coletadas nas observações, bem como os relatos das práticas ocorridas, as quais 

foram aludidas nas entrevistas feitas aos educadores. Apresentamos agora no quadro 10 uma 

sistematização dos usos da escrita na AACA de acordo com as funções às quais se destinam 

tais usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Barril: expressão usada naquela comunidade para dizer uma coisa que não presta, que é ruim. 
28 Para essa identificação tomamos como base o estudo de Heath (1986 apud Lopes, 2004), que 
propõe uma sistematização dos usos da leitura e escrita nas comunidades por ela pesquisadas, 
apontando que para cada dimensão de uso da escrita pode ser estabelecida função e fontes de 
textos potenciais diferenciadas. 
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QUADRO 3: Categorização das práticas de letramento da AACA em relação às 

dimensões do uso da escrita.                    

CATEGORIZAÇÃO ESTABELECIDA 

POR HEATH (1986) 

DADOS DA NOSSA PESQUISA 

Dimensão 

de usos 
Funções Práticas observadas Práticas relatadas 

Só
ci

o-

In
te

ra
ci

on
is

ta
 Estabelecer e/ou manter 

relações de natureza afetiva 

ou social. 

- Poesia (MEE1) 

 

- Carta (MEE3) 

-Carta aos 

colaboradores 

In
st

ru
m

en
ta

is
 Obter e divulgar 

informações sobre questões 

que viabilizem a execução 

de tarefas práticas. 

Registrar e manter dados 

escritos.  

- Bilhete (MEE2) 

- Boletim notícias 

(MEE6) 

- Curriculum (MEE13) 

-Tabela de jogos 

(MEL8) 

-Receita (MEL  6) 

-Tabela dos jogos de 

futebol. 

In
st

ru
ti

vo
s 

Buscar o conhecimento 

necessário à tomada de 

atitude diante de fatos 

concretos. 

-História em quad. 

(MEE5) 

-Fábula 1 (MEL 1) 

-Fábula 2 (MEL 3) 

-Cordel (MEE 8) 

-Cordel (MEL 4) 

-Reportagem (MEL 2) 

-Panfletos sobre 

higiene 

-Eleições 

C
on

fi
rm

a-
 

   
ci

on
ai

s 

Subsidiar a memória 

quanto à confirmação de 

acontecimentos do passado, 

compromissos assumidos 

para o futuro ou fatos e 

compromissos do presente. 

-Convite (MEE3) 

-Regras de convivência 

(MEL 9) 

-Calendário (MEL5)  
 

Só
ci

o-
 

po
lít

ic
os

 Dialogar com a 

comunidade. 

Dialogar com o poder 

público. 

-Confecção de 

Cartazes para 

Passeata. 

-Questionário (MEE 12) 

 

Carta expedida à 

prefeitura para nomes 

da rua. 
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Com base nas análises dos dados coletados, percebemos que os alunos da AACA 

expõem-se diariamente, a processos interativos mediados por práticas de leitura e escrita, de 

modo a atender as diversas demandas, sejam elas pessoais, de cada turma particular ou da 

Instituição como um todo, o que confirma as idéias de Barton (1994), de que ninguém lê por 

ler, nem escreve por escrever. De modo que sempre quando alguém usa a escrita, o faz 

sempre para realizar uma outra coisa.  

Antes de analisarmos a tabela anterior, acreditamos que vale a pena salientar que a 

categorização acima estabelecida é somente uma forma de organizar melhor os dados, pois 

consideramos que todas as dimensões de uso são sempre sociointeracionais na medida em que 

permeiam as relações do homem. A escrita configura-se como forma de interação por 

excelência. Ela estabelece-se como lócus de diálogo entre texto/escritor/leitor e, assim sendo, 

a qualquer uso que dela se possa fazer há, subjacente, um componente sociointeracional, 

embora se encontrem outras funções (LOPES, 2004).  

Neste trabalho, como já foi salientado, estamos levando em conta a função mais 

imediata à qual se presta um determinado uso da escrita, isto é observamos nos microeventos 

de letramento da AACA, e nos relatos das experiências realizadas na AACA, à qual função 

social estes respondem. 

 

A dimensão sociointeracionista(a) engloba os textos que têm a função de 

estabelecer e/ou manter relações de natureza afetiva ou social. Encontramos nesta categoria 

três atividades realizadas e relatadas durante o período da pesquisa. São motivadas por 

demandas de ordem pessoal (carta para as mães) ou de ordem, digamos, institucional (carta à 

colaboradora e colaboradores). São destinadas a estreitar laços ou mesmo mantê-los; ações 

que se configuram necessárias a uma convivência social.  

Já discutimos anteriormente que a linguagem, aliada a outros sistemas semióticos, é 

uma atividade humana de caráter social, cuja função maior é a ordem comunicativa ou 

pragmática (BRONCKART, 1999).  A atividade de escrever cartas aos colaboradores nos foi 

relatada pelo coordenador pedagógico da Instituição e parece atender a esta função, na medida 

em que é realmente utilizada em uma situação interacional e tem como objetivo estreitar o 

relacionamento entre os alunos e seus colaboradores29.  

 

 

                                                
29 Cada aluno e cada colaborador sabem, respectivamente, quem manda a colaboração financeira para mantê-lo 
no projeto e qual educando recebe a ajuda que foi enviada. 
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Tem duas vezes por ano, que é sempre antes da Páscoa, que eles escrevem 
para os amigos, e antes do Natal, agora mesmo, mês passado a gente tava 
concluindo as correspondências né.  
Esse trabalho é feito o seguinte. Geralmente eles primeiro fazem um desenho 
e no verso da folha a gente faz um textozinho, um pequeno texto. Um texto 
tipo carta, onde eles agradecem por essas pessoas que ajudam pra eles 
estarem aqui no projeto, depois contam alguma novidade, por exemplo, esse 
ano foram muitas cartinhas eles dizendo que queriam dizer pros amigos, e 
agradecer pela ampliação que teve na casa, pelas duas salas novas que foram 
construídas, ampliação do refeitório, então, muitos queriam dizer isso, e eu 
dizia “não, também temos outras coisas pra contar”, que um ia dizer essa 
notícia, outro já tinha outra notícia pra mandar, são diversas notícias. Muitas 
vezes tem uns também, esse ano eu vi que agora no segundo semestre, tem 
muitos que ganharam irmãozinho, “Ah, então tio eu quero dizer pra meu 
amigo que chegou mais uma criança na família.”  
Eles escrevem, agora quando esse texto é uma carta, a gente procura, tem um 
maior cuidado pra fazer a carta bem direitinha, então a gente senta junto com 
ele, pede pra que ele escreva, ele escreve tudo, depois juntos nós vamos, 
sentamos, fazemos uma correção, vimos o que foi aquilo que ele escreveu, 
organiza um pouquinho, porque as vezes ele constrói a frase, mas aquela 
frase ta, como quem diz assim, falta o sentido, não fica claro, “então vamos 
reconstruir essa frase, vamos reorganizar essa frase pra que fique, a 
mensagem seja direta, seja clara”, porque uma carta, a gente tem que ter o 
máximo de cuidado pra ser claro, porque a gente ta mandando pra um 
destinatário. É, ainda é de outra língua.  

                                                                                       (Educador 2) 
 

 

Vimos nesta atividade que a preocupação do educador é que eles escrevam a carta 

que possa ser lida e compreendida pelo destinatário, ou seja pelos colaboradores do projeto. A 

função de comunicação é exaltada na medida em que as cartas produzidas servem para manter 

uma relação de ordem afetiva com os interlocutores, confirmando o que Lopes (2004) afirma 

quando diz que se há material escrito, alguém o escreveu, e o fez para que alguém lesse. 

Advertimos, por traz deste relato, uma concepção de linguagem como interação, que 

nos é ratificada nas entrevistas realizadas com outros educadores da AACA. 

Uma das perguntas que fizemos aos entrevistados refere-se à concepção de leitura 

dos mesmos. Este era um dos pontos que visávamos esclarecer com a entrevista.  

Ressaltaram, em outras palavras, que vivemos num mundo onde o escrito está em 

todos os lugares e que precisamos da leitura, pois ler  

 

 

... é um ato, assim, que a pessoa tem de conhecer, de identificar as coisas, 
onde entra em tudo na sua vida, porque assim nós podemos nos comunicar, 
que a leitura é essa questão, que você tem de conhecer um local, de saber 
que o que as pessoas pensa pra dialogar ..tem que estar bem informada, tem 
que conhecer mesmo as coisas. (ED 4) 
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Aqui percebemos que, para este entrevistado, leitura é um modo de informação, mas 

também de interação: “... assim podemos nos comunicar” e “... de saber que o que as pessoas 

pensam pra dialogar”. 

Podemos subentender nas falas das educadoras uma concepção de leitura como 

leitura de mundo, pois afirmaram reiteradas vezes, que “Leitura é uma forma de conhecer o 

mundo” (ED 1) e ainda:  

 

 

Leitura pra mim é uma forma da pessoa ver o mundo. Através da leitura 

você imagina tantas coisas. Leitura é uma forma de conhecer o mundo, o seu 

mundo e do outro também. (ED5) 

 

 

Estas afirmações vão ao encontro de autores como Freire (1980), para quem a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra. Este autor aponta para a necessidade de atualização de 

informações e da reflexão para que o indivíduo possa compreender e participar do contexto no 

qual está inserido. Isto resgata a idéia de educação para a cidadania, e desperta a idéia de 

formar alunos para o exercício pleno da cidadania.  

Nessa mesma ótica, parece que existe uma preocupação em trabalhar textos que 

tenham um caráter útil, que tragam coisas relacionadas à vida dos alunos e ao trabalho da 

instituição na comunidade. 

Porém, um dos educadores entrevistados restringe a leitura ao ato de decodificar. Ele 

afirma: “Leitura... Leitura, eu acho que é tudo aquilo que a gente consegue, que pode tá 

codificado e que a gente consegue decodificar” (ED3). Diferentemente das respostas 

anteriores este tipo de reflexão não prioriza as atividades de leitura como atividade 

sociointeracionista.  

 

Na segunda parte do quadro encontramos a dimensão de uso instrumental (b). Esta 

dimensão é extremamente indispensável para divulgação de informações e manutenção de 

registros. Uma das suas funções é registrar e manter dados escritos. Encontramos várias 

atividades que estabelecem esta função, como é o caso do boletim de notícias e o quadro de 

jogos do torneio de futebol (MEL8).  

Nesta última atividade, o educador de recreação levou os alunos para mostrar e 

identificar os dias e horários de jogos da turma. Foi interessante observarmos que antes de 
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fazer a leitura do quadro, o educador interrogou os alunos se sabiam a utilidade da tabela de 

jogos, se lembravam como eram as da copa e se compreendiam que “apesar de ser um 

torneio com disputa, deveria existir a paz entre os times”. Quando os alunos responderam 

positivamente às perguntas do educador, ele procurou o nome da turma no quadro e fez a 

leitura juntamente com os alunos dos dias e horários em que a referida turma deveria jogar.  

O fato que nos fez notar que o professor apontava para o quadro a função de registrar 

e manter os dados escritos, na medida em que iriam ser colocados ali os resultados dos jogos e 

os futuros adversários, mostrou-nos que esse recurso comunicativo é amplamente utilizado 

para fazer chegar aos potenciais interlocutores informações das mais variadas, bem como para 

manter dados escritos, a fim de que não se percam as informações (LOPES, 2004). Foi dado 

ao texto, portanto, a função instrumental. 

Ao associar a tabela que estava sendo utilizada a possíveis experiências anteriores, 

como aquela das Tabelas de Jogos da Copa Mundial de Futebol, é uma estratégia utilizada 

pelo educador para aproximar o novo conhecimento aos conhecimentos prévios dos alunos.  

Um ponto a ser considerado na discussão da leitura no âmbito do letramento deve ser 

a questão da seleção dos textos a serem lidos no contexto do ensino/ aprendizagem.  Em geral, 

as crianças são forçadas a ler algo que não lhe desperta interesse ou, o que é mais crítico, as 

informações trazidas pelos textos estão muito distantes de seus conhecimentos prévios e da 

sua realidade social e cultural, ocasionando uma leitura contraproducente, uma vez que é 

desligada da realidade (TERZI, no prelo). 

Quando questionei aos educadores sobre quais textos consideravam importantes para 

uma leitura cotidiana, alguns entrevistados começaram a citar alguns gêneros textuais, mas no 

decorrer da conversa procuravam explicar que a escolha desses gêneros tinha a ver com a 

possibilidade de “conhecer outras formas de escrever” (ED1). 

Esta constatação foi também exemplificada pela resposta do ED 2 quando tenta 

recordar uma atividade que fez:   

 

 

Uma vez... eu fiz: ‘cada um vai ser um autor do livro, pra gente fazer um 
livro’. Aí perguntei se sabiam como se escreve um livro, nem eu mesmo 
sabia... (risos) mas eles disseram alguma coisa e aí complementei. Peguei o 
livro e mostrei tudinho, as partes que tinha. E teve criança que escreveu... 
“assim vocês vão criar” e escreveu a sua própria vida. Então, eu acho que é 
isso, por causa disso, porque puxam mais disso. Tem outros tipos de texto 
que eu pensava do meu ponto de vista que eles iam se interessar, então 
comecei (grifo nosso) por isso aí. Praticamente assim, na realidade deles. 
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O termo “comecei” pode nos indicar que a educadora considera importante iniciar 

seu trabalho por aquilo que os alunos achavam interessante, mas pode indicar também que a 

educadora age desta forma para posteriormente avançar para outras aprendizagens. 

Outros educadores responderam à mesma pergunta enfocando aspectos diversos. 

Uma educadora pareceu não compreender a pergunta sobre quais textos considerava 

interessante trabalhar em sala de aula, ao que respondeu: “textos grandes, pequenos...” 

Quando refizemos a pergunta para ver se conseguíamos compreender o que a educadora 

estava pensando, ela afirmou:  

 

 

...reportagens, eu já trabalhei, aqui também. Mas trabalhei mais contos, de 
livros de português ou de estória. Uns que eles conhecem, outros que eles 
não conhecem, porque eu gosto muito de trabalhar quando tem alguma coisa 
que tem a ver com eles, ou com aqui, com a AACA. Tipo assim, ? Que fale 
de fazer bem ao outro , ou alguma coisa assim sabe, que seja pra realidade 
daqui. (ED 5) 

 

 

A educadora enfatiza que, para a leitura cotidiana em sala de aula, o importante é ler 

textos de qualquer tamanho, contanto que tragam a realidade dos alunos ou aquela vivenciada 

pela Instituição. Di Nucci (2002) confirma que os estudos do letramento como prática social, 

procuram colocar a atenção sobre os textos do dia a dia, os textos da vida pessoal, pois 

acredita-se que o letramento está embutido nas atividades ordinárias da vida e não apenas na 

escola ou no trabalho. Assim sendo, o primeiro ponto de partida para o estudo do letramento é 

o cotidiano das pessoas e como elas fazem uso da escrita e da leitura. 

Isto tem a ver com o texto que deve fazer, de qualquer modo, algum sentido para os 

alunos, deve reportar algo que tenha significado para a contexto em que se encontram. De 

fato, as observações na sala de aula, desta educadora, mostraram que ao propor a leitura do 

texto, ela o situa na conjuntura de uma questão, de um acontecimento, de uma necessidade da 

sala de aula, de um problema da comunidade ou mesmo de acordo com o tema que estão 

trabalhando naquele mês. Dois outros entrevistados ratificaram esta posição:  

 

 

Eu acho que os textos, eu digo aqui da AACA, a gente sempre pega um tema 
com a realidade que eles vivem aqui. Tema sobre a violência, sobre a 
comunidade, sobre o lixo, sobre a água, sobre tudo isso que eles estão 
vivenciando aqui. O próprio modelo, e também distante né? Às vezes 
acontece alguma coisa aqui, mas também tá acontecendo fora. Quando a 
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gente relaciona isso, é muito importante porque é através de um contexto. 
Então ele vai adquirindo conhecimento e repassando também pra os outros, 
pra família. 

                                                                                                (ED 4) 
 

 

Este modo de trabalhar as práticas de leitura e escrita é bem próximo da perspectiva 

do letramento social, que vê o texto repleto de significação. Possivelmente, a educadora quis 

dizer que é preciso compreender que ler é tanto uma experiência individual como traz em si 

aspectos interpessoais e dialógicos. O processo de significação de um texto inclui tanto o 

texto como o leitor, como também possíveis interlocutores daquela mensagem. Ler, nesta 

perspectiva, é uma prática social e como tal é relacional. Os possíveis leitores trazem consigo 

aspectos de ordem social e cultural a fim de atribuir sentido aos textos. Para Barton (1994) o 

sentido do texto não está nem no texto nem na cabeça das pessoas, mas no caminho entre  a 

casa e a escola, pois os letramentos que o aluno traz de casa, certamente, influenciará na 

construção dos significados do texto. 

Araújo (2001), na sua pesquisa, buscava compreender como se dá a construção de 

sentidos da leitura por crianças de meios de letramento diferentes. Confirmou a hipótese de 

que a importância e os efeitos positivos que tiveram o conhecimento de mundo e a 

experiência vivencial, favoreceram a construção de sentidos da leitura nas crianças 

pesquisadas. Esta posição confirma o que a ED4 diz fazer: “a gente sempre pega um tema 

com a realidade que eles vivem aqui”. É uma tentativa de fazer com que o texto tenha sentido 

para as crianças com que trabalha. Isto é um indicativo do letramento social.  

 

Estas afirmações nos levam à terceira dimensão de uso do quadro 3: a dimensão 

“instrutiva” (c). 

 A função desta dimensão é buscar o conhecimento necessário à tomada de atitude 

diante de fatos concretos. Os folhetos educativos, panfletos, são exemplificados por Health 

(1986) como fontes de textos potenciais para o uso nesta dimensão. Porém, na nossa pesquisa 

encontramos principalmente “fábulas” que exerceram esta função social. 

Para os estudiosos do NLS o significado do letramento encontra-se nos usos e 

funções que as atividades e habilidades de leitura e de escrita exercem na vida social 

(COSTA, 2007). Se observarmos atentamente as atividades e relatos de experiências da 

AACA, encontraremos um grande número de atividades de leitura e de escrita de texto que 

exercem de fato a função “instrutiva”, i.e. muitos textos são produzidos ou lidos com a função 
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de dialogar com os educandos sobre atitudes a serem tomadas e vivenciadas nas mais diversas 

situações.  

Alguns destes textos foram lidos ou escritos como resposta a uma 

inquietação surgida ou na sala de aula ou definida pela Instituição como tema a ser 

trabalhado naquele mês. Se pensarmos em um exemplo, a história em quadrinhos 

(MEE5), vemos que esta atividade foi proposta, pois os alunos estavam apelidando 

alguns colegas com nomes de personagens das histórias em quadrinhos. Isto parece 

ter causado um certo constrangimento em alguns colegas, o que levou a educadora a 

fazer uma atividade com este gênero.  

Observamos que no início da atividade a educadora questionou os alunos 

sobre algumas características do gênero textual história em quadrinhos e resgatou os 

conhecimentos dos alunos a esse respeito. Leu uma história de um gibi, procurando 

enfatizar as principais características do gênero e reforçou a questão dos 

personagens serem fictícios. Após a conversa sobre o que cada personagem 

representa, sobre as diferenças físicas, culturais e emocionais, afirmou: “Cada um, 

apesar de sermos diferentes, temos todos os mesmos direito!” (ED4). A educadora 

propôs a produção de pequenas histórias para fazer um gibi coletivo que fosse lido 

por toda a Instituição. 

A posição de trabalhar com textos instrutivos e formativos é corroborada 

muitas vezes pelo fato de os educadores afirmarem que selecionam textos que 

propiciem o trabalho com “temas”.  

       

 

 

Aqui voltamos à idéia já discutida anteriormente, de que as práticas de 

letramento da AACA estão ancoradas em princípios éticos, políticos e filosóficos 

que norteiam o projeto pedagógico da Instituição: o de formar “homens novos, 

cidadãos políticos e éticos”. Os educadores se mostraram convencidos de que o 

trabalho deve partir de uma escolha de textos que tracem temas vinculados à 

realidade dos alunos e que os façam refletir sobre situações do cotidiano. Achamos 

oportuno trazer aqui relatos de todos os educadores entrevistados sobre como 

selecionam os textos para serem trabalhados em sala de aula, para dar uma noção de 

como este discurso é forte e unânime na fala dos educadores: 
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Como é que eu faço? Bom eu vou procurando nos livros e sempre buscando 
achar, encontrar mensagens nesses textos, alguma coisa relacionada com a 
realidade deles, que puxe pra realidade deles, mas de uma forma positiva. 
(ED1) 

 

 

Eu primeiro procuro na biblioteca, vejo aqueles textos. Eu seleciono os 
livros e vou lendo, e vejo o melhor, a situação da sala né, a sala não ta bem, 
ta Um exemplo, trabalhei uma música, escrevi no quadro, depois a gente 
cantou tudinho, depois a gente fez o que? Eu pedi pra que eles falassem cada 
parte daquela música que eles ouviram. Então eles falaram que dizia sobre a 
drogas, e a droga é ruim. E também tirar deles assim, ver se interessou a eles. 
Porque eu acho que a música também é um texto. Eu pedi depois pra que 
eles copiassem no caderno. (ED 2) 

 

 

Os textos geralmente são selecionados de acordo com o tema de cada mês, 
porque a gente tem também um tema transversal pra cada mês, e a gente 
procura os textos, associados a esses textos dar o tema. Por exemplo, esse 
mês agora a gente ta vivenciando, o tema desse mês é: “Atletas na 
construção do mundo unido”, então a gente vai trabalhar a questão do 
esporte, vamos procurar textos, ou então criar textos, que nem sempre a 
gente encontra um texto compatível com aquilo que a gente ta trabalhando, 
então se a gente não encontra a gente vai criar um texto, a gente vai pegar 
um texto já existente, a gente vai adaptá-lo. Então se o tema é “Atletas na 
construção do mundo unido”, então a gente vai direcionar tudo nesse 
sentido, então trabalhar as regras no esporte, agora mesmo ta sendo 
vivenciado os jogos internos. Então nesses jogos internos tem as 10 regras 
pra ser vivenciadas no esporte. Cada dia é vivenciada, durante a competição, 
uma regra daquelas. Então os textos são trabalhados nesse sentido. Não só 
no sentido dos conteúdos, como já tinha falado antes, que tem muita atenção 
a isso, não só no sentido dos conteúdos, mas nesse sentido também de passar 
pra eles através desses textos a questão dos valores, a questão da ética, essa 
questão assim, uma questão da justiça, porque muitas vezes no esporte por 
exemplo né, ha certas injustiças. E ai é passar uma visão nova, uma nova 
forma de ver, de que é possível, assim não só existe perdedores e 
ganhadores, todos no final são ganhadores. (ED 3) 

 

 

Através de pesquisa. A gente tenta selecionar nos materiais que a gente tem, 
nos livros, procura os temas. Vê qual o melhor, adequar aquele texto à 
realidade das crianças. Procuramos fazer isso em sala de aula. (Ed 4) 

 

 

Agente vê se tem textos falando do tema que escolhemos para aquele mês” 
(ED 5) 
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Partimos agora para os textos que têm a função de subsidiar a memória quanto à 

confirmação de acontecimentos do passado, à lembrança de compromissos assumidos para o 

futuro ou de fatos e compromissos do presente, os quais têm a dimensão de uso 

confirmacionais (d). 

As regras de convivência para os jogos do campeonato (MEL9) foi uma atividade 

interessante, que nos mostrou o uso do texto nesta dimensão. Claro está que aqui encontramos 

também aspectos de outras dimensões de uso, como a dimensão instrucional, na medida em 

que esta indica como deve ser o comportamento perante as várias situações do campeonato. 

Contudo, inserimos a leitura das regras nesta categoria, pois parece-nos que a função 

primordial é levar os participantes a recordar quais foram os compromissos assumidos perante 

os jogos. Um fato que ratifica este pensamente é a questão dos alunos, após fazerem a leitura 

e conversarem sobre o assunto, assinarem um termo de compromisso como jogadores que 

querem “Construir a paz”. 

Acreditamos que a escrita, neste contexto, tem o papel de ser um artifício que orienta 

as ações e que oferece uma certa garantia para que as palavras ditas não se percam (LOPES, 

2004).  

 

Os usos da escrita categorizados como sociopolíticos (e) se prestam a fins de 

interagir com a comunidade ou com o poder publico. A carta expedida ao Prefeito e o 

questionário (MEE11) preparado para as pessoas da comunidade, já foram comentados em 

outra parte deste trabalho. Neste ponto, gostaríamos de ilustrar esta dimensão de uso com a 

atividade de produção de cartazes (MEE 12) para a passeata promovida pela instituição. 

A atividade foi desenvolvida de uma maneira muito simples. O educador conversou 

com os alunos sobre a necessidade de se produzir material visual para passeata e juntos 

construíram algumas frases para serem escritas nos cartazes. Esta atividade expõe-se na 

dimensão de uso sociopolítica por requerer um posicionamento perante a comunidade ali 

existente a respeito de um assunto muito em voga: a paz. É significativo notar que o educador 

levou os alunos à participação coletiva na medida em que conversou amplamente sobre o 

tema com os alunos.  

Nesta atividade vemos que a linguagem se constitui como caminho de intervenção na 

busca da cidadania (FREIRE, 1993). Isso nos faz refletir sobre até que ponto a prática docente 

tem contribuído para o exercício da cidadania dos nossos alunos e até que ponto os eventos de 

letramento oferecidos fazem parte do mundo dos alunos, na tentativa que saia do papel e sirva 

como instrumento de luta para a assunção plena da cidadania.  
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Percebemos que na medida em que as práticas de letramento observadas 

possibilitaram aos alunos uma leitura crítica da realidade, se constituíram como um 

importante instrumento de resgate da cidadania, reforçando o engajamento do cidadão nos 

movimentos sociais que lutam pela melhoria de qualidade de vida e pela transformação social 

(FREIRE, 1991 in KLEIMAN). Esta posição é também reiterada pelos seguintes trechos das 

entrevistas:  

 

 

Agente procura textos que sejam legais pra eles, que sirvam pra falar da 
nossa realidade. Porque assim, eles entendem melhor e dão opinião e vamos 
assim, trabalhando, trabalhando... porque assim... eles passam pra outras 
pessoas o que vêem aqui e outros também aprendem a ter opinião, a lutar 
pelos seus direitos.   É importante isso!!! 
                                                                                                                 (ED1) 

 

 

Bom eu vejo o seguinte, a gente sempre procura sempre fazer algo que 
levante a estima de cada um, coisas positivas, porque a gente vê que hoje em 
dia, existe muito, não é nem nas crianças, mas na sociedade, essa coisa desse 
negativismo, até por conta dessa questão da violência. Então por exemplo, 
quando eles desenham, eles tendem muito a querer desenhar situações de 
violência. Algumas vezes quando eles escrevem, agora eu acho também isso 
com um lado positivo, o que eu acho positivo nisso, é que é importante fazer 
com que eles externem isso, porque é uma oportunidade que eles têm de 
internalizar isso aqui, eu acho que já é uma oportunidade como que fosse um 
escape uma forma de descarregar, toda a situação.  
Mas também isso não parar... não parar na dificuldade né. Mas eu acho 
assim, isso também eu vejo, porque também, nos ajuda, porque eu sabendo 
disso eu posso pegar isso aqui e transformar, levar pro lado positivo. Então 
por exemplo, geralmente, deixa eu recordar alguma coisa, um fato bem 
recente, pronto um fato bem recente vou dizer agora, o filme agora “Tropa 
de elite”, é o ?, todo mundo fala, canta a música que tem no filme, inclusive 
eu me senti na obrigação de ter que assistir o filme, eu disse assim “eu vou 
assistir o filme”, não pela questão do zumzumzum, todo mundo ta falando, 
mas pela questão que nossas crianças assistiram, assistiram e chegam aqui 
comentando. (...) desde o início do mês que se fala nesse filme, ai eu chegou 
o momento que eu tenho que assistir pra eu ver assim, como realmente, 
porque assim você vê que o que eles procuram colocar em relevo é a questão 
da violência, “ah mas o policial bateu assim, bateu assado, e matou num sei 
quantos”, ai eu digo que vou assistir pra ver se o filme realmente só procura 
colocar em relevo a violência ou se tem outros elementos importantes dentro 
do filme. Ai quando eu assisti, ai realmente o filme tem partes violentas, mas 
a finalidade que o filme foi feito foi no sentido de mostrar a corrupção que 
existe dentro da polícia, foi procurar denunciar que o tráfico de drogas é 
financiado pela sociedade que  geralmente as pessoas de classe média 
infelizmente, né que são pessoas que tem um maior nível de esclarecimento, 
que não deveria fazer isso, mas ai a gente... (não se entende) ... exatamente, 
precisa despertar, ai eu digo, achei o filme fantástico, no sentido porque, a 
denúncia da questão da corrupção, a denúncia da questão do financiamento 
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do tráfico de drogas, depois fazer um alerta pra as pessoas de baixa renda, 
considerar as pessoas de favela, no sentido de “ó deixe de ser besta, não 
sejam usados por essas pessoas, não sejam vítimas”, porque acho que ai 
deixou claro esse tipo de mensagem. (...) fui pontuando todas essas coisas, e 
ainda tive a oportunidade de parar pelo menos com os adolescentes e pré-
adolescentes pra mostrar pra eles isso aqui.  
Falo tudo isso pra eles, pra eles terem um posição realmente que pensem, 

não saiam por aí repetindo, repedindo o que outros dizem, vamos pensar 

minha gente, pra depois agente agir fazer alguma coisa, sei lá...eu penso 

assim (ED3)  

 

 

É função das agências que “fornecem” o letramento munirem o aluno das 

ferramentas para que ele, enquanto cidadão, esteja preparado para o exercício de sua 

cidadania.  A escrita, por ser uma prática discursiva, é um elemento mediador entre nós e o 

mundo (FREIRE, 1993). 

Terzi (no prelo) posiciona-se no sentido de que o ensino de língua portuguesa a 

jovens e adultos só é justificado se constitui um fator de cidadania e inclusão. Nesta mesma 

perspectiva, também sujeitos mais jovens, como no caso daqueles da nossa pesquisa, 

precisam encontrar espaço para que esta conquista seja efetivada, pois o domínio da escrita 

deve criar um maior conhecimento de si, da realidade que o cerca, do seu papel social e 

permitir, desta maneira, que se aja sobre a realidade, a fim de transformá-la. Este é o 

posicionamento do letramento crítico tão comentado nos Novos Estudos do Letramento 

(DURRANT; GREEN, 2001).   

 

Vimos nesta subseção que a diversidade, tanto qualitativa como quantitativa, nos 

usos e funções de escrita é que vai contribuir para a formação de diferentes letramentos, de 

diferentes práticas sociais de letramento. Além disto, o letramento envolve os conhecimentos 

que o indivíduo tem da escrita e a valorização que ele atribui a esta, incorporando-a nas 

atividades cotidianas; daí a existência de múltiplos letramentos (BARTON, 1998). 

Não obstante, enfatizamos que as opções particulares de se trabalhar a leitura e a 

escrita em sala de aula refletem as concepções, crenças, valores dos educadores, o que 

propiciará ou não a formação do cidadão letrado (TERZI, 2003).  

A seguir, com base ainda nos dados observados e nas entrevistas realizadas, 

apresentamos ainda alguns pontos relevantes de como a escrita foi trabalhada no contexto 

estudado. 
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3.2.3 Práticas de letramento: leitura 

  

No conjunto de respostas às perguntas sobre as práticas de leitura e, também, nas 

observações realizadas procuramos compreender como se processavam essas práticas, ou seja, 

quando elas eram propostas, onde e como eram vivenciadas. 

Perguntamos de que maneiras são propostas as práticas de leituras para os alunos 

(perguntas 6/10/11 do roteiro de entrevista no anexo 2). Nestas perguntas não encontramos 

respostas objetivas por parte dos educadores, mas, se voltarmos ao quadro das tabelas do 

contexto de leitura (anexo 5) e observarmos o item “Quando”, perceberemos uma diversidade 

de ocasiões que antecediam a leitura. 

Os educadores abriam espaço nas aulas para criar ou estimular à leitura, isto é, antes 

de iniciá-la. No microevento 2, por exemplo, o educador iniciou o trabalho questionando os 

alunos sobre a leitura de jornal;. Perguntou: “O que tem de bom o jornal?”; “Por que é 

importante lê-lo?; “Quem da sala lê jornal?  Tem alguém que o compra?”;  “Vocês lêem ao 

menos as manchetes?” Os alunos responderam com entusiasmo as perguntas, pois pareciam 

perceber que a sua realidade era levada em consideração. O educador mostrou o jornal 

destacando as suas várias partes (classificados/reportagem/propagandas, agenda cultural, etc.). 

Só então, apresentou o título da reportagem para as crianças, perguntando também se era 

interessante lê-la. Criou-se então um momento em que as crianças, realizavam antecipações 

sobre o conteúdo do texto a ser lido, através do título da reportagem e só depois deu 

instruções de como deveriam realizar a leitura.  

Os educadores procuravam fazer com que a escrita produzida estivesse sempre 

relacionada à vida pessoal e/ou social, fazendo com que todos os envolvidos exercessem um 

papel ativo no transcorrer do evento de letramento. Esta visão se alinha à de Araujo (2001) ao 

considerar que, na perspectiva do letramento, leitor é o sujeito que atribui significado, ou 

melhor, constrói significados pelo objeto de leitura e os incorpora a seus próprios sentidos. 

Este modo de trabalhar tem relação com o letramento na dimensão ideológica, pois 

contextualizando a atividade, o educador faz com que não seja estranha à criança, mostrando 

que o texto não é um elemento neutro, e ainda apresenta maneiras de ver e de pensar próximo 

ao seu universo, aquilo a que estão acostumadas, além de apresentar a utilidade prática no 

cotidiano de utilização daquele gênero específico.  

Na atividade do exemplo acima vamos ao encontro do modelo interativo de leitura, a 

qual considera a interdependência entre o que o leitor traz de conhecimentos anteriores e o 

que ele vê no texto (COLOMER & CAMPS, 2002).  Este modelo, a nosso ver, está mais 
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coerente com a perspectiva do letramento social, pois considera que o leitor estabelece com o 

texto uma relação dialética. Nesta relação, utiliza os conhecimentos que possui sobre o 

assunto que está sendo tratado; os conhecimentos sobre o gênero que está lendo; sobre o 

autor; sobre as condições em que foi produzido; prevê sobre o que fala; isto é, o leitor utiliza 

seus conhecimentos prévios. 

 

A próxima resposta do educador também é uma elucidação das estratégias criadas 

pelos educadores para conquistar o espaço para a leitura de seus alunos: 

 

 

Muitos não gostam né ainda, (refere-se ao ler), a gente tá tentando do jeito 
deles. Procuro um monte de ‘artinhanhas’ pra ver se desperta o gosto pelo 
que agente vai ler....agora me fugiu na mente, de atividades mesmo, tipo 
assim, eu vou contar uma historia então eu só dô o título, ou até leio só o 
final, ele vai lá recriar aquela leitura através daquela história. Assim, tipos de 
atividades que eles fazem pra exercitar e motivar a ler, né! Mas eu vejo, 
basta ser um assunto que eles gostem, pronto!(ED4).  
 

 

 

Em alguns momentos observamos que os educadores questionavam os alunos sobre a 

“utilidade” do gênero que iam ler e procuravam mobilizar os conhecimentos prévios dos 

aprendizes a respeito das características dos gêneros textuais envolvidos na leitura. Estas 

estratégias de leitura eram freqüentes. Também observamos que uma outra tática para a 

leitura utilizada pelos educadores era fazer um levantamento de hipóteses sobre o conteúdo do 

texto e/ou a produção de antecipações.  

Este trabalho nos pareceu de enorme importância, mesmo que algumas 

vezes fosse feito de maneira muito rudimentar, dado que os educadores não teriam 

formação teórico-metodológica para realizá-lo na perspectiva do letramento. Eles 

utilizavam conhecimentos experienciais e intuitivos sobre o gênero lido. Isto reforça 

também a tese de que os valores e concepções que mobilizam a prática do professor 

constituem um conjunto de premissas adquiridas durante o processo de formação, e, 

portanto, fazem parte da sua identidade. Santos (2004), estudando a relação da 

prática docente com a escrita, demonstra que o modo como os professores agem 

hoje está profundamente marcado pelas experiências de letramento vividas pelo 

mesmo.  
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Nossa visão de letramento é ligada a nossa concepção de linguagem. Esta 

concepção é formada de acordo com nossas histórias de letramentos; todos nós 

temos uma história de letramento e as escolhas que fazemos hoje estão intimamente 

ligadas às experiências passadas. (BARTON, 1994) 

 

No microevento 4, a educadora queria propor a leitura coletiva de uma poesia da 

literatura de cordel. Para iniciar a atividade, questionou como seria o cordel, resgatando os 

conhecimentos prévios a respeito do gênero, mas enfatizando principalmente o porquê de se 

chamar “cordel”; quem geralmente o escreve; de quais temáticas tratam; formatação - porque 

escrevem daquela forma e não de outra. Esclareceu ainda sobre a finalidade de uso do texto, 

despertando a curiosidade dos alunos em relação ao texto a ser lido. Por fim, apresentou 

alguns textos e depois solicitou que cada aluno lesse um pequeno trecho em voz alta. 

Questionou o significado de algumas partes e de todo o texto e ajudou os alunos a fazerem 

relação com outros textos que traziam a mesma temática, mas em gêneros diferentes. 

Já nas entrevistas foi difícil ver este aspecto. Somente uma educadora nos fez 

entender que de alguma forma trabalhava as características do gênero na leitura de textos: 

 

 

Muitas vezes, eu faço por grupo. Às vezes eu pego um texto, seleciono por 
partes, por parágrafos. Ai um vai lendo um parágrafo. Depois a gente vai 
selecionar todos os encaixes do texto. Nessa parte assim também. Têm 
outros que a gente faz a leitura dele inteiro. Porque tem a questão do texto 
mesmo, a notícia que a gente utiliza, tem textos de poesia, que a gente pode 
ver, tem pra recitar, porque eles gravam muito a questão do ... como é o 
nome, ... fiz muito no Natal com eles também. Ai vai recitar aquele texto e 
eles aprendem mais, com rimas, eles gostam muito de verso e rima. E eles 
aprendem muito assim também.  E é sempre bom. Mas também existe entre 
outra, que é uma notícia, a gente recorta e traz pra sala. Agora tem mais 
passado esse tipo de texto que era notícia do futebol, do jornal mesmo. 
Peguei aquele texto, transformei, adaptei ele um pouco, e a gente contou que 
era a opinião de uma pessoa, o escritor do jornal.... dessa forma. Vários tipos 
de textos, que tem que ser de maneira diferente a leitura. Não as palavras 
diferentes, mas por que ta escrevendo assim ou assado (ED 5). 

 

 

As seqüências das falas dos educadores trazidas nesta seção, pontuam a maneira 

como agiam e interagiam nos vários eventos de letramento que faziam parte do cotidiano e 

indicam que se estabeleciam antecipadamente, nestes eventos, vários outros microeventos de 

letramento. 
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Antes de fazer uma leitura ou a escrita de textos, havia o momento em que se fazia 

um levantamento sobre o conhecimento do aluno a respeito daqueles assuntos e se procurava 

estabelecer a função e a real necessidade daquela atividade. O suporte oral foi imprescindível 

para que o evento realmente fizesse sentido para as crianças. De fato, Di Nucci (2002) 

estabelece que pensar o letramento implica considerar não apenas o texto escrito, mas também 

as práticas discursivas. É através das interações sociais que a escrita ganha significados e 

funções juntamente com a oralidade. 

Apesar de não entrarmos na discussão da relação entre letramento e oralidade, 

achamos oportuno esclarecer que estávamos atentas a essa relação. Kleiman (1995) mostra o 

fato do letramento não estar ligado apenas às práticas de leitura e escrita. O letramento 

também está presente na oralidade, pois a aquisição da escrita é compreendida em um 

processo que dá continuidade ao desenvolvimento lingüístico da criança. 

A este ponto voltamos à idéia já discutida anteriormente, de que as práticas de 

letramento da AACA estão ancoradas no seu projeto político-pedagógico de formação de 

“homens novos”, cidadãos políticos.  

Nesta dimensão, é preciso estar atento para proporcionar leituras realmente 

produtivas aos aprendizes, tendo em vista que as práticas de leitura, dentro ou fora da sala de 

aula, envolvem uma rede complexa de fatores.  

É esta complexidade que está implícita no próprio conceito de letramento em Soares 

(2004) quando a autora afirma que o conceito de letramento envolve habilidades e 

conhecimentos sociais e individuais, bem como valores ideológicos e objetivos políticos. 

 

 

3.2.4 Práticas de letramento: a produção textual 

 

Na modalidade de escritas de textos, notamos que o processo de elaboração de 

qualquer material escrito nos eventos da AACA obedecia a um certo ritual.  Este era iniciado 

por uma discussão sobre os assuntos a serem abordados no texto, como uma espécie de 

planejamento.  Era muitas vezes concluído, com uma leitura final do texto para os colegas e o 

educador.  

No transcorrer do processo da escrita de textos, os alunos consultavam-se entre si, 

faziam reparos, reescreviam trechos, apreciavam modelos, mostrando que havia uma maior 

preocupação com a interpretação do leitor. De fato, o educador dava alguns conselhos em 

relação à ortografia, regras gramaticais, mas estes eram secundários em relação à relevância 
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que se dava ao conteúdo do texto e sua capacidade de interação. Um exemplo disto é o 

microevento 3, (escrita do convite para o festa de São João), em que o trabalho de reescrita, a 

apreciação de modelos e as consultas tanto aos colegas como ao educador foi observado de 

forma marcante. 

Esta perspectiva de trabalho com o texto aponta para a necessidade de se 

promoverem situações de estímulos à produção de textos criativos e espontâneos, que 

gradualmente absorvam as relações entre fonemas/grafemas e as regras que regem a 

organização da língua. Contudo, este trabalho vem sobreposto à necessidade de levar aos 

alunos a se comunicarem (SILVA, 2000), a realizarem uma escrita que tenha realmente uma 

funcionalidade.    

Como já afirmamos, os textos foram em sua maioria produzidos após uma breve 

alusão à função social do gênero, quando foram colocadas em evidência as características e 

usos dos gêneros trabalhados.  

Aqui também, como nas práticas de leitura, esta alusão era feita de maneira não 

muito profunda, pois como já comentamos, os educadores não tinham formação especializada 

e traziam estas características baseando-se nas suas experiências pessoais de letramento. Isto 

ocorreu no MEE5 (tiras em quadrinhos) atividade já comentada, mas também no MEE7 

(biografia). 

Nos dias anteriores à observação, a educadora tinha lido a biografia dos Santos 

festejados no mês de junho. Refletiu com os alunos sobre as “coisas boas” que os Santos 

fizeram, sobre como eles marcaram a história, pois até hoje são lidos e homenageados (relato 

do educador sobre a atividade acontecida no dia anterior). 

A educadora retomou a atividade, destacando que todos nós, temos uma missão e 

somos importantes na construção de um mundo de paz. Um aluno resistiu a esta opinião e 

criou-se um espaço de discussão muito interessante. Os alunos disseram livremente sobre as 

próprias conquistas, apesar das adversidades da vida. A educadora então sugeriu que 

escrevessem a própria biografia, “como as dos Santos”, para depois compor um livro de toda 

a sala.  

Procurou então resgatar as características das leituras feitas: tempo do verbo no 

passado; ordem cronológica; informações importantes da vida da pessoa; e em seguida fixou 

cartazes que traziam a biografia dos Santos para que os alunos vissem o modelo. A educadora 

que propôs esta atividade não apresentou o suporte textual do texto e nem diferenciou a 

biografia da autobiografia.  



 116 

Orientou aos alunos que escrevessem primeiramente em papel de rascunho e 

posteriormente poderiam passar para a folha que tinham recebido30. Além disso, a educadora 

acompanhou individualmente as produções, estava atenta para que os alunos descobrissem 

aspectos importantes da própria vida e conseguissem escrevê-los, já que muitos achavam que 

não existia nada de importante na própria vida. À medida que os alunos terminavam, 

entregavam as produções à educadora a fim de que fossem feitas as correções ortográficas 

necessárias. Ao final da atividade propuseram ao educador que fossem lidas as suas 

produções e se notava um certa satisfação de terem escrito a própria história. 

Percebemos que todo este evento teve vários aspectos interessantes para a nossa 

discussão. Vemos aí que o educador planeja suas ações e cria momentos para que os alunos 

compartilhem os seus objetivos. Ela estimula os alunos a produzirem o texto a partir de uma 

conversa informal sobre o assunto; deixa espaço para que os alunos se pronunciem 

livremente, mas guia a discussão para seus propósitos; quando propõe o gênero textual, já 

tinha no dia anterior feito a leitura do mesmo, de modo que os alunos já poderiam saber 

algumas características do gênero e não se opuseram em realizar a tarefa.   

O fato de poderem reescrever o texto auxilia para que os alunos não se sintam 

coagidos a escreverem ortograficamente correto, pois este trabalho será feito posteriormente e 

não será “cobrado” como obrigação do aluno. Nesta atividade, podemos observar que o texto 

tornou-se um produto do aluno e que na e pela linguagem estabeleceram-se relações com seu 

interlocutor, mesmo se este é um interlocutor distante e desconhecido, pois a idéia do 

educador é fazer um livro com as biografias da sala. Um olhar sobre o que acontece em 

determinadas práticas de sala de aula, revela, que, às vezes inverte-se essa lógica. Aqui, o 

aluno escreve para ser lido, para comunicar-se e não para ser corrigido (LEAL, 2005)  

Na atividade de escrever cartas para os padrinhos vemos uma nítida preocupação por 

parte do educador de fazer com que esta carta cumprisse realmente a função de comunicação, 

quando ele diz para as crianças: “porque uma carta, a gente tem que ter o máximo de cuidado 

pra ser clara, porque a gente tá mandando pra um destinatário” (Trecho de um relato de 

ED2).  O material escrito é tratado assim, como intermediador das relações, mas para que a 

sua principal função seja comprida é necessário que se sigam alguns critérios básicos (clareza 

no colocar as idéias), critérios que o educador faz questão que seja seguido pelas crianças. 

                                                
30 Esta folha era uma folha de papel A4 na qual continha linhas e um espaço ao lado direito para ser colocada 
uma foto. 
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Vejamos o que os educadores responderam quando perguntamos: “Você costuma dar 

orientações aos alunos antes da escrita do texto? Que tipos de orientação, por exemplo? 

(Pergunta 18 do roteiro de entrevista-  anexo 2) 

 

Sempre né, porque tem crianças... nessas atividades a gente explica, e pra 
eles tem que ser mais de uma vez!! Uma vez, duas vezes, três vezes. Quando 
começam as perguntas... vai explicar de novo. Porque se for poesia, sei lá, 
um texto com rima, uma palavra tem que rimar com a outra. Já usei também 
esse tipo de texto. Biografia, que eu fiz com os maiores, aí tem que explicar 
bem direitinho o que é cada coisa, como é. Eles produzem e escrevem, o que 
vocês fazem normalmente. Você, fez um cartaz, uma poesia...então tem que 
ver o que escreve para escrever”        (ED 5). 

 

 

Esses comentários do educador podem proporcionar aos alunos, mesmo se de forma 

rudimentar, a percepção do caráter histórico e social do gênero que está sendo lido ou 

produzido. Isto aponta para o fato que, na perspectiva atual do ensino, é fundamental: que 

consideremos como parte das características composicionais dos gêneros, não apenas o texto 

verbal, mas também todos os elementos não-verbais que os compõem. (Lopes-Rossi, 1996). 

A última frase do discurso do educador “tem que ver o que escreve para escrever” 

mostra que a educadora está atenta ao fato de que cada gênero tem um modo diferente de se 

contextualizar, isto é, tem características próprias. Podemos perceber nas observações, 

inclusive no MEE7, descrito acima, que esta educadora está atenta a tais características. 

Outros educadores confirmaram esta inquietação e responderam a pergunta, assim: 

 

 

Sempre. Sempre porque assim, quando eu trabalhava o texto eu mostrava né, 
que tem que ter um início, tem que ter desenvolvimento, tem que ter um fim. 
(...) Então eu sempre mostrava isso pra eles. Tem o jeito, não sei, a maneira 
de escrever... Eu mostrava a diferença entre os textos, como se escrevia cada 
um, que cada texto tem sua própria forma de escrever (ED 1) 

 

 

Um educador, na sua resposta, não compreende o “dar orientações” no sentido 

também de diferenciar os gêneros escritos em sala de aula. Isto se deu pelo fato de que este 

educador não produz diferentes gêneros na sua sala e, segundo as observações, estimula muito 

a escrita com propósito de fazer com que os alunos escrevam corretamente, pois como foi 
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justificado por ela, algumas vezes, “estão na 1ª ou 2ª série e não sabem escrever, escrevem 

muito errado, não sabem escrever”. Os dois microeventos (9 e 10) em que foram produzidas 

frases são aulas deste educador. 

Segundo Terzi (2003) estas atividades, essencialmente ligadas ao letramento escolar, 

têm como principal característica a descontextualização, isto é, a escrita desvinculada dos 

contextos cotidianos das pessoas.  Assim, no período inicial, se trabalham palavras, frases, 

etc. sem serem focalizadas em suas funções sociais. 

 

Em doze das treze práticas de escrita de texto, foram as próprias crianças ou 

adolescentes que escreveram. Observando-se a dinâmica dos microeventos, percebeu-se que o 

educador acompanhou de perto as produções e auxiliou os alunos tanto em relação ao tema 

proposto como em relação aos conhecimentos lingüísticos necessários à realização da tarefa.  

Kleiman e Moraes (1999 apud LOPES 2004) afirmam que para utilizar a escrita com 

sucesso é preciso conhecer regras e convenções de uso, as quais envolvem questões relativas 

ao uso do alfabeto e da língua-padrão, bem como envolvem aspectos sóciohistóricos. Contudo 

sabemos que apesar de não terem domínio de todos estes aspectos envolvidos, não significa 

dizer que as pessoas não são agentes ativos no processo das práticas sociais de leitura e 

escrita; existe sempre um colega ou mesmo o próprio educador que pode auxiliar o educando 

neste processo.   

 

As considerações traçadas nesta seção nos confirmam a posição dos estudiosos dos 

novos estudos de letramento, nas quais se afirma serem muitas as instâncias em que as 

pessoas têm oportunidade de interagir, utilizando-se da linguagem em sua modalidade escrita, 

quer para suprir necessidades de ordem individual, quer para atuar como cidadãos (Barton e 

Hamilton, 1998). È o espírito de comunidade, as ideais que guiam o grupo, as crenças que 

subjazem ao agir destas pessoas, que torna forte naquele espaço social ideologia da Instituição 

e que vai criar as condições para as elas congreguem-se e partam para aventuras no mundo da 

escrita, ensaiando práticas sociais, para muitas delas inéditas. São, pois, novas práticas de 

letramento que estão sendo adquiridas, vivenciadas, transmitidas.  
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3.2.5 OUTROS INDÍCIOS DE LETRAMENTO: além do ambiente das salas de 

aula  

Começamos este item descrevendo o ambiente que pudemos perceber no campo 

pesquisado. Durante todo o período que estivemos na Instituição pudemos notar que o aspecto 

visual do ambiente oferecia pistas significativas a respeito das práticas de letramento 

consolidadas naquele espaço. 

Barton e Hamilton (1998 apud Lopes, 2004) consideram que o aspecto visual de um 

ambiente, o que nele pode ser encontrado em termos de textos escritos, oferece pistas 

importantes no que diz respeito aos usos e funções que ali assume a escrita e as práticas de 

comunicação a que estão expostos os que convivem diariamente naquele espaço particular. 

Em todos os ‘cantos’ do prédio da AACA encontra-se muito “material” escrito. Estes 

em sua maioria são produzidos pela própria Instituição, mas podemos observar também 

impressos dos órgãos públicos que prestam serviço àquela comunidade. 

Na parede da cozinha havia um cardápio da refeição que seria servido em cada dia da 

semana.  Observamos que o cardápio tinha realmente uma finalidade não apenas para os 

educadores e para os adultos da Instituição como também para os educandos. Este fato ficou 

visível na seguinte afirmação da cozinheira:  

 

 

Todos os dias colocamos aí, logo no inicio do turno, assim também os 
meninos que não podem comer alguma coisa pode nos dizer e preparamos 
uma outra coisa pra eles...; mas não pode ser porque não gosta daquela 
comida ao ...(não continuo a frase), precisa ser porque tem alergia ou outra 
coisa.  

 

 

E uma criança, pensamos, com seus 6 anos de idade, nos disse: “Carpádio!!! É onde 

bota as comidas! Não as comidas prontas... só os nomes, pra gente saber o que vai comer”.  

Parecia-nos oportuno citar esta experiência, vivenciada nos dias em que começamos a 

investigar das práticas de letramento da AACA, pois comumente uma criança daquela idade e 

pertencente àquela comunidade desconhece a expressão “cardápio” e desconhece ainda mais 

que função e uso pode ter na sociedade.  

Nos corredores e escadas da Instituição encontrei diversos cartazes, que pareciam 

estar dispostos de modo a chamar atenção a possíveis leitores. Estes eram em sua maioria 

produzidos e decorados com bom gosto e sempre traziam uma frase ou palavras que lembram 
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o tema do mês. Vimos também cartazes com frases de auto-ajuda, mensagens pessoais e 

lembrete para mães e crianças que circulam pela Instituição. 

Adentrando nas salas de aulas continuamos vendo muito material escrito. Estes 

tinham objetivos mais didáticos, eram calendários; lista de verbetes; lista de alunos, alfabetos, 

frase como tema trabalhado naquele mês, regras de convivência, horário de aulas. Tudo nos 

fazia perceber realmente estas salas como imitação das salas de aula convencionais.  

A variedade dos textos escritos encontrados nos ambientes internos leva-nos a 

perceber os usos que fazem da escrita naquele espaço e permite falarmos aqui de um ambiente 

alfabetizador, ou melhor um ambiente propício ao letramento. Claro está que não é apenas a 

exposição ao material que causa este efeito, mas este também é um aspecto plausível, portanto 

mereceu um espaço neste trabalho. 

Concluímos este item ratificando a idéia de que as atividades comunicativas 

intermediadas pelo texto escrito não se limitam apenas àquelas da sala de aula ou das 

atividades extraclasse. O contexto institucional como um todo propicia o estabelecimento de 

inúmeros eventos de letramento. Todo esse material escrito, como cartazes, cardápio, avisos, 

lembretes, anúncios, panfletos, não estão ali apenas para compor o ambiente, mas apresentam 

função e uso próprios, considerando que a escrita é uma forma de manifestação lingüística e, 

como tal, é uma forma de interação (LOPES, 2004). Esse material escrito assegura que haja 

uma certa sistematicidade no uso da escrita nesses locais.  É a escrita que intermedia as 

interações comunicativas e constitui a fonte de instauração de eventos de letramento 

estabelecidos entre usuários diretos e indiretos dos serviços da ONG.  

 

                               

                            Foto 6: Alunos em várias atividades 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os objetivos da investigação, buscamos, ao longo das descrições e da 

análise dos dados, mapear os eventos de leitura e escrita cujos alunos da Instituição 

participavam cotidianamente, a fim de entender o significado dessas práticas no processo de 

letramento dos aprendizes. 

Percebemos que, nos ambientes da AACA, como em qualquer outro espaço de 

letramento, a escrita está presente de forma significativa, exercendo uma função no 

cumprimento de objetivo sociais, políticos, éticos e ideológicos.   

Para compreendermos melhor as práticas de letramento, da instituição pesquisada, foi 

importante conhecermos o contexto das práticas de leitura e escrita, o qual nos possibilitou 

elucidar o que os alunos escreviam/liam na AACA; para quem eles escreviam/liam; com que 

objetivo e quando/onde e como o faziam.  Foi com base nas evidências de ambos os contextos 

– da leitura e da escrita - que percebemos o modo como a interação entre alunos/alunos e 
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alunos/educadores construía significados para a compreensão dos textos produzidos e lidos 

pelos educandos.  

De acordo com as observações das salas de aula e das situações extra-sala, os alunos 

da AACA foram expostos diariamente a eventos de letramento que tinham como finalidade 

responder a uma demanda real da Instituição, da turma ou de cada indivíduo.  É nesse sentido 

que uma parte representativa das atividades pesquisadas foi analisada por nós como sendo 

significativas, uma vez que atendiam a demandas cotidianas. 

Identificamos algumas dimensões de uso da escrita, como: Sóciointeracionista, 

quando as atividades destinavam-se a  estabelecer e manter relações de natureza afetiva ou 

social; Instrumentais, através dos eventos de letramento que buscavam obter e divulgar 

informações sobre questões que viabilizam a execução de tarefas práticas e também registrar e 

manter dados escritos; Instrutivos, para buscar o conhecimento necessário à tomada de 

atitude diante de fatos concretos; Confirmacionais, quando as atividades de escrita ou 

produção de texto eram propostas de modo a subsidiar a memória quanto à confirmação de 

acontecimentos do passado, compromissos assumidos para o futuro ou fatos e compromissos 

do presente; e ainda, sóciopolíticos, na medida em que as práticas serviam para dialogar com 

a comunidade ou com o poder público. Como vimos, estas dimensões cumpriram funções 

sociais, as quais foram vivenciadas através de diversos gêneros de textos lidos e escritos na 

ONG pesquisada.  

Constatamos que, na maioria dos eventos e práticas de letramento que observamos na 

AACA, o texto é assumido e utilizado como objeto social.  Os alunos percebiam o texto como 

um objeto da cultura escrita que faz parte das práticas de escrita da sociedade e, como tal, está 

presente nas práticas sociais dos grupos letrados.  Ao propor a leitura ou a produção de um 

texto, os educadores procuravam situar a atividade em relação a uma necessidade real, a 

questões que surgiam na sala de aula ou aos propósitos dos temas trabalhados. Isto fez com 

que o texto “ganhasse” sentido para os alunos e a atividade se tornasse prazerosa e 

envolvente, a nosso ver. 

Comentamos, neste trabalho, que as práticas educativas de educação não-formal têm 

como objetivo maior o compromisso de ordem formativa, sejam elas de ordem política, ética 

ou religiosa. Isto foi expresso de forma enfática na fala dos professores, quando eles insistiam 

em dizer que procuravam realizar atividades que estivessem perto da realidade dos alunos e 

que os fizessem refletir sobre a mesma. 

Um outro aspecto que ressaltamos no estudo é que as práticas de letramento da 

Instituição seguiam um ritual, no qual o apoio sistemático da linguagem oral se fazia 
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essencial. Entendemos o espaço dessa oralidade no contexto do letramento como uma 

estratégia dos educadores não apenas para ensinar os alunos a ler e escrever como também 

para o compartilhamento de ideais, de crenças, de ideologias, enfim, para a transmissão dos 

princípios que norteiam a proposta pedagógica da AACA.  Lembramos que o projeto da 

instituição é formar cidadãos para a “construção de um mundo unido”.   

Existe também nas práticas observadas, a preocupação de situar o aluno em relação ao 

gênero textual que vai ser escrito ou lido. Este trabalho, muito vezes, é feito de modo 

intuitivo, pois como já aludimos anteriormente, os educadores não têm formação pedagógica 

em nível superior, recorrem certamente às próprias experiências de leitura e escrita. 

Reiteramos que os educadores utilizavam conhecimentos experienciais sobre o gênero 

trabalhado, o que está de acordo com os estudos dos letramentos sociais quando estes afirmam 

que todas as pessoas têm uma história de letramento e, conseqüentemente, as escolhas que 

fazem se baseiam nas possibilidades proporcionadas por suas experiências passadas.  

A análise dos dados pareceu-nos indicar que as “estratégias” utilizadas pelos 

educadores para fazer com que os alunos produzam e leiam um texto de maneira eficaz estão 

mais centradas em fazer com que os aprendizes percebam a necessidade de comunicar e de 

interagir no espaço que lhes pertence. Essa interação propiciaria os alunos a percepção do elo 

entre os eventos de letramento nas aulas e as demandas das práticas sociais do “mundo 

letrado”.  

Parece haver, portanto, uma relativa dependência entre o que se lê e o que se escreve 

com a concepção da instituição e dos educadores sobre a formação de cidadãos críticos, a qual 

seria fundamental para uma formação cultural vinculada ao contexto social, além de promover 

a ampliação do letramento dos alunos. Nessa perspectiva, os educadores pareciam considerar 

de fundamental importância, nas práticas de leitura e escrita, os conhecimentos já adquiridos 

pelos alunos e criavam espaço para que os alunos falassem, refletissem e transformassem as 

atividades propostas. 

Os eventos e práticas de letramentos da AACA eram construídos com base em 

discussões que se davam antes, durante e depois da leitura e da escrita, com forte presença do 

teor ideológico da instituição, o que ratifica a nossa escolha pelos Novos Estudos de 

Letramento, tendo em vista que essa abordagem possibilita a compreensão da relação entre 

práticas de letramento e aspectos ideológicos, sociais, dentre outros.  

Como vimos, as práticas de letramento revelam as concepções dos atores sociais nela 

envolvidos, sobre a escrita, bem como manifestam o valor que se atribui a esta. Na ONG 

pesquisada, as práticas sociais de leitura e escrita demonstravam ter um papel sócio-
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comunicativo fundamental, pois mediavam interações sociais das crianças. De um modo 

geral, os educadores da AACA concebiam a leitura como “leitura de mundo” e a produção  

textual como uma possibilidade de “colocar-se” nesse mundo.  

Consideramos, como já o dissemos, que uma parte significativa das práticas de leitura 

e de escrita observadas responde ao modelo ideológico de letramento, entendendo-se este no 

sentido que lhe foi atribuído por Street (1984).  Contudo, como bem explica este autor, o 

modelo ideológico traz também aspectos do letramento autônomo. É ideológico, na medida 

em que a ONG utiliza a escrita não como código neutro, pois este modelo tem como 

fundamento o princípio de que a escrita não pode ser tomada como tecnologia neutra porque 

está inevitavelmente vinculada às estruturas de poder que prevalecem na sociedade em que é 

usada. Portanto, os usos da escrita visam a questionar ou reforças valores e ideologias. 

Assim, na medida em que estas práticas proporcionam também uma leitura critica da 

realidade que cerca os alunos e a comunidade, elas são também um instrumento para que se 

possa agir sobre esta, resgatando assim a cidadania e ampliando as experiências de letramento 

das crianças e adolescentes.  

A pesquisa realizada na Associação de Apoio à criança e ao Adolescente nos permitiu 

compreender como esta ONG, voltada à educação não-formal, contribui de fato na formação 

do sujeito/cidadão comprometido com a sua realidade e inserido no mundo da cultura letrada. 

A experiência etnográfica realizada no estudo nos permitiu entender o que dá sentido às 

práticas de letramento da Instituição, bem como nos impulsionou a compreender qual projeto 

de letramento está em curso naquele contexto. 

Diante das análises e discussões apresentadas aqui, vemos a contribuição do nosso 

estudo para a reflexão sobre letramentos sociais no âmbito da educação não-formal. Neste, os 

alunos provêm de comunidades pobres, as quais têm práticas de letramento nem sempre 

legitimadas pelas agências do letramento hegemônico.  

Políticas Públicas Educacionais contemporâneas, especialistas no âmbito mundial, 

professores universitários, projetos singulares, educadores populares estão mostrando a 

preocupação de orientar a educação não somente no sentido da educação acadêmica.  Não se 

trata de negar a imprescindibilidade desta, mas de afirmar que o objetivo fundamental da 

educação é inserir o educando culturalmente e socialmente, levando-o a participar 

politicamente e a exercer a sua cidadania. Neste sentido, faz-se necessário vislumbrar outras 

propostas educacionais, a partir de abordagens que teçam relações entre práticas de letramento 

e interação sóciocultural.  
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ANEXO 1 

 

SUPORTE ÁS OBSERVAÇÕES 

 

EIXO PRÁTICAS DE ESCRITA 

 

1.TRABALHA GÊNEROS TEXTUAIS/ QUAIS OS GENÊROS TRABALHADOS/ COMO 

SÃO APRESENTADOS. 

2. PARA QUEM SE ESCREVE (EXISTEM INTERLOCUTORES). 

3. QUAIS AS FINALIDADES DA PRODUÇÃO DO TEXTO (PARA QUE SE 

ESCREVE/OBJETIVOS). 

4. RESGATA CONHECIMENTOS PRÉVIOS (CONVERSA SOBRE O 

TEMA/ARGUMENTO A SER ESCRITO). 

5.TRABALHA O SUPORTE TEXTUAL. 

6. EXISTE MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. 

7.QUAL O CONTEXTO SOCIAL DE CIRCULAÇÃO DESTA MATERIAL. 

8. EXISTEM CONDIÇÕES CONCRETAS DE PRODUÇÃO (EXPLICITAÇÃO DE 

COMANDOS/MATERIAL/TEMPO/LOCAL/APOIO HUMANO). 

 

EIXO PRÁTICAS DE LEITURA 

1. TRABALHA COM GÊNEROS TEXTUAIS/ QUAIS OS GENÊROS TRABALHADOS/ 

COMO SÃO APRESENTADOS ÀS CRIANÇAS? 

2. COMO SÃO SELECIONADOS OS TEXTOS? QUEM FAZ ESSA SELEÇÃO? 

QUAL(AIS) SÃO OS CRITÉRIOS PARA SELECIONAR OS TEXTOS LIDOS? (O 

QUE SE LEVA EM CONTA NA ESCOLHA DOS TEXTOS). 

3. SÃO CONSIDERADOS/MENCIONADOS A FONTE DE EXTRAÇÃO DOS TEXTOS 

E A AUTORIA DESTES?  

4. SE TRABALHA O SUPORTE TEXTUAL, COMO É FEITO ESSE TRABALHO? 

5. LEVA EM CONSIDERAÇÂO AS FINALIDADES DE USO DOS TEXTOS 

TRABALHADOS? 

6. COM QUAIS OBJETIVOS AS CRIANÇAS LÊEM?  ESSES OBJETIVOS SÂO 

EXPLICITADOS ANTES DA LEITURA? 
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7. TECE RELAÇÃO COM OUTRAS LEITURAS FEITAS PELOS ALUNOS FORA E 

DENTRO DA ESCOLA? 

8. CONSIDERA QUESTÕES SOCIOCULTURAIS DA COMUNIDADE DOS 

APRENDIZES? 

9. RESGATA PRÁTICAS SÓCIO-DISCURSIVAS DA COMUNIDADE POR MEIO DA 

LEITURA? 

10. RESGATA CONHECIMENTOS PRÉVIOS ACERCA DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

LIDOS? 

11. COMO OS ALUNOS LÊEM (EM SILÊNCIO, COLETIVAMENTE/ EXISTEM 

ORIENTAÇÕES PARA A LEITURA? 

12. HÁ MOMENTOS EM QUE A PROFESSORA LÊ PARA ELES? QUAIS? 

13. HÁ ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO DE LEITURA E UMA 

SISTEMATIZAÇÃO DESTE POR MEIO DO PLANEJAMENTO? 

14. QUAL È O CONTEXTO IDEOLÒGICO EM QUE SE INSERE O TRABALHO COM A 

LEITURA? 

15. COMO ESSE CONTEXTO SE REFLETE NAS PRÀTICAS DE LEITURA 

ENSINADAS? 
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA I  

(aos educadores e ao coordenador pedagógico) 

 

DADOS PESSOAIS 

� Idade/sexo/ formação(escolaridade) 

� Capacitação no ensino de língua portuguesa. 

� Quanto tempo trabalha na Instituição. 

 

1. Para você, o que é leitura?  

2. Na sua opinião, qual é a importância da leitura e  escrita para a vida de seus alunos ? 

3. Você costuma trabalhar com leitura e escrita em sua sala de aula? Comente sua resposta. 

4. Quais têm sido os seus objetivos para o ensino-aprendizagem de leitura?  

5. Com que finalidades seus alunos lêem em sala de aula? 

6. Como você costuma propor a leitura para seus alunos? 

7. Para você, quais são os textos mais importantes  para uma leitura cotidiana em sua sala de 

aula? 

8. Quais são os textos mais usados no trabalho da leitura em sua sala?  

9. Como você seleciona os textos para trabalhar em sala de aula? Que critérios você usa para 

selecionar os textos para leitura? 

10. Que atividades de leitura você costuma realizar com seus alunos?  
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11. Em que momentos você costuma trabalhar a leitura de textos? Por quê? 

12. Para você, qual a importância de os alunos escreverem textos em sala de aula? 

13. Como você costuma trabalhar a escrita de textos com seus alunos?  

14. O que os alunos escrevem normalmente? 

15. Com que finalidades eles escrevem? 

16. Os alunos costumam escrever para algum destinatário? Quem? 

17. Quais são os temas sobre os quais eles escrevem mais freqüentemente. 

18. Você costuma dar orientações aos alunos antes da escrita do texto? Que tipos de 

orientação, por exemplo?  

19. Eles costumam escrever textos individualmente ou coletivamente? Por quê? 

20. O que é feito normalmente com o material escrito pelos alunos? 

21. Como você vê o trabalho desenvolvido na AACA tendo em vista a necessidade de seus 

alunos aprenderem a ler e escrever?  

22. Você pode relatar uma atividade envolvendo leitura e/ou produção de texto, que foi 

desenvolvida com seus alunos? Para você, o que os seus alunos aprenderam com a atividade? 

23.  A seu ver, qual é a contribuição que os textos lidos e os textos produzidos pelos alunos 

poderiam trazer  para alcançar o objetivo da AACA?  

24. Você sabe o que é letramento? Se sim, o que significa este termo para você?  
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ANEXO 3 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA II (à direção) 
 
 

1. Como nasceu a instituição? 

 

2. Qual é o objetivo principal da ONG? 

 

3. Quantas crianças e famílias são atendidas hoje pela ONG? 

 

4. Quais os maiores desafios enfrentados hoje? 

 

5. Vocês têm uma proposta pedagógica? 

 

6. Como são desenvolvidas as atividades? 

 

7. Como é o espaço físico da Instituição? 

 

8. Qual é a relação existente entre a ONG e a comunidade e entre a ONG e outros 

espaços sociais da comunidade? 

 

9. Com quantos funcionários vocês contam, como são selecionados os educadores 

e demais funcionários da Instituição? 

 

10. Você gostaria de nos contar alguma experiência significativa? 



 140 

ANEXO 4 

 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA II (à direção) 

 

 

1. Como nasceu a instituição? 

 

Esta experiência educativa começou nos anos 60, quando Chiara Lubich, 

fundadora dos Movimentos dos Focolares, passou por Recife e visitou justamente esta 

favela na qual o movimento já atuava há algum tempo.   

Então iniciou um trabalho de promoção social com os moradores daquele 

pedacinho de terra no meio da maré denominada Ilha do Inferno. O nome por si só diz 

quanto era miserável, dura à vida naquela favela, que era uma das mais violentas. 

Vivendo com aquelas pessoas, partilhando a vida delas, procurando dar respostas 

concretas às necessidades mais urgentes (saneamento, alimentação...) iniciou um 

processo de tomada de consciência, de libertação e de transformação da realidade, tanto 

que mais tarde, a Ilha do Inferno foi chamada “Ilha de Santa Terezinha”.  

Foi então, que no início da década de 90, graças às adoções à distância 

promovida pelo Movimento “Famílias Novas”, uma expressão social do movimento, 

constituímos o Centro Educativo que hospeda a “Associação de Apoio à Criança e ao 

Adolescente/ AACA”, uma Organização Não-Governamental. 

 

 

2. Qual é o objetivo principal da ONG? 

 

O nosso objetivo era e é o de promover a formação das crianças e adolescentes, 

seja em vista da realização individual, seja para o bem da sociedade na qual vivem. 

 

 

3. Quantas crianças e famílias são atendidas hoje pela ONG? 
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Hoje o nosso projeto já atende 480 crianças e adolescentes, cobrindo cerca de 

280 famílias. 

 

4. Quais os maiores desafios enfrentados hoje pela ONG? 

 

Cada dia temos diante de nós um grande desafio educativo, nos deparamos 

com as necessidades e as exigências que exigem uma resposta concreta e responsável! 

E, justamente desta comunidade, com o passar dos anos, pouco a pouco vemos que o 

esforço de assumirmos estas situações, atuando a pedagogia do amor, produz uma 

mudança, começa uma vida diferente. 

 

5. Vocês têm uma proposta pedagógica? 

 

As nossas linhas pedagógicas de atuação – que via-via fomos elaborando 

paralelamente a prática educativa – têm como base o que nós chamamos “A Arte de 

Amar”, ou seja os princípios evangélicos que contêm os valores universais para os quais 

orientamos o nosso agir: a fraternidade, a paz, a solidariedade e a cidadania. 

 

 

6. Como são desenvolvidas as atividades? 

 

Procuramos cobrir várias áreas importantes para o desenvolvimento das 

crianças. Então temos: Aulas de capoeira, esporte, recreação, informática, atividade 

pedagógica e vida prática. 

 

 

 

        7. Como é o espaço físico da Instituição? 

 

Temos 8 salas de aula, refeitório, um pequeno salão, cozinha, sala da 

coordenação, sala de informática, sala de reciclagem, 7 banheiros e área externa de 

lazer. Estamos construindo agora, com a ajuda de doações, mais um prédio para as 

nossas atividades. Ali serão organizados uma biblioteca e um almoxarifado, além de 

expandir o refeitório.  
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     8. Qual é a relação existente entre a ONG e a comunidade e entre a ONG e 

outros espaços sociais da comunidade? 

 

Durante os 17 anos de atuação, aos poucos tivemos a possibilidade de penetrar 

“neste mundo”, que é realmente “um mundo dentro do mundo”, aprendendo muitas 

coisas. E obtivemos resultados significativos: atualmente 12 ex-alunos trabalham 

conosco no Projeto, numerosos estão bem inseridos no mercado de trabalho, formaram 

uma família e outros freqüentam a universidade. 

A  nossa metodologia pedagógica, desde o início, foi aquela de não operar neste 

”mundo” - para transformá-lo, mas a de trabalhar “com” as pessoas, envolvendo-as 

diretamente, habituando-as a querer-se bem, a valorizar a vida, a acolher as exigências 

dos outros e a ter confiança e auto- estima. 

Então acontece que a educação ativa um processo circular no qual a 

Comunidade é educada e por sua vez educa.  

Com efeito este compromisso tem uma incidência efetiva seja na Comunidade 

da Ilha de Santa Terezinha, seja nos órgãos públicos. 

O nosso Centro Educativo é muito considerado e muitas vezes pedem o nosso 

parecer sobre questões sociais importantes. Por exemplo, a Prefeitura de Recife pede a 

nossa colaboração para realizar algumas atividades educativas promovidas pela 

Administração Municipal, quer trabalhar  conosco “porque – dizem -  com vocês o 

sucesso está garantido”!  

A Diretora da escola municipal do ensino fundamental, gostaria que todos os 

alunos fossem do Projeto porque diz, “se vê logo se um aluno é da AACA, pelo 

comportamento, pela formação, pelo nível de aprendizagem. Nos últimos anos 85% dos 

alunos promovidos são dos de vocês”. 

 

 

9. Como são selecionados os educadores e demais funcionários da 

Instituição? 

 

Mais de 70% dos funcionários do Centro Educativo, são pessoas de Santa 

Terezinha. 
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Esta realidade representa um verdadeiro desafio e exige coragem e confiança de 

nossa parte. Normalmente as pessoas da Ilha não têm uma preparação cultural e 

pedagógica adequada. É por este motivo que no mês que precede o início das atividades 

com as crianças, promovemos cursos de formação para os educadores. Também, 

durante o ano, na última sexta-feira do mês suspendemos as atividades com os alunos 

para dedicar o dia intero  às capacitações e programação do mês seguinte. Uma outra 

prática que consideramos importante pelos  efeitos positivos no trabalho, é o encontro 

diário com toda a equipe para uma breve reflexão espiritual e comunhão das realidades 

dolorosas e alegres de cada um. 

Mas é o amor que faz os educadores serem criativos e conhecendo a cultura, a 

mentalidade do lugar, eles são capazes de encontrar as mais variadas formas, a mais 

indicada metodologia para educar e ensinar aos alunos: de forma lúdica, com 

encenações, teatro, com canções e assim por diante.  Muitas vezes os educadores 

repetem: “Queremos doar aos nossos alunos todo o amor que recebemos aqui  e que não 

tivemos antes”. E os primeiros resultados vemos neles próprios: uma funcionária 

afirma: “Para mim a AACA é uma casa que acolhe as pessoas para formá-las e 

transformá-las. Aqui estou aprendendo muitas coisas que levo para a minha família e 

para as pessoas da minha convivência”. 

Muitas vezes, não é fácil, também entre nós adultos. Mas toda vez que a 

realidade de amor, de  confiança, de respeito entre nós diminui, nos encontramos para 

pedirmos desculpas, recomeçar todos juntos e depois ir para frente.   

Isto é um grande testemunho, sobretudo para os nossos alunos como também 

tem reflexos positivos também na Comunidade. 

Entre os educadores, 11 são ex-alunos, e isto pra nós é motivo de grande alegria. 

 

 

10. Você gostaria de nos contar alguma experiência significativa? 

 

Os frutos concretos desta “pedagogia do amor” são numerosos que poderia 

contar-lhe, que muda os comportamentos individuais e contribui para humanizar a nossa 

sociedade. 

Faço alguns exemplos: 

José Hilton tem 12 anos, é paupérrimo, mora com a avó que para sobreviver  

cata de papel para vender.  Um dia José Hilton encontrou na  rua  uma carteira  com   
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R$ 2.000,00. Dentro havia o endereço do proprietário e ele foi entregar a carteira com 

todo o dinheiro.  

Uma aluna, Tatiane com seis anos, um dia estava na casa dos tios. A um certo 

momento os tios começaram a discutir e a tia saiu apressada para a cozinha, então a 

menina percebeu que estava para acontecer algo de grave e foi atrás da tia. De fato a 

encontrou com uma faca na mão para ferir o marido, logo Tatiane segurou o braço da tia 

e com determinação lhe disse: “tia, Deus não quer que a  gente se mate, Ele quer que a 

gente se ame!”. 

Uma outra adolescente necessitada, havia iniciado a trabalhar no Shopping 

Center vizinho à Comunidade, mas desejava muito continuar os estudos porque tinha 

entendido o valor dos estudos. Falou com os responsáveis da loja e lhe disseram que era 

impossível conciliar os estudos com o trabalho. Diante desta resposta, ela optou por 

estudar, deixou o trabalho e hoje está cursando a faculdade de Serviço Social. 
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ANEXO 5 
 

 
PRODUÇÃO DE TEXTO (MEE1 a MEE13) 

 
 

 
MICRO-EVENTO 1 (MEE1) 
 
 

 
 
 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

POESIA 

 
 
 
 
 
Pessoas específicas 
(amigo/parente/mãe) 

 
 
 
 
 
Produzir 
um 
cartão 
para a 
mãe.  

 
 
- Após conversa 
oral sobre o tema 
(educador/alunos). 
- Após conversa 
oral sobre o 
gênero. 
-Após 
exemplificação 
concreta de um 
material textual/ 
demonstração 
concreta. 

 
 
 
 
 
Nas 
salas 
de 
aulas 
em 
círculos 

Texto 
coletivo/sala 
inteira 
 
*As crianças 
foram criando 
o texto 
coletivamente 
e o educador 
escrevia no 
quadro. 
Posteriormente 
as crianças 
transcreveram 
o verso da 
poesia no 
cartão das 
mães. 
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MICRO-EVENTO 2 (MEE2) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

 
 
 
 
BILHETE 

 
 
 
Grupo 
específico 
(pais/alunos 
da turma 
x/própria 
turma) 

 
 
Produzir 
bilhetes 
para a 
turma do 
outro turno 
informando 
as 
respectivas 
tarefas 
para a 
festa de 
São João. 
 
 

 
- Após 
questionamento 
sobre a 
utilidade 
(função social) 
do gênero.  
-Após conversa 
oral sobre o 
gênero. 
- Após 
demonstração 
no 
quadro/cartolina 
do gênero 
textual. 

 
 
 
Nas salas 
de aulas 
em 
grupos 
pequenos 
(3 ou 4 
alunos) 
 

 
Atividade 
inicialmente 
individual; 
posteriormente 
compor 
material 
textual coletivo 
 
*Não 
acompanhei a 
execução da 
tarefa 
posterior. 
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MICRO-EVENTO 3 (MEE3) 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

 
CONVITE 

 
 
 
 
Grupo 
específico 
(pais/alunos 
da turma 
X/própria 
turma) 

 
 
Produzir um 
modelo de 
convite para 
entregar aos 
pais ou 
responsáveis 
convidando 
para a festa 
de São João. 
 
 
 

 
 
- Após 
questionamento 
sobre a 
utilidade 
(função social) 
do gênero. 
- Após 
conversa oral 
sobre o gênero 
- Após 
demonstração 
no 
quadro/cartolina 
do gênero 
textual. 
 

 
 
 
 
Nas salas 
de aulas 
em 
grupos 
pequenos 
(3 ou 4 
alunos) 
 

 
 
 
 
Atividade 
inicialmente 
individual; 
posteriormente 
compor 
material 
textual coletivo 
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MICRO-EVENTO 4 (MEE4) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

CARTA 

 
 
 
 
 
Pessoas específicas 
(amigo/parente/mãe) 

 
 
Produzir 
uma carta 
com 
notícias 
recentes 
da 
Instituição 
para uma 
amiga 
que mora 
no 
exterior. 
 
 

 
 
-Após 
questionamento 
sobre a 
utilidade 
(função social) 
do gênero  
- Após 
conversa oral 
sobre o gênero 
-Após 
demonstração 
no 
quadro/cartolina 
do gênero 
textual. (leitura) 

 
 
Nas salas 
de aulas 
em um 
grupo 
pequenos 
(4 
alunos). 
Os outros 
alunos 
estavam 
fazendo 
outra 
atividade. 
 

 
 
 
 
 
Texto 
coletivo: 
grupos 
de 
alunos 
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MICRO-EVENTO 5 (MEE5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS 

(TIRAS) 

 
 
 
 
Grupo 
específico 
(pais/alunos 
da turma 
x/própria 
turma) 

 
 
 
 
Preparar 
histórias 
para 
compor 
um gibi 
coletivo 

 
 
-Após conversa 
oral sobre o tema. 
(professora/alunos) 
-Após conversa 
oral sobre o 
gênero. 
-Após 
exemplificação 
(leitura) concreta 
de um material 
textual/ 
demonstração 
concreta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nas salas de 
aulas 
individualmente, 
porém as 
cadeiras eram 
sempre 
arrumadas em 
grupos de 3 ou 
4 crianças. 

 
 
 
 
Atividade 
inicialmente 
individual; 
posteriormente 
compor 
material 
textual coletivo 
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MICRO-EVENTO 6 (MEE6) 
 
 
 

 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

BOLETIM 
DE 

NOTÍCIAS 

 
 
 
 
 
Grupo não - 
específico 
(outras 
turmas/pessoas 
da instituição/ 
comunidade) 

 
 
 
Produzir um 
boletim de 
notícias sobre 
o São João da 
AACA, para 
que todas as 
idéias e 
atividades 
fossem 
compartilhadas 
por todos. 
 

 
 
 
-Após conversa 
oral sobre o tema 
(professora/alunos) 
- Após 
questionamento 
sobre a utilidade 
(função social) do 
gênero. 
-Após conversa 
oral sobre o 
gênero. 
-Após 
exemplificação 
concreta de um 
material textual/ 
demonstração 
concreta. 
Após 
demonstração no 
quadro/cartolina do 
gênero textual 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nas salas 
de aulas 
em 
grupos 
pequenos 
(3 ou 4 
alunos) 

 
 
 
 
 
 
Texto 
coletivo: 
grupos 
de 
alunos 
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MICRO-EVENTO 7 (MEE7) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

BIOGRAFIA 

 
 
 
 
 
Grupo 
específico 
(pais/alunos 
da turma 
x/própria 
turma) 

 
 
 
 
Escrever a 
história 
pessoal 
de cada 
aluno para 
que  
valorizem 
as 
conquistas 
realizadas 
até o 
momento. 

 
 
 
- Após conversa 
oral sobre o tema 
(professora/alunos) 
- Após conversa 
oral sobre o 
gênero 
- Após 
demonstração no 
quadro/cartolina do 
gênero textual 
- Após leitura de 
outro texto ou após 
consulta no 
dicionário. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nas salas de 
aulas 
individualmente, 
porém as 
cadeiras eram 
sempre 
arrumadas em 
grupos de 3 ou 
4 crianças 

 
 
 
 
 
Texto 
individual 
Atividade 
inicialmente 
individual; 
posteriormente 
compor 
material 
textual coletivo 
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MICRO-EVENTO 8 (MEE8) 
 

 

 
 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

CORDEL 

Grupo não - 
específico 

(outras 
turmas/pessoas 
da instituição/ 
comunidade) 

 
 

Produzir 
folhetos 

de 
literatura 
de cordel 

para 
serem 

expostos 
na 

semana 
da festa 
de São 
João. 

 
 

- Após 
questionamento 
sobre a utilidade 
(função social) do 

gênero 
-Após leitura de 
outro texto  ou 

após consulta no 
dicionário 

- Após conversa 
oral sobre o tema 

(professora/alunos) 
- Após conversa 

oral sobre o 
gênero 
- Após 

exemplificação 
concreta de um 
material textual/ 
demonstração 

concreta 
 
 
 

Nas salas de 
aulas 

individualmente, 
porém as 

cadeiras eram 
sempre 

arrumadas em 
grupos de 3 ou 

4 crianças 

Atividade 
inicialmente 
individual; 

posteriormente 
compor 
material 

textual coletivo 
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MICRO-EVENTO 9 (MEE9) 
 

 
 
 
 

MICRO-EVENTO 10 (MEE10) 
 

O que 
escreve? 

Para 
quem 

escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

TREINO 
ORTOGRÁFICO 

DE FRASES 
Educador 

 
Treinar a 
escrita de 
algumas 
palavras. 

 

 
Após 

dizer uma 
apalavra 

que 
deveria 

compor o 
texto 

 

Nas salas de 
aulas 

individualmente 
 

 
Texto 

coletivo 
(ajuda 

dos 
colegas) 
e escrita 
individual 

(no 
quadro) 

 

O que 
escreve? 

Para 
quem 

escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

TREINO 
ORTOGRÁFICO 

DE FRASES 
Educador 

Treinar a 
escrita de 
algumas 
palavras. 

 
Após 
leitura 

 de outro 
texto Ou 

após 
consulta 

no 
dicionário. 

 
 

Nas salas de 
aulas 

individualmente 

Texto 
individual 
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MICRO-EVENTO 11 (MEE11) 

 
 

 
 
MICRO-EVENTO 12 (MEE12) 
 

 

O que 
escreve? 

Para quem 
escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

CARTAZES 

Grupo não-
específico 

(outras 
turmas/ 

pessoas da 
Instituição/ 

comunidade) 

Produzir 
material 
para a 

passeata 
sobre a 

paz. 

 
 

- Após conversa 
oral sobre o tema 
(educador/alunos) 
- Após conversa 

oral sobre o 
gênero 

 
 
 

Aula de 
formação 

Texto 
coletivo: 

grupo 
de 

alunos 

O que escreve? 
Para 
quem 

escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

QUESTIONÁRIO Pessoas 
específicas 

Conhecer a 
história da 

própria 
comunidade. 

 
- Após 

conversa oral 
sobre o tema. 

- Após 
conversa oral 

sobre o 
gênero 
- Após 

exemplificação 
concreta de 
um material 

textual/ 
demonstração 

concreta 
 

Aula de 
formação 

Texto 
coletivo/ 
Grupos 

de 
alunos 
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MICRO-EVENTO 13 (MEE13) 

 
 
LEITURA (MEL1 a MEL9) 
 
MICRO-EVENTO 1 (MEL1) 

 

O QUE 
LÊ? 

 
PARA 

QUE LÊ? 
 

QUEM 
LÊ? 

QUANDO 
LÊ? 

ONDE LÊ? COMO 
LÊ? 

FÁBULA 

- Conferir 
se as 

inferências 
feitas 

sobre o 
conteúdo 
do texto 
estavam 
corretas. 

Educador.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que 
escreve? 

Para 
quem 

escreve? 

Para que 
escreve? 

 
Quando? Onde? Como? 

CURRICULUM 
Grupo 
não-

especifico 

Preparar 
um 

curriculum 
para 

eventuais 
propostas 

de 
emprego. 

 

 
 

- Após  
exemplificação 

concreta de 
um material 

textual/ 
demonstração 

concreta 
- Após 

conversa oral 
sobre o 
gênero 

 
 

Aula de 
informática 

Texto 
individual 
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MICRO-EVENTO 2 (MEL2) 

O QUE LÊ? 
PARA 

QUE LÊ? 
 

QUEM LÊ? QUANDO 
LÊ? 

ONDE 
LÊ? COMO LÊ? 

REPORTAGEM 
(jornal) 

- Conferir 
se as 

inferências 
feitas 

sobre o 
conteúdo 
do texto 
estavam 
corretas. 

No primeiro 
momento 

quem lê são as 
crianças e 

adolescentes. 
Posteriormente 

a professora 
faz também a 
leitura em voz 

alta. 

 
 

-Após 
conversa 
sobre o 
suporte 
textual e 

sua função 
social. 
- Após 
criar 

expectativa 
para a 
leitura. 
- Após 

inferências 
realizadas 
através do 

título. 
-Após 

Conversa 
sobre o 
tema. 

. 
 

Na 
sala de 

aula 
em 

grupos. 
 
 
 
 

Sala 
de aula 
diante 

de 
todos 

Leitura oral 
em grupos. 

Interpretação 
oral do texto 
e produção 

de texto 
(lista de 

programas 
com 

aspectos 
bons e ruins) 

 
Leitura 

individual em 
voz alta. 

 
 MICRO-EVENTO 3 (MEL3) 

O QUE 
LÊ? 

 
PARA QUE 

LÊ? 
 

QUEM 
LÊ? 

QUANDO 
LÊ? 

ONDE 
LÊ? COMO LÊ? 

FÁBULA 
2 
 

 
 

-Cumprir uma 
tarefa 

solicitada pelo 
educador 

- Conhecer o 
conteúdo do 
texto para 

depois 
responder 

perguntas de 
interpretação. 

 
 

Crianças 
/adolesce

ntes 

- Após 
orientação 

do 
educador 
sobre a 

atividade 
a ser feita. 

- Sala de 
aula em 
grupos 

 

Leitura oral em 
grupos e 

interpretação 
oral também 

no grupo. 
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O QUE 
LÊ? 

 
PARA 

QUE LÊ? 
 

QUEM LÊ? QUANDO LÊ? ONDE 
LÊ? 

COMO 
LÊ? 

CORDEL 

- 
Conhecer 

um 
gênero 
textual. 
- Leitura 
deleite. 

 
 

Crianças/adolescentes 
No primeiro momento 

quem lê são as 
crianças e 

adolescentes. 
Posteriormente a 

professora faz 
também a leitura em 

voz alta. 

 
 

- Após 
questionamento 

sobre a 
utilidade 

(função social) 
do gênero. 
- Após criar 
expectativa 

para a leitura 
-Após conversa 
o sobre o tema 

 
 

Sala 
de 

aula 
em 

círculo 

Leitura oral 
coletiva 

(onde cada 
um lê um 
verseto) 

Leitura oral 
individual 
feita pela 

professora. 

 
 
 
 
 
 
 

MICRO-EVENTO 5 (MEL5) 
 

 

O QUE LÊ? 

 
PARA QUE 

LÊ? 
 

QUEM LÊ? QUANDO 
LÊ? 

ONDE 
LÊ? 

COMO 
LÊ? 

CALENDÁRIO 

 
 

- Retirar 
informações 
- Localizar-

se 
enquanto 
dia, mês, 

ano. 
 
 
 

Crianças e 
adolescentes. 

 

- Antes 
de uma 

prática de 
escrita 

 

Sala de 
aula em 
grupos 

Leitura 
oral 

coletiva 
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MICRO-EVENTO 6 (MEL6) 
 
 

 

O QUE 
LÊ? 

 
PARA 

QUE LÊ? 
 

QUEM LÊ? QUANDO LÊ? ONDE 
LÊ? 

COMO 
LÊ? 

RECEITA 

- Leitura 
deleite 

- 
conhecer 

várias 
receitas 

feitas com 
milho. 

Crianças/ 
Adolescentes 

 
 
 

-Após 
exemplificação 

concreta de 
um material 

textual/ 
demonstração 

concreta. 
- Após escrita 
no quadro do 

texto. 
-Após 

conversa o 
sobre o tema 

 
 
 

Sala de 
aula em 
círculo 

Leitura 
individual 

 

 
 
 

MICRO-EVENTO 7 (MEL7) 
 
 

 

O QUE 
LÊ? 

 
PARA 

QUE LÊ? 
 

QUEM LÊ? QUANDO 
LÊ? 

ONDE 
LÊ? 

COMO 
LÊ? 

MÚSICA 
Leitura 
deleite 
(cantar) 

Crianças e 
adolescentes 

 
 

- Após 
orientação 

do 
educador 
sobre a 

atividade a 
ser feita. 

 
 

Na sala de 
aula em 
círculo 

Leitura oral 
coletiva 
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MICRO-EVENTO 8 (MEL8) 
 

O QUE 
LÊ? 

 
PARA QUE 

LÊ? 
 

QUEM 
LÊ? 

QUANDO 
LÊ? 

ONDE LÊ? COMO 
LÊ? 

TABELA 
DE 

JOGOS 

 
 

- Retirar 
informações 

- Saber o 
dia dos 

jogos da 
turma e os 

futuros 
adversários. 

 
 

Alunos e 
educador 

- Após 
conversa 
oral sobre 
o tema. 
- Após 

conversa 
oral sobre 
o gênero. 

 

Aula de 
recreação 

Leitura oral 
em grupos 

 
 

 
 
 
MICRO-EVENTO 9 (MEL9) 

 

O QUE LÊ? 

 
PARA 

QUE LÊ? 
 

QUEM LÊ? QUANDO 
LÊ? 

ONDE 
LÊ? 

COMO 
LÊ? 

REGRAS DE 
CONVIVÊNCIA 

- Saber as 
regras que 
regem o 

torneio de 
jogos da 

Instituição. 

Crianças e 
adolescentes 

 
 
 
 

- Após 
conversa 
oral sobre 
o tema. 
- Após 

conversa 
oral sobre 
o gênero. 

 
 
 
 

Aula de 
recreação 

Leitura 
individual. 

 
 


