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vez que só vale se for num papel. Com isso eu num 
vou me acostumar é nunca. Mas tem os menino aí 
que é quem ajuda para fazer essas coisa. (João, 52 
anos – Informante da pesquisa). 
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RESUMO 

 

 

Compreendendo que o letramento é um fenômeno essencialmente social e 

que os usos da escrita são determinados pelas matrizes socioculturais que as configuram 

no contexto social, o presente estudo objetiva, através de uma abordagem etnográfica, 

investigar os usos que se fazem da escrita numa comunidade localizada na periferia da 

cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, formada a partir da ocupação de uma 

propriedade particular, para assentamento de famílias sem-teto, minuciosamente 

planejada por entidades que atuam em movimentos sociais. O trabalho tem como 

suporte teórico os princípios e postulados que fundamentam os Novos Estudos do 

Letramento, perspectiva segundo a qual o letramento é concebido como prática social 

que se processa pela intermediação da palavra escrita e vê a leitura e a escrita não como 

habilidades individuais, mas como atividades interativas, socialmente situadas e 

vinculadas a aspectos da cultura e das estruturas de poder nas quais se constituem. 

Os dados da pesquisa etnográfica revelam que, na comunidade pesquisada, 

como em qualquer outro espaço social, a escrita é, por natureza, um recurso que se 

presta a estabelecer e a manter a comunicação entre aqueles que dela lançam mão. 

Desta função geral, no entanto, observam-se desdobramentos que se conformam às 

demandas impostas pelo contexto sócio-histórico e é neste contexto que os significados 

dos atos de ler e de escrever adquirem nuances particulares. 

As demandas que emergem nos contextos por onde transitam os atores 

sociais da pesquisa oferecem-lhes oportunidades para que atuem em práticas sociais em 

instâncias diversas, numa dinâmica interacional que lhes garante a possibilidade de 

cultivar laços afetivos e sociais, organizar minimamente a casa onde residem e a própria 

vida pessoal, informar-se e participar ativamente do convívio social. Nessa dinâmica a 

escrita tem papel imprescindível e se reveste de um significado social muito particular: 

a um só tempo as ações que se processam por intermédio da palavra escrita configuram-

se em desafios e em símbolos de mudanças. 
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ABSTRACT 

 

Understanding Literacy as an essentially social phenomenon and perceiving 

that the uses of writing are determined by social and cultural practices defined by the 

social context, this ethnographic study investigates the uses of writing in a shantytown 

community of Teresina, the capital of the state of Piauí, Brazil. This community, 

carefully planned by entities involved in social movements, is the result of the invasion 

and occupation of private property by homeless families. The study is based 

theoretically on the principles and postulates of the New Literacy Studies, a perspective 

in which literacy is conceived as a social practice that is mediated by the written word 

and that sees reading and writing not as individual abilities, but as interactive activities 

socially situated and linked to cultural aspects and the power structure that constitute 

them. The ethnographic data reveal that in the community studied, as in any other social 

space, writing is a resource that lends itself to establishing and maintaining 

communication among those who make use of it. From this general function, however, 

other more specific functions can be observed that conform to the demands imposed by 

the social and historical context and it is in this context that the meanings of the acts of 

reading and writing acquire particular nuances. The demands that emerge from this 

context offer the opportunity for individuals to participate in various social practices 

that occur in their daily lives. This interactive dynamic guarantees them the possibility 

of cultivating social and affective ties, of minimally organizing their homes and their 

private lives, of being informed and of actively participating in the social life of the 

community. In this dynamic writing has an important role and is invested with a very 

particular social meaning: at one and the same time the actions that are processed 

through the written word are both challenges and symbols of change. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo objetiva, através de uma abordagem etnográfica, 

investigar os usos que se fazem da escrita numa comunidade situada na periferia da 

cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, formada a partir da ocupação de uma 

propriedade particular, para assentamento de famílias sem-teto. 

A decisão de desenvolver um estudo colocando em foco os usos da escrita 

numa comunidade de periferia de um centro urbano foi motivada por reflexões de 

ordem teórico-práticas, tais como: i) a escrita, dadas as suas especificidades materiais, 

caracteriza-se como uma tecnologia. Inscreve-se em um sistema gráfico constituído por 

unidades alfabéticas e, assim sendo, a sua utilização requer, em tese, um mínimo de 

domínio desse sistema por parte dos respectivos usuários; ii) levantamentos realizados 

por órgãos oficiais como o IBGE revelam que o Brasil é um país marcado por 

desigualdades socioeconômicas as quais têm os seus reflexos mais imediatos nas 

condições reais de acesso da população aos bens materiais e simbólicos, dentre esses a 

educação formal e as fontes escritas de informação, parâmetros tradicionalmente 

concebidos como indispensáveis para uma atuação competente no mundo orientado 

pela palavra escrita, como é o universo urbano; iii) vivemos numa sociedade em que a 

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

parte considerável das interações sociais. Assim, aos indivíduos que vivem, 

especialmente nos contextos urbanos, é inevitável a exposição às mais diversificadas 

práticas sociais que se processam pela intermediação da palavra escrita, independente 

de terem ou não o domínio formal das tecnologias da leitura e da escrita. 
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Às reflexões acima acrescentem-se constatações resultantes de estudos e 

discussões as quais dão conta de que, na nossa sociedade, a escrita não é considerada 

apenas como uma modalidade de uso da língua, mas uma variedade lingüística que 

adquiriu enorme prestígio por força de fatores de natureza social e cultural. 

Diante dessas reflexões, optei por investigar os usos sociais da escrita numa 

comunidade urbana, cuja população integra-se àquela parcela de habitantes do país 

situada à margem dos sistemas de produção, conseqüentemente distanciada da 

possibilidade de acesso à variedade lingüística de prestígio e dos padrões idealizados de 

uso das tecnologias da leitura e da escrita. 

Essa opção foi guiada, conforme ressaltei anteriormente, por 

questionamentos que emergiram da observação de aspectos da realidade social 

brasileira e, também, de reflexões sobre diferentes posturas teóricas adotadas em 

relação aos estudos voltados para os fenômenos do letramento. Tais posturas, ora 

concebem o letramento como o conhecimento estrito do código lingüístico objetivado 

num sistema de escrita, em conseqüência do desenvolvimento da capacidade cognitiva 

para usar a escrita e ora vêem-na como um conjunto de práticas sociais culturalmente 

constituídas e socialmente situadas. Nesse estudo, opto por essa segunda visão de 

letramento, visão essa que não se confunde com alfabetização enquanto aquisição da 

tecnologia da escrita, nem admite ligação necessária com a instrução escolar formal. 

Parte do princípio de que os usos lingüísticos são sempre contextualizados em universos 

sócioculturais (Marscuschi, 2001, p. 32) e, assim sendo, admite que os usos da escrita 

adquirem diferentes valores e significados simbólicos em diferentes contextos 

socioculturais. 

Para empreender esse estudo, busco apoio teórico nos princípios e postulados 

que fundamentam os Novos Estudos de Letramento, ampla linha de investigação que se 

propõe a observar os usos da escrita, as suas funções, os seus significados e as suas 

conseqüências individuais e sociais, sob as perspectivas social e etnográfica. 

Iniciado na década de oitenta do século passado, esse campo de estudos do 

letramento tem nos trabalhos de Shirley B. Heath (1983) e de Brian V. Street (1984) as 

obras basilares a partir das quais foi desencadeada a sua expansão e que contribuíram 
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definitivamente para a consolidação dessa área de estudo pois propunham revisões de 

princípios e conceitos há muito cristalizados sobre a escrita. 

No contexto de perspectivas adotadas até então por psicólogos e 

historiadores, a escrita era vista como uma tecnologia neutra, em cujo tratamento o 

contexto social não era considerado. Além disso, esse recurso comunicativo era tomado 

como um sistema de representação gráfica detentor de qualidades intrínsecas, capaz de, 

por si só, promover o desenvolvimento social e cultural dos povos e de dotar aqueles 

que dela se apropriassem, de habilidades cognitivas que os levariam ao aperfeiçoamento 

do pensamento abstrato e da racionalidade. 

Insatisfeito com essa forma de encarar os fenômenos relacionados à escrita, 

Street (op. cit.), lança, então, as bases teóricas para uma nova maneira de se investigar a 

escrita e identifica a abordagem defendida por psicólogos e historiadores como modelo 

autônomo de letramento e a perspectiva que naquele momento apresentava como 

modelo ideológico de letramento. 

O seu modelo ideológico tem como fundamento o princípio de que a escrita 

não pode ser tomada como uma tecnologia neutra porque inevitavelmente está 

vinculada às estruturas de poder que prevalecem na sociedade em que é usada e os usos 

que se fazem da escrita visam a questionar ou a reforçar valores e ideologias 

configuradas nessas relações de poder. 

Para Street, os usos da escrita, longe de serem padronizados universalmente, 

adquirem valores e significados simbólicos diversos em diferentes contextos 

socioculturais já que esses usos têm como parâmetro as matrizes históricas a partir das 

quais se constituíram. Essa maneira de observar os fenômenos relacionados ao 

letramento tem-se expandido consideravelmente nos últimos anos e, no Brasil, tem 

atraído o interesse de muitos estudiosos. 

Nos meios acadêmicos brasileiros o termo letramento apareceu pela primeira 

vez em uma publicação de Mary Kato (1986), obra em que a autora discute a 

aprendizagem da linguagem numa perspectiva psicolingüística. 

Nos últimos anos, o tema letramento vem atraindo o interesse de lingüistas e 

educadores, no Brasil, de forma que, no momento, encontra-se numa fase ao mesmo 

tempo incipiente e vigorosa (Kleiman, 1995, p. 13). 
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Apesar do pouco tempo em discussão, já contamos com uma produção 

razoável de trabalhos tanto empenhados em oferecer esclarecimentos teóricos sobre 

essa perspectiva de abordagem da escrita (cf. Soares, 2002), quanto em discutir 

questões relacionadas à aquisição e desenvolvimento da escrita no contexto escolar (cf. 

Rojo, 1998; Kleiman, 1995). Dentre os estudos que contemplam os fenômenos 

relacionados ao letramento quero mencionar, ainda, um estudo realizado por Lima 

(1996) no qual a pesquisadora descreve, numa perspectiva etnográfica, os usos da fala e 

da escrita numa comunidade da periferia da cidade de Teresina – Piauí e confronta esses 

usos com a escrita ensinada numa escola nessa mesma comunidade. 

A autora constata que a escrita, naquele espaço, é um recurso importante e 

eficiente para promover a integração social. Mas, por outro lado, observa que a escrita 

ensinada na escola não contribui efetivamente para um desempenho competente dos 

agentes sociais da comunidade quando dela fazem uso, uma vez que a escrita da escola 

não contempla os processos de interação nos quais ela é efetivamente é usada. 

Conforme ressaltei anteriormente, no estudo que ora me proponho realizar, 

letramento é concebido como um conjunto de práticas sociais. Tem como base uma 

pesquisa etnográfica realizada por um período de dois anos (2001 / 2003), na 

comunidade Vila Irmã Dulce. A dinâmica dos usos da escrita, nesse contexto, foi 

analisada a partir das unidades básicas: eventos de letramento e práticas de letramento 

e, como categorias de investigação foram tomadas o indivíduo, a família e a 

comunidade. 

Por buscar orientação teórica nos pressupostos que norteiam as investigações 

acerca da escrita numa perspectiva social e etnográfica, neste estudo, evidentemente, 

não se pretende observar os usos da escrita na comunidade concebendo-a apenas como 

um recurso utilitário. Em vez disso, sigo o pensamento que dá suporte teórico ao estudo 

no sentido de que a utilização da escrita suscita, por parte do usuário, comportamentos e 

atitudes que, de um lado, conformam-se às orientações determinadas pela estrutura 

social prevalente no amplo contexto onde as interações lingüísticas via palavra escrita 

se processam e, de outro, alinham-se à história cultural do respectivo usuário e à sua 

visão de escrita. Assim sendo, é imprescindível que, ao investigar os usos da escrita, 

levem-se em conta as concepções, valores e significados sociais subjacentes a esses 
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usos, aspectos que serão considerados neste trabalho. Por partir de situações reais de 

uso, a escrita será concebida como um processo de interação social, já que se inscreve 

como uma forma de manifestação da linguagem e, assim, não poderia ser tomada senão 

 
como atividade, como forma de ação, ação 
interindividual finalisticamente orientada; como lugar 
de interação que possibilita aos membros de uma 
sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que 
vão exigir dos semelhantes reações e/ou 
comportamentos, levando ao estabelecimento de 
vínculos e compromissos anteriormente inexistente. 
(Koch, 1995, p. 9.10). 

 

A partir dessa compreensão, a escrita será tomada como uma atividade 

essencialmente social. 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. No primeiro, faço 

uma exposição dos pressupostos e princípios que fundamentam os estudos do 

letramento numa perspectiva social e etnográfica, base teórica que norteia esse estudo. 

Discuto, ainda, outras perspectivas de estudo segundo as quais a escrita tem sido 

investigada ao longo dos últimos quarenta anos. 

O capítulo 2 apresenta detalhadamente todo o processo de coleta dos dados 

no campo de pesquisa e os procedimentos utilizados na análise dos dados obtidos. 

No capítulo 3 atenho-me a aspectos relativos a pontos da história de 

constituição e consolidação da comunidade pesquisada e apresento um resgate de 

experiências anteriormente vivenciadas com a escrita pelos sujeitos informantes da 

pesquisa. 

O capítulo 4 mostra, descritivamente, o contexto socioespacial da Vila Irmã 

Dulce, focalizando, especialmente, a escrita que permeia o contexto familiar, as 

instituições e entidades locais e a comunidade como um todo, a partir de uma visão 

ampla e estática. 

No capítulo 5 focalizo a atuação dos sujeitos da pesquisa uma vez 

envolvidos em atividades de leitura e de escrita, ou seja, em eventos de letramento. 

Admitindo que a escrita não é apenas um recurso utilitário do qual 

mecanicamente as pessoas se apropriam para realizar as suas tarefas práticas do dia-a-
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dia, nas considerações finais trago à discussão aspectos relacionados às concepções, 

valores e significados sociais subjacentes aos usos da escrita na comunidade. 
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CAPÍTULO 1 

 

Letramento: Constituição e Desenvolvimento dos Campos de Estudo 

 

 

As diferentes fases de desenvolvimento da história da humanidade têm sido 

marcadas por mudanças ocasionadas em face das demandas que emergem na/da própria 

sociedade, nas mais diversas áreas pelas quais o homem transita e vai operando 

transformações e a elas adaptando-se enquanto ser atuante do seu meio. 

No que se refere ao conhecimento científico, Gnerre observa que 

 

a definição de novos campos de reflexão e de 
pesquisa, assim como os rumos de campos 
“tradicionais”, são em geral conseqüências de 
pressões históricas de natureza sóciocultural sobre 
pensadores e pesquisadores. (Gnerre, 1998, p. 40). 

 

As demandas referidas acima, então, constituem o termômetro das pressões 

de que fala Gnerre, de forma a impulsionar e a motivar os estudiosos à investigação de 

novos fenômenos ou a rever suas posições quanto à maneira de encarar fenômenos já 

descobertos. E assim se vão construindo novas teorias ou reconstruindo-se modelos 

teóricos existentes, na busca de compreender e explicar o conjunto da ampla e 

diversificada gama de componentes que integram a natureza humana, evidenciados na 

sua forma de pensar, de agir e de interagir com o outro no complexo universo que é a 

sociedade. Dentre esses componentes, a linguagem se destaca como fenômeno para 

reflexão, dada a sua natureza social e o seu papel em todas as esferas de atividades em 

que se envolvem as pessoas no seu dia-a-dia. 
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No campo dos estudos da linguagem em geral e, particularmente, da 

linguagem em sua modalidade escrita – campo de estudos do letramento –, temos 

presenciado construções e reconstruções do objeto de estudo no contexto de raciocínios 

e perspectivas as mais diversas. Em uma dessas perspectivas inscreve-se uma área de 

investigação consolidada pela convergência de interesses e idéias de pesquisadores que 

concebem essa forma de interação social não a partir das suas propriedades formais, 

nem percebendo nela qualidades intrínsecas, mas observando os seus usos reais, 

configurados em práticas sociais ou atividades interativas às quais estão expostas as 

pessoas cotidianamente, especialmente das modernas sociedades urbanas. Essa linha de 

investigação firmou-se como Novos Estudos do Letramento ou estudos dos Letramentos 

Sociais (Street, 1993, 1995), modelo que norteia o presente estudo e que passa a ser 

objeto de discussão neste capítulo. 

Em trabalho publicado em 1995, Social literacies: critical approach to 

literacy in development, ethnography and education, Brain Street chama a atenção para 

a composição da expressão letramentos sociais, em relação a qual considera importante 

que se façam duas observações: uma quanto ao termo social, que implica uma 

redundância, haja vista que na própria palavra letramento já se subentende uma 

dimensão social; a outra diz respeito à pluralização da expressão. Street esclarece esse 

procedimento justificando que com o uso do adjetivo tem a intenção de enfatizar a 

natureza social do letramento e ao usar a expressão no plural pretende ressaltar o caráter 

múltiplo das práticas sociais que se efetivam por meio da palavra escrita. 

Esses Novos estudos do letramento, como campo de investigação, 

constituíram-se a partir de fortes motivações teóricas resultantes de posicionamentos 

assumidos por estudiosos a partir de reflexões e análises de posturas acadêmicas e 

convicções cristalizadas em relação ao universo do conhecimento sobre a escrita, até 

então intocadas. 

Para que se possa melhor compreender essa nova perspectiva que coloca a 

escrita enquanto tecnologia e enquanto sistema simbólico no centro das atenções, é 

conveniente que se empreendam incursões às posições predominantes na sociedade 

como um todo e nas agências oficial e tradicionalmente responsáveis pelo acesso ao 
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mundo da escrita, bem como ao pensamento acadêmico que prevalecia antes que fosse 

postulada essa linha de pensamento. 

 

 

1.1. Das concepções e valores acerca da escrita 

 

Embora a realidade fundamental da língua constitua-se na interação verbal 

(Bakhtin, 1986, p. 123), os estudos lingüísticos por muito tempo seguiram os 

pressupostos científicos estabelecidos por Saussure e Bloomfield, os quais, 

concentrando os seus interesses na imanência do sistema lingüístico, não se 

preocuparam em observar os usos reais da língua, portanto, a sua dimensão social. 

Além disso, considere-se que, até meados do século passado, os estudos 

científicos desenvolvidos em torno dos fenômenos lingüísticos estiveram concentrados 

em explorar a modalidade oral da língua, a esta conferindo primazia sobre a modalidade 

escrita. Tal procedimento, segundo Stubbs (1980), tinha como base argumentos que 

destacavam o seu caráter biológico, o lugar ocupado por essa modalidade lingüística na 

cronologia da história da humanidade e na vida mesma de cada indivíduo, além da sua 

natureza universal e a freqüência de ocorrência do seu uso individual e coletivo, que 

preenche um número consideravelmente maior de funções, se comparada à língua 

escrita. 

Não obstante os argumentos em favor da supremacia da língua falada, nos 

últimos quarenta anos a escrita tem atraído o interesse de estudiosos, que têm passado a 

abordá-la sob perspectivas diversas. Evidentemente essas perspectivas distanciam-se 

em função da maneira como encaram o fenômeno em questão, mas é comum a todas 

elas o reconhecimento de que, embora a escrita seja uma invenção relativamente 

recente na história da humanidade, foi inventada em decorrência da necessidade 

humana de ampliar as suas possibilidades de comunicar-se com seus pares e, nas 

sociedades em que é adotada, permeia quase todos os domínios nos quais as pessoas 

transitam cotidianamente e, por força de fatores de ordem histórica e sociocultural, tem 

conquistado enorme prestígio chegando, mesmo, a ter prioridade se comparada à língua 

oral. 
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O prestígio conferido à escrita faz com que essa tecnologia seja encarada ora 

como um parâmetro de correção lingüística, ora como responsável pelo 

desenvolvimento das modernas civilizações, acomodando em si mesma qualidades não 

observadas na modalidade oral de linguagem, posições a serem discutidas nos itens que 

seguem. 

 

 

A escrita como variedade lingüística de prestígio 

 

Mais que uma das modalidades de uso da língua, a escrita conquistou o 

status de variedade lingüística que representa a língua-padrão, e esta, nos termos de 

Gnerre (1998, p. 6), é um sistema associado a um patrimônio cultural apresentado 

como um ‘corpus’ definido de valores, fixados na tradição escrita. Essa variedade 

padrão, no que tange ao prestígio que lhe é conferido, destaca-se, segundo Gnerre, por 

estar associada à escrita padrão gramatical, ter o seu léxico inventariado e registrado no 

dicionário, ser a representante legítima de uma tradição cultural e ser considerada 

indispensável à unidade lingüística nacional. 

A tradição gramatical à qual a escrita está associada é compreendida como 

um conjunto de regras que determinam as normas do bem falar e, principalmente, do 

bem escrever, arraigadas, evidentemente, pelos ideais de homogeneidade e pureza 

lingüística. Nessa visão de gramática e, portanto, de escrita, os desvios do padrão 

lingüístico são considerados fenômenos marginais, inaceitáveis e evitados até mesmo 

na fala de quem se considera versado nas letras já que, conforme Kato (1986, p. 11), a 

fala em estágio de letramento procura simular a escrita. 

Geraldi (1996) posiciona-se na discussão a respeito da associação entre 

norma-padrão e língua escrita e sua conseqüência para a fala sugerindo que 

 

a escrita passou a ser usada como forma de 
“normatizar” a fala: para sujeitos letrados, o lugar 
utópico em que gostariam de estar quando falam (e 
que se imaginam ocupando quando falam) é “falar 
como se escreve” porque a escrita é que seria a 
“língua correta”. (Geraldi, 1996, p. 62). 
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O prestígio social conquistado pela escrita encontra-se evidenciado nas 

instâncias que o ratificam, por serem estas culturalmente legitimadas. Assim, é válido 

relacionar o valor de prestígio da variedade escrita da língua à idéia de competência 

ampliada de Bourdieu (1983) que, ao criticar a concepção chomskyana de competência, 

ou seja, o conhecimento que o falante-ouvinte possui da sua língua (Chomsky, 1978, p. 

84), leva em conta que 

 

uma língua vale o que valem aqueles que a falam, 
isto é, o poder e a autoridade, nas relações de força 
econômicas e culturais, dos detentores da 
competência correspondente (...). O efeito social 
do uso autorizado ou herético supõe locutores 
tendo o mesmo reconhecimento do uso autorizado 
e conhecimentos desiguais desse uso (...). Para que 
uma forma de linguagem se imponha entre outras 
como a única legítima, para que se exerça, em 
suma, o efeito de dominação reconhecida, é 
preciso que o mercado lingüístico esteja unificado 
(...). (Bourdieu, 1983, p. 165-166). 

 

O prestígio atribuído à escrita, então, não decorre das suas características 

materiais, mas do valor social atribuído àqueles que dela se apropriam enquanto agentes 

ou instâncias revestidas e investidas de autoridade legitimada culturalmente para 

determinar os valores que devem ser conferidos a esse produto, no mercado em que é 

posto ao consumo. 

Neste sentido, ao discutir o caráter de que foi revestida a escrita e as 

restrições de acesso a essa tecnologia, Geraldi (1996) assim se posiciona: 

 

Somente o exercício do poder, reservando a uma 
minoria estrita o acesso ao mundo da escrita, 
permitiu a façanha da seleção, da distribuição e do 
controle do discurso escrito, impenetrável para o 
não-convidado. E de dentro desses muros, uma 
função outra agrega-se à escrita, como se lhe fosse 
própria e não atribuída pelo poder que emana de 
seus privilegiados construtores e constritores: 
submeter a oralidade à sua ordem, função jurídica 
por excelência, capaz de dizer o certo e o errado, 
ditar a gramática da expressão, regrar os processos 
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de negociações de sentidos e orientar, através de 
suas mensagens uníssonas e uniformes, os bons 
caminhos a serem trilhados. (Geraldi, 1996, p. 
101-102). 

 

Essas observações de Geraldi revelam a realidade subjacente de um prestígio 

velado e por vezes explícito do qual se faz revestir a língua escrita nas sociedades que 

dela fazem uso. Assim sendo, é inegável que há um total desprezo à consideração dos 

usos reais da escrita e dos espaços sociais por onde ela circula nas modernas 

sociedades, pois o que acontece, na verdade, é um encapsulamento e engendramento 

que, de forma tendenciosa, determina os caminhos que deve a escrita trilhar para 

cumprir as suas funções. 

Ainda que discutível, é inegável que aos privilegiados construtores e 

constritores dos quais fala Geraldi cabe o papel de determinar a distribuição dos valores 

lingüísticos e os canais legítimos para esse fim. Neste sentido, Silva (2001) lembra que 

os usos que se fazem da escrita em uma sociedade estão relacionados à maneira 

segundo a qual se controla a transmissão dos recursos comunicativos e com a 

estratificação das classes sociais. 

Nas sociedades urbanas modernas, dentre as agências que controlam a 

transmissão dos recursos comunicativos, vale destacar, principalmente, a escola. Essa 

agencia é oficial e tradicionalmente imbuída desse papel, na medida em que institui a 

língua padrão em sua variedade culta, logo aquela à qual a escrita está diretamente 

associada, como a única legítima, passando a considerá-la como língua nacional e, desta 

forma, alimentando o chamado mito da unidade lingüística que, no caso específico do 

Brasil, é contestado por pesquisadores como Bortoni-Ricardo (1984, p. 9), ao criticar a 

máxima amplamente difundida e aceita de que no Brasil, do ponto de vista lingüístico 

tudo nos une e nada nos separa. 

É fato incontestável que a escola institui a variedade padrão (culta) da língua 

como a única legítima e como alternativa de unificação lingüística, em detrimento das 

demais variedades, para ela, distantes dos critérios de correção. A escrita, como 

representante deste padrão, é um dos instrumentos utilizados para manter o status da 

escola e de muitos dos setores da sociedade e, assim, os padrões sociais e culturais que 
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lhe dão sustentação reforçam toda a estrutura de um sistema social em que prevalecem 

o poder e a autoridade nas relações sociais. 

No contexto do estabelecimento dessas relações sociais é inegável que o 

acesso ao mundo da escrita e da escolarização tem o seu peso, pois, tal como sugere 

Cook – Gumperz (1986), esse acesso contribuiu para que houvesse uma divisão da 

sociedade: de um lado estariam os escolarizados e, do outro, os não escolarizados. Com 

isso construiu-se uma nova forma de crescimento do controle e do poder sobre ambos 

os grupos. 

Sob a alegação, pois, de que a escola e o conhecimento da escrita ali 

adquirido ofereceriam ao cidadão a oportunidade para que ele pudesse se revestir de 

qualidades que o distinguiria dos demais, a autoridade subjuga, controla e domina o 

indivíduo. 

Dentre os que compartilham dessa posição, convém ressaltar as palavras de 

Lévi-Strauss ao observar que 

 

desde o Egito até a China, ao tempo em que a 
escrita apareceu pela primeira vez: parece ter 
favorecido a exploração dos seres humanos, mais 
que sua iluminação. 
Minha hipótese, se correta, nos obrigaria a 
reconhecer o fato de que a função primária da 
comunicação escrita é a de favorecer a 
escravidão... Ainda que a escrita não haja sido 
suficiente para consolidar o conhecimento, ela foi 
talvez indispensável para fortalecer a dominação... 
(Lévi-Strauss (1974 [1955], p. 336-8, apud Gnerre, 
1998, p. 58). 

 

Considerações dessa natureza, no entanto, não têm lugar no contexto de 

concepções cristalizadas sobre o domínio da tecnologia da escrita numa sociedade, uma 

vez que o critério mais amplamente aceito para que tal sociedade figure entre aquelas 

que recebem o rótulo de civilizadas e que os seus cidadãos, uma vez de posse desse 

bem, conquistem status e liberdade é o domínio dessa tecnologia. Assim considerada a 

própria escrita seria revestida de qualidades não encontradas na modalidade oral da 

língua. 
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Estudos voltados para a observação das relações existentes entre fala e 

escrita, ressaltando, sobretudo, os traços que as diferenciam insistem em demonstrar 

esse aspecto tendo como base estritamente os traços lingüísticos de natureza estrutural. 

Tais estudos abstêm-se da dimensão dos usos reais da língua e se concentram nas 

condições empíricas de uso e, assim, no código lingüístico. 

Abordagens dessa natureza consideram que os traços que diferenciam a 

língua falada da língua escrita são encontrados, sobretudo, no nível de organização do 

planejamento exigido na produção lingüística, de forma que a escrita, por não contar 

com um interlocutor imediato, nem com um contexto que lhe sirva de apoio, necessita 

tornar explícitas as informações veiculadas, assegurando, assim, um alto grau de 

precisão e completude, o que lhe confere total autonomia. 

As idéias presentes nessa abordagem encontram-se, dentre outros, nos 

trabalhos de Ochs (1979) e de Bernstein (1971). Ochs, ao estabelecer as dimensões de 

planejamento do discurso oral e do discurso escrito, considera que o primeiro 

caracteriza-se pela espontaneidade em virtude de o enunciado emitido pelo falante não 

ser precedido pela necessária organização das idéias ou conjunto de idéias no curso dos 

atos comunicativos emitidos em tempo real; Bernstein, ao discutir a sua teoria dos 

códigos em vista à predizibilidade, vincula a caracterização dos códigos às escolhas 

sintáticas utilizadas na produção dos enunciados lingüísticos, concentrando-se no nível 

de dificuldade verificado em relação a essas escolhas. 

Essa visão, pois, encara os fatos lingüísticos na imanência do sistema, 

considerando-os essencialmente do ponto de vista de produção lingüistica. Essa é. uma 

perspectiva que faz prevalecer os aspectos valorativos da língua considerados em si 

mesmos, tendendo a conferir um maior valor ao que é “mais bem” elaborado em termos 

estruturais. E a modalidade escrita seria considerada, então, o lugar privilegiado do uso 

da língua. 

Observada desse ângulo, a escrita passa a ser vista como o lugar da correção, 

preceito que orienta o ensino pautado na tradição gramatical normativa. 
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A escrita como transformadora das estruturas mentais 

 

Conforme assinalou-se anteriormente, o interesse em investigar o fenômeno 

lingüístico se faz presente em muitas disciplinas preocupadas em explicar o 

comportamento do homem enquanto ser social. Uma dessas frentes de estudo foi 

desenvolvida no sentido de confrontar as práticas comunicativas orais com as escritas, 

numa tentativa de observar em que medida a escrita é fator determinante para a 

organização do pensamento e, consequentemente, do conhecimento. 

Há aproximadamente quarenta anos, historiadores culturais esforçaram-se 

em penetrar na pré-história das sociedades, ou seja, em momentos em que a escrita 

ainda não se fazia presente nessas sociedades e, também, antropólogos e psicólogos 

imiscuíram-se na observação das mudanças verificadas pelo impacto da introdução da 

escrita nas culturas onde até então as práticas comunicativas orais predominavam. 

As investigações realizadas a partir dessas diferentes áreas dão conta de que 

a forma de lidar com o conhecimento e a maneira de expressar verbalmente o 

pensamento em culturas orais apresenta diferenças significativas em relação àquelas 

afetadas pelo domínio e uso efetivo da escrita. As diferenças verificadas entre essas 

culturas, consideradas do ponto de vista dos usos da língua nas modalidades oral e 

escrita, serviram de base para que fosse postulada a tese da grande divisa, defendida, 

principalmente, nos trabalhos de antropólogos sociais como Jack Goody e Ian Watt 

(1963) e Goody (1977); de estudiosos da filosofia clássica como Eric Havelock (1963) 

e Walter Ong (1977); e de psicólogos como David Olson (1977). 

Essas frentes de estudo proporcionaram reflexões significativas sobre 

aspectos do comportamento humano que até então não haviam sido considerados mas, 

principalmente, colocaram a oralidade em oposição à cultura escrita na ordem das 

discussões e propuseram uma correlação entre a escrita e o desenvolvimento da 

capacidade cognitiva, além de reconhecerem na escrita, enquanto tecnologia, qualidades 

intrínsecas que lhe conferiria valor de prestígio, extensivo aos indivíduos e às 

sociedades que tivessem o domínio desse recurso tecnológico. 

Os estudos realizados no contexto dessa linha de pensamento, sobretudo 

aqueles de natureza empírica, utilizaram estratégias de investigação admitindo e 
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estabelecendo, já de antemão, distinções entre os indivíduos e os grupos de indivíduos 

que têm o domínio da escrita, ou seja, os letrados e aqueles considerados iletrados, pois 

partem basicamente dessas comparações como categorias de análises e de cujos 

resultados valem-se para ratificar o pressuposto inicial. Ong, por exemplo, sugere, 

textualmente que 

 

um conhecimento mais profundo da oralidade 
primitiva ou primária permite-nos compreender 
melhor o nosso mundo da escrita, o que ele 
verdadeiramente é e o que os seres humanos 
funcionalmente letrados realmente são: seres cujos 
processos de pensamento não nascem de 
capacidades meramente naturais, mas da 
estruturação dessas capacidades, direta ou 
indiretamente, pela tecnologia da escrita. Sem a 
escrita, a mente letrada não pensaria e não poderia 
pensar como pensa, não apenas quando se ocupa 
da escrita, mas normalmente, até mesmo quando 
está compondo seus pensamentos de forma oral. 
Mais do que qualquer outra invenção individual, a 
escrita transformou a consciência humana. (Ong, 
[1982] 1998, p. 93). 

 

Nas observações de Ong, vê-se reiterada a comparação entre letrados e 

iletrados, conferindo àqueles, posição de superioridade no que se refere ao 

desenvolvimento cognitivo, somente adquirido mediante o domínio da palavra escrita. 

Em assim sendo, admite que a escrita tem um papel decisivo no que tange à capacidade 

intelectual do homem, enaltecendo, dessa forma, o mito da superioridade de povos que 

usam a escrita, se comparados àqueles cuja única alternativa de expressão é a oralidade. 

A caracterização estabelecida a partir das categorias letrado/iletrado inclui o 

primeiro grupo no rol daqueles que teriam desenvolvido o pensamento abstrato, o 

raciocínio lógico, logo inseridos no universo considerado moderno em que predomina o 

conhecimento de bases científicas; os iletrados, por sua vez, teriam desenvolvido 

apenas o pensamento concreto e o raciocínio prático, o que os habilitaria tão somente a 

conviver com situações práticas do dia-a-dia, as quais não lhes exigiriam o exercício 

intelectual. Este grupo, então, seria considerado tradicional e dominado pelo 

pensamento mítico. 
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Diante dessa caracterização, não é difícil perceber vestígios de concepções 

segundo as quais, por muito tempo, estabeleceram-se os critérios que marcavam as 

diferenças entre culturas civilizadas e culturas primitivas. 

Na medida em que admitem haver uma correlação entre escrita e capacidade 

cognitiva, reconhecendo-se que a aquisição desta tecnologia por um indivíduo ou grupo 

de indivíduos operaria transformações em suas estruturas mentais, os estudos que 

seguiram essa linha de pensamento sugeriam que na escrita há qualidades não 

encontradas na modalidade oral da língua. 

Na esteira desse raciocínio, os órgãos legitimamente constituídos elegeram o 

domínio das habilidades de leitura e escrita como um dos parâmetros para avaliar os 

índices de desenvolvimento de um povo, de forma que essa concepção de 

desenvolvimento e modernidade motivou a determinação de se erradicar o 

analfabetismo até o final do século XX (Graff, 1986). Assim sendo, a alfabetização, ou 

o acesso à tecnologia da escrita seria uma das molas propulsoras que alavancariam o 

progresso e confeririam o status de modernas e avançadas àquelas sociedades cuja 

população houvesse atingido o domínio da escrita. 

Esse pensamento tem acarretado implicações importantes para o mundo 

ocidental na medida em que associa sub-desenvolvimento socioeconômico ao 

analfabetismo, tal como se comportam órgãos internacionais como a UNESCO, ao 

considerar que a modernização só será possível a partir de uma mudança no próprio 

homem que, de analfabeto passará a alfabetizado. Seria essa transformação a 

responsável por mudanças na sociedade, de tal forma que o progresso econômico seria 

viabilizado. 

Posicionando-se em torno dessa questão, Graff (1994), sugere que essa 

postura é um equívoco em cuja origem está o próprio entendimento do que vem a ser 

alfabetização. Para ele 

 

Essa é uma conseqüência natural da duradoura 
tirania do “mito da alfabetização”, o qual, 
juntamente com outros mitos sociais e culturais, 
tem tido, naturalmente, suficiente base na realidade 
social para poder assegurar sua disseminação e 
aceitação. A má compreensão da alfabetização é 
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tão verdadeira para o passado quanto para o 
presente; (...). E essa construção equivocada dos 
significados e contribuições da alfabetização, 
assim como as interessantes contradições que daí 
resultam, é não apenas um problema empírico e de 
demonstração, mas também uma falha de 
conceptualização e, ainda mais, de epistemologia. 
(...) todas essas discussões, independentemente de 
propósito ou intenção, arrastam-se com 
dificuldades porque elas evitam qualquer esforço 
para formular definições consistentes e realistas da 
alfabetização, não avaliam as implicações 
conceituais que a questão da alfabetização 
apresenta, e ignoram “muitas vezes de forma 
grosseira” o papel vital do contexto sócio-
histórico. (Graff, 1994, ,p. 27-28). 

 

O mito, pois, constituído em torno da alfabetização, arraigado na ideologia 

que o originou e que o faz prevalecer na sociedade e no espaço por onde circula a 

escrita, é uma barreira para que se compreenda e se leve em consideração os reais 

valores e os significados deste bem simbólico. Ao se auferir valor de prestígio à escrita, 

esse valor é extensivo ao indivíduo a ponto de conferir-lhes o rótulo de civilizados, 

modernos e desenvolvidos, sem mesmo levar em conta que a alfabetização, portanto a 

posse da tecnologia da leitura e da escrita, em si mesma, não é suficiente para operar 

tais mudanças e que, os efeitos da sua presença só podem ser avaliados em função dos 

usos para os quais se destina no contexto histórico e sociocultural no qual as interações 

lingüísticas têm lugar. Foi seguindo essa linha de pensamento que Street propôs os 

Novos Estudos de Letramento. 

 

 

1.2. Os Novos Estudos do Letramento 

 

Não obstante os estudos do letramento que se desenvolveram até as décadas 

de 70-80 do século passado tenham-se consolidado e se constituído em campos de 

pesquisa que atraíram o interesse de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, 

a partir dos anos 80 uma nova perspectiva de abordagem desse fenômeno começou a ser 
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desenhada pela convergência de idéias de estudiosos interessados em reescrever os 

rumos deste campo de estudo. 

Nesse novo contexto, as discussões encaminharam-se no sentido de 

questionar a visão de letramento como o conhecimento estrito do código da língua, 

manifestado num sistema gráfico, e como a tecnologia que em si mesma favoreceria o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas. Além disso, punha em foco os debates 

sobre as concepções adotadas em torno das habilidades de leitura e escrita, tanto por 

parte da escola que é, segundo Kleiman (1995, p. 20) a agência oficial de letramento, 

quanto por visões acadêmicas amplamente difundidas na sociedade. Essas discussões, 

então, foram direcionadas para a compreensão de letramento enquanto uma prática 

social que se processa segundo especificidades requeridas pelos contextos onde se 

efetiva a comunicação lingüística por meio da escrita. 

Considerando-se, entretanto, que a palavra letramento não tem um sentido 

único, porque não descreve um fenômeno simples e uniforme (Tfouni, 2000), é 

importante trazer à discussão o próprio conceito de letramento. Antes, porém, julgo 

necessário tecer algumas considerações sobre a noção de escrita, tendo em vista a sua 

vinculação necessária com a idéia de letramento e, também, porque, embora muito se 

tenha discutido sobre a natureza da escrita, em qualquer reflexão que se faça a esse 

respeito, interpõe-se um problema conceitual em conseqüência do fato de que o termo 

escrita tem sido usado para caracterizar uma gama considerável das atividades 

humanas. Vale, pois, que se destaquem algumas das posições firmadas sobre a própria 

definição de escrita para, em seguida, retomar a discussão acima iniciada. 

 

 

O que é escrita? 

 

Gelb (1963), em seu estudo sobre a origem e a história da escrita, lembra que 

é inerente à natureza do homem a necessidade de expressar-se enquanto indivíduo e de 

comunicar-se enquanto ser social. Por isso, ao longo de sua existência, o ser humano 

tem buscado as mais diversas alternativas de que pode lançar mão para satisfazer essas 

necessidades utilizando-se não apenas do aparato bio-fisiológico de que dispõe e que 
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lhe permite interagir com seus semelhantes por meio da comunicação verbal oralizada, 

mas também de recursos atualizados em representações simbólicas perceptíveis 

visualmente. 

Harris (1995), ao propor a sua teoria semiológica da escrita, sugere que as 

atividades humanas para as quais o termo escrita é utilizado são tão diversas quanto as 

disciplinas que têm tomado a escrita para estudo. Se por um lado a convergência de 

interesses favorece a compreensão do fenômeno, por outro tem dificultado a elaboração 

de uma teoria suficientemente precisa e que dê conta de explicá-lo em sua amplitude, 

feito que a tradição acadêmica ainda está por realizar. 

A primeira das dificuldades com que deparamos ao tomarmos a escrita como 

objeto de reflexão, pois, é de natureza conceitual e parece decorrer, em parte, das 

tentativas de se estabelecer uma categorização precisa entre o que deve e o que não 

deve ser considerado escrita, dentre as maneiras encontradas pelo homem para interagir 

com seus pares utilizando-se de recursos simbólicos perceptíveis visualmente, desde 

épocas longínquas. Para Harris (op. cit.), conforme as diferentes tendências, ora a 

escrita é identificada a partir da sua execução física, dos seus recursos materiais, ora 

tende-se a levar em conta as suas funções social e intelectual. 

Gelb (op. cit., p. 12), por exemplo, considera que a escrita é um sistema de 

intercomunicação humana por meio de marcas convencionais visíveis. Essa definição, 

nos termos de Barton (1994), além de preocupar-se em estabelecer uma distinção entre 

os sistemas de representação visual e a língua falada, abarca uma gama extremamente 

ampla de fenômenos sem, no entanto, explicitar os critérios estabelecidos para que essas 

marcas convencionais visíveis possam estar incluídas na categoria de escrita. Mesmo 

que se concebam essas marcas em termos de sistemas de notações, segundo ele, há de 

se levar em conta que a escrita propriamente dita deve incluir um componente 

lingüístico ou uma informação lingüística sem a qual qualquer sistema não passa de 

uma proto-escrita. 

As observações de Barton sinalizam para uma definição de escrita que, 

embora não despreze as especificidades materiais indispensáveis a sua concretização, 

prioriza as propriedades que a identificam como atividade comunicativa, como forma 

de interação. Neste sentido, esclarece que a idéia de escrita não se pode restringir às 
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atividades processadas por meio de um sistema alfabético ou efetivadas com uma 

caneta em um pedaço de papel, pois 

 

Digitar símbolos numa tela de computador, 
entalhar hieróglifos num sarcófago de pedra maia, 
inscrever caracteres cuneiformes num bloco de 
barra e imprimir logogrifos chineses em tecido de 
seda são todos atividades de escrita (Barton, 1994, 
p. 109-110)1. 

 

Desta forma, na categoria de escrita, incluem-se as marcas constituídas por 

unidades inscritas em um sistema alfabético, bem como os ideogramas originados na 

tradição chinesa e os mais diversos sistemas de notações extremamente complexos e 

abstratos como os gráficos que traduzem dados estatísticos e fórmulas matemáticas. O 

que deve prevalecer, pois, é o princípio da interatividade, que só pode ser satisfeito pela 

integração entre essas marcas convencionais e os seus significados para o pensamento 

simbólico humano, tendo em vista que a construção desses significados resulta de 

processos históricos e culturais. Para efeito do presente estudo esta será a visão de 

escrita a ser adotada. 

Passemos, agora, à discussão sobre a noção de letramento, acima iniciada. 

 

 

O conceito de letramento 

 

A palavra letramento é uma tradução literal para o português da palavra da 

língua inglesa literacy, usada especialmente na produção acadêmica das áreas de 

conhecimento que voltam os seus interesses para o estudo dos fenômenos que 

envolvem, de alguma forma, questões relacionadas à escrita, quer enquanto tecnologia, 

quer enquanto sistema simbólico. No Brasil, o termo começou a ser utilizado em 

meados dos anos 80 do século passado, mas o seu registro ainda não se encontra no 

inventário do léxico dos dicionários. Já na língua inglesa, desde o século XIX, o termo 
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está dicionarizado e, na segunda metade do século XX, tornou-se freqüente e 

indispensável na literatura especializada, notadamente nas áreas de educação e das 

ciências sociais. 

A incorporação dessa nova palavra ao vocabulário científico é, certamente, 

um indicativo de que estão sendo revistas algumas concepções cristalizadas sobre a 

leitura e a escrita. Para Soares (2002, p. 79), o surgimento do termo reflete certamente 

uma mudança histórica nas práticas sociais: novas demandas sociais de uso da leitura 

e escrita exigiram uma nova palavra para designá-la. 

Hasan (1996), reportando-se a Luke (1988), no entanto, adverte que 

 

um problema com a palavra letramento é que ela 
está semanticamente saturada: na longa história da 
educação ela não apenas tem significado diferentes 
coisas para diferentes gerações, mas também 
diferentes coisas para diferentes pessoas na mesma 
geração. (Hasan, 1996, p. 377)2 . 

 

Se o termo literacy é sempre tomado para fazer referência aos fenômenos 

relacionados à leitura e à escrita, a diversidade de sentidos que lhes são atribuídas é um 

indicativo importante de que tais fenômenos têm sido abordados a partir de perspectivas 

diferentes. As observações de Hasan conduzem a esse raciocínio e são esclarecedoras, 

principalmente aos que se iniciam neste campo de conhecimento quando deparam com 

publicações como as de Graff (1986), de Street (1984) e algumas ocorrências do termo 

em Cook-Gumperz (1986). Na obra de Graff,o termo literacy é tomado como 

alfabetização; na de Street, refere-se ao conjunto das práticas sociais que se processam 

pela intermediação da palavra escrita, como letramento, pois; e em Cook-Gumperz, ao 

utilizar expressões do tipo “(...) the uses of literacy (...)3”, a autora toma-o como 

escrita. 

                                                                                                                                                           
1 typing symbols onto a video display unit, carving Mayan hieroglyphos onto a stone sarcophagus, incising 

cuneiform characters onto a clay tablet, and stamping Chinese logograms onto silk fabric are all writing 
activities. 

2 One problem with the word Literacy is that it is semantically saturated: in the long history of education, it has 
not simply meant different things to different generations, but also different things to different persons in the 
same generation. 

3 No matter how carefully technical and instrumental the definition, any consideration of the uses of literacy must 
come back to a social judgement about functionality. (Cook-Gumperz, 1986, p. 4). 
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Uma outra questão deve ser levada em conta, para que se tenha uma exata 

compreensão sobre a concepção do termo, nos estudos que pretendem investigar a 

escrita sob a perspectiva dos seus usos, funções e significados sociais: em inglês, a 

palavra literacy é registrada no Webster’s dictionary como um termo que designa a 

condição de ser letrado; e letrado – literate – é aquele que aprendeu a ler e escrever (cf. 

Soares, 2002). Em português, letrado é, segundo o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa, um adjetivo empregado para designar que ou aquele que possui cultura, 

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

escrito. 

À luz das teorias que orientam os estudos do letramento numa perspectiva 

social e etnográfica, no entanto, o termo letrado recebe uma acepção diferente daquela 

que se encontra registrada nos dicionários. Marcuschi (2001) alinha-se a esse 

pensamento ao sugerir que um indivíduo pode ser considerado letrado 

 

na medida em que identifica o valor do dinheiro, 
identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer 
cálculos complexos, sabe distinguir as mercadorias 
pelas marcas etc., mas não escreve cartas nem lê 
jornais regularmente, (...). Letrado é o indivíduo 
que participa de forma significativa de eventos de 
letramento e não apenas aquele que faz uso formal 
da escrita. (Marcuschi, 2001, p. 25). 

 

Esta definição amplia a idéia e passa a levar em conta, principalmente, a 

atuação das pessoas uma vez expostas a práticas sociais em decorrência das demandas 

que se lhes apresenta a vida cotidiana e em cujo processamento há a intermediação de 

algum texto escrito, posição compartilhada pelos estudiosos que se interessam em 

investigar os usos sociais da escrita. Dentre estes, é interessante mostrar o que diz 

Soares (2002) 

 

O indivíduo letrado, o indivíduo que vive em 
estado de letramento, é não só aquele que sabe ler 
e escrever, mas aquele que usa socialmente a 
leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, 
responde adequadamente às demandas sociais de 
leitura e de escrita. (Soares, 2002, p. 40). 
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Essa nova acepção do termo, no entanto, não se constituiu aleatoriamente. É 

conseqüência de interpretações específicas que se têm atribuído ao termo letramento no 

contexto da linha de pensamento que o concebe, não do ponto de vista da aquisição das 

habilidades individuais de ler e escrever, adquiridas em contextos escolares formais, 

mas do ponto de vista das condições às quais são submetidos indivíduos e grupos 

sociais quando precisam se utilizar da escrita, ou seja, atuarem em práticas sociais 

intermediadas por esse recurso comunicativo para, assim, inscreverem-se como agentes 

ativos em contextos sociais estruturados pela escrita. 

Mesmo a idéia de aquisição da escrita por um indivíduo ou grupo de 

indivíduos reconhecidamente aceita sob o rótulo de alfabetização não é tão simples 

como pode parecer, pois tem sido encarada para alguns como um código de transcrição 

gráfica das unidades sonoras e, por outros como uma representação da linguagem 

(Ferreiro, 1993, p. 10). Para Ferreiro, a conseqüência dessas duas formas de conceber o 

processo de aquisição da língua escrita se faz notar na forma de se conceber a 

aprendizagem: se se considera a escrita como um código de transmissões, a 

aprendizagem é entendida em termos de aquisição de uma técnica; se concebida como 

um sistema de representação, a aprendizagem é vista como a apropriação de um novo 

objeto de conhecimento, ou seja, em termos de uma aprendizagem conceitual. 

Note-se que, além das diferenças relativas ao objeto de aquisição, verifica-se, 

ainda, o aspecto da duração do processo de alfabetização: enquanto na primeira esse 

espaço parece ser determinado temporalmente, na segunda abrem-se perspectivas de 

durabilidade enquanto durar o processo de aprendizagem conceitual (Ferreiro, op. cit.). 

Não obstante as duas maneiras de se compreender o fenômeno, ainda que a primeira 

encaminhe-se para o produto e a segunda para o processo, o conceito de alfabetização 

está cristalizado nas práticas escolares e, mesmo podendo acontecer fora do universo da 

instituição escolar, é sempre um aprendizado mediante ensino, e compreende o domínio 

sistemático das habilidades de ler e escrever (Marcuschi, 2001, p. 21-22). 

Se a relação de significado entre alfabetização e letramento está diretamente 

relacionada à idéia de domínio da escrita, o que se concebe por domínio é o que vai 

diferenciá-las: a alfabetização diz respeito à aquisição formal dessa modalidade de uso 

da língua, e o letramento refere-se aos aspectos sócio-históricos que desencadeiam a 
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habilidade de portar-se diante das práticas sociais que envolvem e têm como referência 

a escrita. 

Soares (2002), discutindo a diferença entre alfabetização e letramento faz 

uma importante observação sobre as idéias de apropriação e aprendizagem da leitura e 

da escrita. Para ela, aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de 

codificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, 

é assumi-la como sua propriedade. (Soares, 2002, p. 39). 

O indivíduo alfabetizado, portanto que domina essas tecnologias, adquiriu a 

habilidade de codificar / decodificar a língua em sua modalidade escrita; já o indivíduo 

ou grupo social letrado responde de forma satisfatória às demandas sociais da leitura e 

da escrita que lhe são impostas. 

Letramento, pois, de acordo com esse campo de investigação é assim 

interpretado por Street e por Cook-Gumperz 

 

Eu utilizarei o termo letramento para referir as 
práticas sociais e concepções de leitura e escrita. 
(Street, 1984, p. 1)4. 
 
Letramento não é apenas a simples habilidade de 
ler e escrever: mas ao possuir e desempenhar essas 
habilidades nós exercitamos talentos aprovados e 
aprováveis socialmente; em outras palavras, o 
letramento é um fenômeno socialmente construído. 
(Cook-Gumperz, 1986, p. 1)5 

 

As definições de letramento acima apresentadas ressaltam não apenas as 

habilidades individuais de lidar de maneira eficiente com as tecnologias da leitura e da 

escrita nem tampouco tomam a escrita do ponto de vista do código. Em essência, o 

termo é concebido no sentido de pôr em evidência a natureza social da escrita uma vez 

que se refere ao conjunto das práticas sociais em cujo processo estão envolvidas 

atividades de leitura e de escrita. Essas práticas, conforme apontam estudos 

etnográficos e antropológicos (cf. Heath, 1983; Scribner & Cole, 1981), não apresentam 

                                                 
4 I shall use the term ‘literacy’ as a shorthand for the social practices and conceptions of reading and writing. 
5 Literacy is not just the simple ability to read and write: but by possessing and performing these skills we exercise 

socially approved and approvable talents; in other words, literacy is a socially constructed phenomenon. 
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configuração única 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. Essa compreensão redirecionou os estudos do 

letramento e, a partir de postulados que levam em conta o caráter dinâmico e situado 

das práticas sociais, abriu-se um novo horizonte de investigação. 

O construto teórico desenhado a partir desse direcionamento admite que às 

práticas que envolvem atividades de leitura e de escrita estão subjacentes as 

manifestações de caráter ideológico, configuradas a partir das relações de poder 

estabelecidas pela estrutura social de uma dada cultura e sociedade, tendo em vista que, 

nos usos que se fazem da escrita, encontram-se arraigados padrões socioculturais 

particulares. Em assim sendo, pois, somente uma abordagem etnograficamente situada 

poderia dar conta desses usos. E foi a partir dessa compreensão que se postularam os 

Novos Estudos do Letramento, perspectiva que redireciona os estudos do letramento 

propondo não apenas novos pressupostos teóricos mas, também, novos conceitos como 

os modelos autônomo e ideológico de letramento. 

 

 

Pela explicitação das abordagens 

 

Sem, necessariamente, pretender refutar a validade dos resultados obtidos 

através das investigações desenvolvidas em torno da escrita, nas perspectivas histórica e 

psicológica, para a estas sobrepor aquela de natureza sociocultural e etnográfica, Street 

(1984), na obra seminal Letramento na teoria e na prática (Literacy in Theory and 

Practice) propôs que se estabelecessem as diferenças necessárias entre essas duas 

abordagens a fim de que fossem explicitadas as linhas de pensamento que balizam cada 

uma delas. Sugere, então, que se identifiquem as duas abordagens em modelos 

distintos: modelo autônomo e modelo ideológico de letramento, respectivamente. 
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Para Street (op. cit., p. 1) o modelo autônomo 

 

é freqüentemente explícito, pelo menos 
parcialmente, na literatura acadêmica, embora com 
mais freqüência seja implícito no sentido que é 
produzido como parte dos programas práticas de 
letramento. Eu considero que esse modelo tende a 
ser baseado na forma de ‘texto-ensaio’ de 
letramento e de generalizar amplamente aquilo que 
de fato é uma prática de letramento restrita, isto é, 
culturalmente específica6. 

 

Esse pensamento, encontrado especialmente nos estudos identificados com a 

tese da grande divisa, conforme mostrado na sessão anterior, postula a vinculação entre 

letramento e progresso, civilização e liberdade individual e social. Com isso, admite e 

ressalta não apenas o valor de prestígio da tecnologia da escrita, vista como uma forma 

autônoma de comunicação (Goody, 1986, p. 40), mas, também, o seu poder quanto à 

transformação das estruturas mentais. Para Street (1993), os adeptos dessa maneira de 

compreender as conseqüências do impacto da escrita para o indivíduo e para as 

sociedades que a adotam tendem a 

 

conceitualizar o letramento em termo técnicos, 
tratando-o como independente do contexto social, 
uma variável autônoma cujas conseqüências para a 
sociedade e para a cognição podem ser derivadas 
das suas características intrínsecas. (Street, 1993, 
p. 5)7. 

 

Pelo fato de não levar em conta o contexto sociocultural no qual a escrita é 

usada, nem as funções particulares às quais se destinam os seus usos, Street (op. cit.,) 

sugere que o universo acadêmico incorreu no equívoco de basear-se em estereótipos 

etnocêntricos e, assim, de perpetuar os ideais da “grande divisa”. 

                                                 
6 is often at least partially explicit in the academic literature, though it is more often implicit in that produced as 

part of practical literacy programmes. The model tends, I claim, to be based on the ‘essay-text’ form of literacy 
and to generalise broadly from what is in fact a narrow, culture – specific literacy practice. 

7 conceptualise literacy in technical terms, treating it as independent of social context, and autonomous variable 
whose consequences for society and cognition can be derived from its intrinsic character. 



 39

Olhares críticos, insatisfeitos com essa maneira de encarar as conseqüências 

do letramento, foram a motivação para que se propusesse o modelo ideológico de 

letramento (Street, 1984) cujas bases ofereceram uma nova orientação dos estudos da 

escrita. 

O modelo ideológico de letramento, tal como propõe Street (1984), define-se 

a partir da proposição básica de 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. 
(Street, 1984, p. 1)8. 

 

Ao adotar essa posição, Street lança uma crítica ao posicionamento já 

cristalizado no universo acadêmico, também predominante na instituição escolar e na 

sociedade como um todo, de que a escrita deveria ser concebida como um recurso 

tecnológico que, em si mesmo, reuniria qualidades capazes de tornar superiores aqueles 

que dele tivessem o domínio formal. Além disso, os seus usos seriam universalmente 

uniformes e livres de qualquer interferência do meio sociocultural em que se 

processassem. 

Propondo o seu modelo ideológico de letramento, Street (op. cit.) nomeia 

formalmente e, de certa maneira, estabelece a sistematização teórica de uma tendência 

que se esboça com vistas a redirecionar os estudos do letramento para uma perspectiva 

que leva em conta, sobretudo, o contexto sociocultural no qual ocorrem as interações 

lingüísticas que são intermediadas pela palavra escrita. 

Essa linha de pensamento firma posição no sentido de considerar que a 

natureza do letramento define-se em função da maneira como, em um dado contexto 

social, as atividades de leitura e escrita são concebidas e praticadas. A observação 

minuciosa das práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita permite-nos perceber 

que a aparente neutralidade supostamente envolvida nessas práticas, na verdade, 
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mascara o real significado da distribuição do poder na sociedade em que se processam, 

em virtude do caráter ideológico nelas embutidas, difícil de ser disfarçado nas relações 

sociais. Assim, a aquisição, os usos, as funções e os significados da escrita em um 

contexto específico têm relação estreita 

 

com processos sociais mais amplos, determinados 
por eles, e resultam de uma forma particular de 
definir, de transmitir e de reforçar valores, crenças, 
tradições e formas de distribuição de poder. Assim 
(...) as conseqüências do letramento são 
consideradas desejáveis e benéficas apenas por 
aqueles que aceitam como justa e igualitária a 
natureza e estrutura do contexto social específico 
no qual ele ocorre. (Soares, 2002, p. 76). 

 

A utilização do termo “ideologia” para nomear o modelo em questão não é 

tomado, segundo Street (1993), no sentido marxista – falsa consciência ou dogma – mas 

tal como é empregado na antropologia contemporânea e na sociolingüística em que, 

ideologia é o lugar de tensão entre autoridade e poder, de um lado, e, de outro, 

resistência e criatividade (p. 8)9. 

Neste sentido, Rockhill (1993), ao examinar as políticas de letramento entre 

as mulheres hispânicas em Los Angeles, verificou as múltiplas e contraditórias 

maneiras através das quais a ideologia se manifesta. Sugere, então, que 

 

A construção do letramento está encaixada nas 
práticas discursivas e nas relações de poder da vida 
diária: ele é socialmente construído, materialmente 
produzido, moralmente regulado e conduz em si 
um significado simbólico que não pode ser 
percebido por sua redução a qualquer um desses 
(Rockhil, 1993, p. 171)10. 

 

                                                                                                                                                           
8 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 na ideology and cannot be isolated or treated as ‘neutral’ or merely 
‘technical’. 

9 ideology is the site of tension between authority and power on the one hand and resistence and creativity on the 
other. (Street, 1993, p. 8). 

10 The construction of literacy is embedded in the discursive practices and power relationships of everyday life: it 
is socially constructed, materially produced, morally regulated, and carries a symbolic significance which cannot 
be captured by its reduction to any one of these. (Rockill, 1993, p. 171). 
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Os adeptos desta perspectiva social e etnográfica de estudos do letramento 

admitem que uma compreensão adequada deste fenômeno requer um aprofundamento 

e, assim, uma observação minuciosa das práticas sociais reais em diferentes contextos 

culturais. A exaltação da riqueza e a variedade das práticas de letramento captadas por 

meio das estratégias etnográficas, no entanto, por si só não são suficientes, o ideal é que 

se proponham modelos teóricos que dêem conta do papel central que têm as relação de 

poder nas práticas de letramento. 

Estudos basilares que se inscrevem neste contexto partem de investigações 

sistemáticas desenvolvidas no âmbito de diferentes disciplinas, mostradas em 

publicações como as de Scribner e Cole (1981), Heath (1983), Cook-Gumperz (1986), 

Barton (1994) e Barton e Hamilton (1998) e outros, além dos estudos do próprio Street, 

especialmente (1984, 1993, 1995). 

Para Barton (1994), foram os trabalhos de Scribner e Cole (1981), de Heath 

(1983) e de Street (1984) que proporcionaram um impulso considerável à versão mais 

recente, ou seja, para uma visão de letramento voltada para a compreensão da leitura e 

da escrita em termos de práticas sociais socioculturalmente situadas. Esses estudos, 

observando, comparativamente, os usos e funções da escrita em uma mesma sociedade, 

sinalizam para a constatação de que o letramento não pode ser avaliado em termos 

padronizados e universais que tendem a estabelecer uma distinção entre letrado e não 

letrado. Em vez disso, devem levar em conta que os usos, funções e significados da 

escrita são diferenciados em cada contexto específico de realização. 

Scribner e Cole, no contexto da psicologia social, desenvolveram 

importantes investigações sobre os usos da escrita entre os Vai da Libéria. A partir da 

observação minuciosa das mais diversas situações comunicativas intermediadas pela 

escrita, tanto em contexto formal de aprendizagem escolar, quanto em instâncias 

informais do dia-a-dia, verificaram que, entre os Vai, havia uma escrita adquirida em 

contextos informais e uma escrita adquirida formalmente em contextos escolares e em 

contextos religiosos. A primeira era usada para estabelecer e manter relações de 

natureza informal, a segunda, conforme o seu contexto de aquisição, era usada para 

cumprir funções escolares e para fins religiosos, respectivamente. 
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Os resultados das investigações de Scribner e Cole trazem uma contribuição 

importante para os estudos do letramento na medida em que encaminham para a 

compreensão de que o letramento deve ser observado no contexto das práticas sociais 

nas quais é adquirido e usado, ratificando, assim, a importância das dimensões social e 

cultural para uma avaliação dos significados dos usos da escrita. 

Investigações apontando para resultados semelhantes, embora desenvolvidas 

a partir de motivações outras, foram realizados por Shirley Brice Heath, em 

comunidades do sul dos Estados Unidos e por Brian Street em vilarejos no Iran, durante 

os anos 70 do século passado. 

Procedendo as suas pesquisas em diferentes domínios – contexto familiar, 

escola, comunidade – Heath identificou grupos sociais com alto grau de escolarização e 

grupos não escolarizados. Verificou a existência de diferentes práticas de letramento 

desenvolvidas na família e na escola entre os grupos escolarizados e os não 

escolarizados e que a noção de letramento adotada pela escola toma como parâmetro os 

sentidos de escrita comuns ao grupo com alto grau de escolarização. 

Ao tentar extrair significados da escrita, Heath observa que há valorização e 

encorajamento dos adultos quanto à participação nos eventos de letramento nos quais 

estão envolvidas crianças pertencentes ao grupo com alto grau de escolarização, o 

mesmo não se observando em relação ao grupo não escolarizado, o qual não reconhece 

o uso da escrita além do contexto escolar. Em seus estudos, Heath observou que, na 

escola, os reflexos dos usos da escrita adotados no contexto familiar faziam-se notar a 

partir das séries mais adiantadas, quando da necessidade de extrapolar os limites do 

texto. Neste aspecto, as crianças oriundas de grupos sociais escolarizados apresentavam 

um desempenho bastante satisfatório, o mesmo não acontecendo com o outro grupo de 

crianças. 

Para Heath, esse modelo de prática escolar reproduz o status quo na medida 

em que privilegia a dimensão de classe social e não a potencialidade da criança, visto 

que não se empenha em buscar um modelo alternativo de práticas que contemplem os 

usos da escrita pelos grupos sociais que a usam de forma diferenciada. 

Brian Street, além de propor explicitamente o desmembramento dos estudos 

do letramento em modelos distintos conforme a essência do direcionamento de cada um 
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deles, sistematizou teórica e objetivamente o seu modelo dos Novos estudos do 

letramento e realizou importantes investigações nas quais põe em prática a sua proposta 

(Street, 1984, 1993, 1995). 

As pesquisas que realizou nessa perspectiva foram desenvolvidas em 

Mashad, capital de Khorosan, Iran, quando então trabalhava na Universidade de 

Mashad. Adotando uma abordagem etnográfica, procedeu a descrições detalhadas sobre 

as práticas letradas em diferentes instâncias a partir das quais identificou diferentes usos 

e concepções da escrita no contexto dos diferentes grupos pesquisados. Comparou, 

então, os resultados encontrados com o letramento dominante na escola oficial, que era 

menos integrado nas relações sociais locais e observou que o letramento específico da 

escola tinha significado diferente para um segmento social que não estava integrado 

nesse grupo, sugerindo, ainda, que esse letramento representava uma ideologia diferente 

e era empregado em diferentes contextos sociais para atingir diferentes objetivos. 

Os estudos desenvolvidos por Street (op. cit.) dão conta de que o significado 

do letramento depende das instituições sociais em que se processam as respectivas 

práticas sociais e que as práticas particulares de leitura e escrita, ensinadas e aprendidas 

em qualquer contexto, dependem de aspectos da estrutura social e do papel das 

instituições educacionais. 

Dentre os estudiosos que compartilham essa visão de escrita vale, ainda, 

mencionar os pesquisadores da Universidade de Lancaster, David Barton e Mary 

Hamilton, pelos importantes projetos desenvolvidos em torno das práticas sociais de 

leitura e escrita em comunidade, especialmente em Letramentos locais: a leitura e a 

escrita em uma comunidade (Local literacies: reading and writing in one community), 

um estudo etnográfico realizado no final dos anos 90, na cidade de Lancaster, 

Inglaterra. 

Nesse trabalho, Barton e Hamilton admitem, textualmente, que, tal como 

todas as atividades humanas, o letramento é essencialmente social e tem lugar na 

interação entre as pessoas. Para eles, essa publicação diz respeito a um estudo 

 

do que as pessoas fazem com a escrita: das 
atividades sociais, das concepções e significados 
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que se encontram subjacentes a essas atividades, e 
dos textos utilizados em tais atividades. Trata-se 
de um estudo sobre a maneira como um grupo 
particular de pessoas usa a leitura e a escrita em 
sua vida diária (...). Ao mesmo tempo é, também, 
sobre a natureza geral do letramento e sobre o 
estado do letramento no mundo do final do século 
XX. (Barton e Hamilton, 1998, p. 3)11. 

 

Os letramentos locais, tal como Barton e Hamilton denominam os seus 

estudos, foram investigados a partir de uma teoria do letramento por eles elaborada com 

base nas seguintes proposições: 

 

- O letramento é melhor compreendido como um 
conjunto de práticas sociais; essas práticas podem 
ser inferidas dos eventos que são mediados por 
textos escritos; 

- Há diferentes letramentos associados a diferentes 
domínios da vida; 

- As práticas de letramento são padronizadas pelas 
instituições sociais e pelas relações de poder e 
alguns letramentos se tornam mais dominantes e 
visíveis que outros; 

- As práticas de letramento são intencionais e 
embutidas nos objetivos sociais mais amplos e 
nas práticas culturais; 

- O letramento é historicamente situado; 
- As práticas de letramento mudam e outras novas 

são freqüentemente adquiridas através de 
processos de aprendizagem informal e “sense 
making” (Barton e Hamilton, op. cit., p. 7)12. 

 

                                                 
11 of what people do with literacy: of the social activities, of the thoughts and meanings behind the activities, and 

of the texts utilised in such activities. Is is about how a particular group of people use reading and writing in 
their day-to-day lives. (...) At the same time, it is also about the general nature of literacy and about the state of 
literacy in the world at the end of the twentieth century. (Barton e Hamilton, 1998, p. 3). 

12 - Literacy is best understood as a set of social practices; these can be inferred from events which are mediated 
by written texts. 
- There are different literacies associated with different domains of life. 
- Literacy practices are patterned by social institutions and power relationships, and some literacies become 

more dominant, visible and influential than others. 
- Literacy practices are purposeful and embedded in broader social goals and cultural practices. 
- Literacy is historically situated. 
- Literacy practices change, and new ones are frequently acquired through processes of informal learning and 

sense making. 
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Estudos têm mostrado que, nas sociedades providas pela tecnologia da 

escrita é consenso geral que o acesso ao mundo da leitura e da escrita é promovido pela 

instituição escolar (Heath, 1983). Não obstante isto, as proposições acima apresentadas, 

e os postulados que norteiam os estudos que adotam a visão de letramento a partir de 

uma perspectiva ideológica estabelecem que não há uma vinculação necessária entre 

letramento e alfabetização ou mesmo escolarização, já que as práticas sociais 

configuradas em atividades de leitura e escrita são aprendidas nos contextos sociais da 

vida cotidiana, motivadas pela necessidade de atendimento às demandas que são 

impostas aos sujeitos que integram uma dada comunidade. 

Mas, por ser a escola a instituição tradicionalmente responsável por essa 

tarefa, a ela é delegado o direito de estabelecer os critérios pedagógicos, através dos 

quais cumprirá seus objetivos e, por ser credenciada para tal, elege uma variedade 

particular de letramento – o escolar -  como a única que deve ser considerada como tal a 

despeito dos múltiplos letramentos configurados em práticas sociais que se processam 

em qualquer sociedade. 

Street e Street (1991), verificando as maneiras pelas quais as concepções 

dominantes de letramento são construídas e reproduzidas, de tal forma que 

marginalizam e controlam aspectos importantes da linguagem e do pensamento, 

propõem que o mecanismo através do qual os significados e os usos da escrita 

desempenham esse papel é a pedagogização do letramento. 

Os Novos estudos do letramento, como vimos, consolidam-se como uma 

perspectiva de estudo que reconhece o letramento como práticas sociais subjacentes às 

quais encontram-se práticas ideológicas implicadas nas relações de poder, embutidas 

nas práticas e significados culturais de uma sociedade particular (Street, 1995). Esse 

campo de estudos do letramento constitui-se em torno de princípios e pressupostos que 

estabelecem os limites entre a sua própria linha de atuação – letramentos sociais –, e 

aquela em que predominam os critérios pedagógicos eleitos pela instituição escolar, 

ratificada consensualmente pelas sociedades que fazem uso da escrita – letramento 

escolar. 
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A perspectiva etnográfica e social de estudo dos letramentos sociais propôs, 

ainda, os instrumentais necessários à investigação e a análise dos fenômenos 

relacionados à escrita, os quais serão abordados a seguir. 

 

 

Eventos de letramento e práticas de letramento 

 

Utilizando-se das estratégias adotadas pela etnografia, os Novos Estudos de 

Letramento propõem não apenas novos princípios e pressupostos teóricos, mas também 

os instrumentos necessários aos estudos do letramento. Além do desmembramento dos 

estudos do letramento nos modelos autônomo e ideológico, conforme abordagem 

adotada, apresentam os componentes eventos e práticas de letramento como unidades 

básicas de análise do fenômeno sem, contudo, deixar de considera o texto que, para 

Barton e Hamilton (1998) é parte essencial dos eventos de letramento, visto que estudos 

dessa natureza são praticamente estudos de textos e de como eles são produzidos e 

usados. 

As noções evento de letramento e práticas de letramento constituem faces de 

uma mesma realidade interacional. Foram introduzidas por Heath (1982) e adotados por 

pesquisadores como Street (1993, 1995), por Barton (1994) e por Barton e Hamilton 

(1998), como instrumentos teóricos importantes para a verificação das reais formas e 

funções das tradições orais e letradas de comunidades. 

O evento de letramento é por Heath definido como qualquer ocasião em que 

uma peça escrita integra a natureza das interações dos participantes e seus processos 

interpretativos13 (Heath, 1982, p. 93). Essa noção, na verdade, é inspirada na idéia de 

evento de fala (comunicativo) proposta no contexto dos estudos da Etnografia da 

Comunicação, por Dell Hymes, para referir-se às atividades ou aspectos de atividades 

que são diretamente governados por regras ou normas para o uso da fala14 (Hymes, 

1972, p. 56). 

                                                 
13 any occasion in which a piece of writing is integral to the nature of the participants interactions and their 

interpretative process. 
14 activities, or aspects of activities, that are directly governed by rules or norms for the use of speech. 
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Como os eventos de fala, os eventos de letramento processam-se conforme 

as regras tacitamente estabelecidas, e podem desenvolver-se numa seqüência de ações e 

envolver apenas uma pessoa ou um grupo delas para elaborar uma peça escrita ou para 

ler alguma previamente produzida. 

A maneira como se processam esses eventos nem sempre é a mesma, pois 

cada evento tem as suas regras específicas, que devem ser observadas segundo o seu 

contexto de ocorrência, os objetivos aos quais se propõem e, ainda, conforme os papéis 

dos agentes sociais que neles estão envolvidos. 

O evento de letramento então, caracteriza-se como uma unidade concreta, 

por isso observável e passível de descrição e de análise, uma vez que são episódios 

observáveis, estruturados a partir de algum material escrito. Barton e Hamilton (1998) 

sugerem, ainda, que essa noção ressalta a natureza situada do letramento, já que sempre 

ocorre em um contexto social particular. 

Por sua vez, as práticas de letramento configuram-se em unidades abstratas 

de análise que viabilizam a interpretação daquilo que é observável no evento. Ao 

contrário deste 

 

refere-se tanto ao comportamento quanto à 
conceitualização social e cultural que confere 
significado aos usos da leitura e/ou da escrita 
(Street, 1995, p. 2)15. 

 

A noção de práticas de letramento, na verdade, diz respeito à maneira 

culturalmente adotada por um grupo social para fazer uso da língua escrita. O 

comportamento adotado mediante esses usos é que vai revelar as concepções, valores e 

crenças constituídas em uma cultura, frente à escrita e, assim, os sentidos que faz esse 

recurso comunicativo num dado contexto. 

Desta forma, então, eventos e práticas constituem uma realidade interacional 

única, passível de diferenciação apenas para efeito metodológico, pois as práticas de 

letramento, nos termos de Barton (1994), revelam as maneiras como as pessoas se 

                                                 
15 refers to both behaviour and the social and cultural conceptualizations that give meaning to the uses of reading 

and/or writing. (Street, 1995, p. 2). 



 48

portam frente a um evento de letramento. O evento, pois, é uma unidade objetiva e as 

práticas configuram-se em unidades subjetivas, ambas a serviço da análise etnográfica 

do letramento. 

Como ressaltado anteriormente, este trabalho pretende inscrever-se no 

contexto dos estudos do letramento que adotam uma perspectiva social e etnográfica, 

portanto, dos Novos Estudos do Letramento. Ao seguir essa linha teórica estou 

admitindo que os usos e significados sociais da escrita na comunidade investigada têm 

como referência os determinantes socioculturais e as estruturas de poder no contexto 

das quais se configuram e que, a verificação precisa de um fenômeno desta natureza, só 

pode ser viabilizado a partir de uma observação sistemática dos agentes sociais uma vez 

expostos a situações reais de interações que envolvem o uso da escrita. 

Adotando, também, a perspectiva metodológica de observação do fenômeno 

do letramento, utilizei-me das estratégias e procedimentos etnográficos para executar o 

trabalho de pesquisa de campo, de cujo processo tratarei no capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 2 

 

A Pesquisa 

 

 

Uma vez definidos os objetivos a serem alcançados através do presente 

estudo e definida a perspectiva teórica para nortear a abordagem do fenômeno a ser 

investigado (explicitada no capítulo 1), as atenções voltaram-se, então, para a escolha 

de um método de pesquisa que fosse adequado e viável para proceder à investigação 

proposta. 

Foi com essa preocupação que procurei levar em conta o pensamento de 

Geertz ao sugerir que 

 

aquilo que se vê depende do lugar em que foi 
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). 

 

As idéias expressas nas palavras de Geertz, além de coadunarem-se 

perfeitamente com a concepção aqui adotada de que os usos, finalidades e significados 

da escrita são localmente situados, oferecem um encaminhamento seguro quanto ao 

método de investigação que melhor se adequa ao estudo proposto. 

Esse encaminhamento harmoniza-se com as orientações dos Novos Estudos 

do Letramento no que se refere à importância de os estudos sobre letramento não serem 

dissociados da cultura, já que os valores conferidos à escrita são sociocultural e 
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historicamente constituídos. Diante disso, optei por desenvolver o presente estudo a 

partir de uma perspectiva etnográfica. 

Nesse capítulo estarei apresentando detalhadamente o processo de coleta dos 

dados no campo de pesquisa, bem como os procedimentos utilizados na análise desses 

dados. Inicialmente, porém, considero importante tecer algumas considerações sobre o 

método de investigação no qual a pesquisa foi fundamentada. 

 

 

2.1. Considerações acerca do método etnográfico 

 

A etnografia é definida como um procedimento teórico-prático adotado em 

pesquisas sociais. Para Fetterman (1989, p. 11) é mesmo a arte e a ciência de descrever 

o comportamento sociocultural de um grupo de indivíduos a partir de observações 

realizadas em cenários reais, em tempo e lugar específicos. 

Passou a ser adotada no momento em que os pesquisadores compreenderam 

a importância de estarem no campo para coletar seus dados, tarefa que até o século XIX 

era executada por viajantes e missionários, responsáveis por obter as informações 

necessárias a respeito do povo que se queria investigar, repassá-las ao estudioso, que as 

recebia e analisava-as. 

A falta de um contato direto com o grupo pesquisado impossibilitava que se 

verificassem, com precisão, os significados das ações sociais objetivadas em um 

comportamento, em uma atitude. Isso fez com que Franz Boas inaugurasse uma nova 

maneira de fazer pesquisa social – a etnografia. Para ele, o significado de uma atitude 

ou de uma ação só pode ser verdadeiramente traduzido se relacionado ao seu contexto 

particular de ocorrência. Isso sinaliza para a compreensão de que a presença do 

pesquisador in loco é indispensável, para que ele possa dar conta cientificamente da 

cultura de uma microssociedade, que deve ser apreendida em sua totalidade e 

considerada em sua autonomia. 

Além do pioneirismo de Franz Boas quanto ao fazer etnográfico, encontram-

se nos trabalhos de Bronislaw Malinowski os fundamentos que impulsionaram esse 

modo de realizar investigações, no contexto da Antropologia. Ele foi o primeiro a pôr 
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em prática o método da observação participante, o que deu ênfase à necessidade da 

presença direta e sistemática do pesquisador junto a seus pesquisados, especialmente se 

a cultura investigada for estranha a ele. 

Partindo da idéia de que as sociedades são sistemas lógicos perfeitamente 

estruturados, Malinowski centrou os seus estudos na busca de explicações das lógicas 

particulares de cada cultura. Para ele, um costume, um comportamento ou um objeto 

aparentemente simples e sem importância pode estar impregnado de significados e, 

assim, refletir o perfil do conjunto da sociedade. Dentre os elementos que compõem 

esse sistema, ressaltou a importância da linguagem, a qual concebe como ação, e 

procurou investigar a maneira como as ações objetivadas por meio dela podem fazer 

sentido no seu contexto de realização. Voltou-se, então, para as descrições e análises 

desses sistemas, buscando desvendar os significados ali constituídos, tarefa que só é 

possível realizar se, por parte do pesquisador, houver um esforço de perceber a atitude 

mental expressa em cada gesto, em cada atitude, porque essa é a única forma de captar 

os imponderáveis da vida real (Malinowski, 1980, p. 55). 

A pesquisa etnográfica, então, tem como finalidade oferecer uma descrição 

da forma como se constitui uma determinada sociedade e estabelecer distinções entre o 

que pode ser considerado regra enquanto traço da cultura, e o que não está incluído 

entre os fenômenos assim considerados. Malinowski chama, ainda, atenção, 

especialmente, para o fato de que a estrutura de uma sociedade não se encontra 

estabelecida ou explicitamente expressa em um código de regras, mas incorporada no 

mais evasivo dos materiais: o ser humano. 

A etnografia surgiu no contexto da Antropologia, mas não ficou restrito a 

esse campo de conhecimento. Diversas disciplinas que se voltam para o estudo de 

alguma dimensão do comportamento humano têm-se utilizado das orientações da 

etnografia em suas investigações. Embora se tenha revelado como um método 

produtivo e eficiente, não passa a largo de questionamentos e críticas quanto aos 

procedimentos que adota. 

Alguns argumentam que a prática etnográfica não é apropriada para pesquisa 

nas ciências sociais porque as descobertas feitas através dos dados levantados são 

interpretações subjetivas, por isso meras impressões idiossincráticas que não podem 
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servir de fundamento para uma análise científica rigorosa. Outros contra-argumentam 

sugerindo que somente através da etnografia, os significados que dão forma e conteúdo 

aos processos sociais podem ser compreendidos (cf. Hammersley e Atkinson, 1989). 

Sobre a prática etnográfica, duas questões merecem ser discutidas. Uma 

delas diz respeito à tendência de equipará-la a uma simples técnica de coleta de dados, 

que se define pela permanência do pesquisador no campo de pesquisa por um período 

de tempo considerável, com o objetivo de observar o comportamento das pessoas em 

tempo e lugar reais, ouvindo-os, fazendo perguntas, para selecionar aquilo que interessa 

aos objetivos da sua investigação; a outra diz respeito ao seu vínculo específico com a 

Antropologia pois, conforme mencionado acima, o seu surgimento e desenvolvimento 

deu-se no contexto dessa disciplina. 

Quanto a essas questões, Geertz (1978, p. 15) considera que a etnografia não 

se confunde com um método de pesquisa da Antropologia pois, cada ciência se define 

em virtude daquilo que os cientistas fazem. Geertz, sugere, ainda, que a prática 

etnográfica não se limita a uma técnica de seleção e coleta de dados, o que define esse 

empreendimento é o tipo de esforço intelectual que ele representa e, reportando-se a 

Gilbert Ryle, assinala que esse esforço seria um risco elaborado para uma descrição 

densa que, ao contrário de uma descrição superficial, revela os significados simbólicos 

implícitos num comportamento, num gesto, numa ação. 

As atitudes dos sujeitos que compõem um grupo social, entretanto, só farão 

sentido se vistas como traços compartilhados de hábitos, de formas de interagir e 

interpretar as ações sociais, já que são esses traços que definem um conjunto de pessoas 

enquanto comunidade (Duranti, 1997). 

Para Duranti, no entanto, as preferências teóricas do pesquisador podem 

influenciá-lo quanto à decisão de desenvolver a sua investigação a partir das 

similaridades ou das diferenças encontradas entre os membros da comunidade. Essa 

decisão dependerá da noção de cultura que está sendo adotada. Caso o etnógrafo, 

conceba cultura como a organização da diversidade, ele se voltará para as formas como 

as pessoas coordenam suas ações e sua maneira de viver, apesar de suas diferenças. Se, 

ao contrário, considerar que cultura é aquilo que é compartilhado pelas pessoas, de 
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forma mais ou menos igual, ele se concentrará nos traços comuns, ignorando as 

diferenças, por considerá-las variações do padrão. 

Duranti (op. cit. p. 90) apresenta, ainda, uma série de tópicos em torno dos 

quais devem girar as preocupações do etnógrafo: 

- o que as pessoas fazem na sua vida diária? 

- o que produzem e usam? 

- quem controla o acesso aos bens e tecnologias? 

- o que as pessoas sabem, pensam, sentem? 

- como se comunicam umas com as outras? 

- de que maneira classificam objetos, animais, pessoas, fenômenos naturais 

e culturais? 

- como está dividida a organização do trabalho? 

- como está organizada a vida da família, da vizinhança? 

 

O trabalho do pesquisador será, então, buscar respostas satisfatórias a cada 

uma dessas perguntas. Ao realizar esse empreendimento, inevitavelmente, estará diante 

de forças contraditórias geradas por suas próprias expectativas em relação aos sujeitos 

da sua pesquisa e pelas expectativas destes em relação a ele. 

O curso do trabalho de campo inclui a aprendizagem mútua entre as partes 

envolvidas e, nessa aprendizagem, também, há reciprocidade de influências, o que 

traduz uma visão de que a pesquisa não é um procedimento estático, em que os dados 

estarão à espera para serem coletados, mas um processo dinâmico. 

O pesquisador, nesse processo dinâmico, observa como está constituída a 

ordem social local, ou seja, o que torna um grupo específico de pessoas uma unidade 

funcional e como a forma pela qual os indivíduos vivem faz sentido para eles mesmos, 

isto é, como explicar por que vivem da forma como vivem, diferentemente de outros. 

Assim, a investigação etnográfica se propõe estudar o microcosmo de realização dos 

significados segundo os quais a ordem social encontra-se organizada em uma 

comunidade particular, observando o que pode diferenciá-la das demais e o que a 

vincula ao universo de uma comunidade mais ampla. 
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Para tanto, Malinowski (1980, p. 53), contudo, considera que os fenômenos 

alcançados pela lente do etnógrafo sejam estudados sob a mais ampla variedade de 

ocorrências. Isso sugere que tais fenômenos devem ser visualizados a partir de ângulos 

diversos, o que só será possível com a aplicação de métodos e técnicas diferenciados. 

 

 

Métodos e técnicas de coleta de dados 

 

Para apreender efetivamente a visão de mundo dos seus pesquisados, 

condição indispensável ao êxito do trabalho do etnógrafo, é necessário o lançar mão dos 

meios que levem a bom termo a sua tarefa. Esses meios materializam-se nos métodos e 

técnicas empregadas na coleta de dados e nas estratégias utilizadas para tal. 

Nas pesquisas de campo etnográficas, pela própria natureza do 

empreendimento, costumam-se combinar diferentes métodos de coleta de dados. A 

observação participante, as entrevistas, as gravações em áudio e/ou vídeo e as notas de 

campo são os métodos mais comumente empregados. 

A observação participante, mais que um método de pesquisa de campo, 

constitui-se num 

 

processo pelo qual mantém-se a presença do 
observador numa situação social com a finalidade 
de realizar uma investigação científica. O 
observador está em relação face a face com os 
observados e, ao participar da vida deles no seu 
cenário natural, obtém os seus dados. Assim, o 
observador é parte do contexto sob observação, ao 
mesmo tempo modificando e sendo modificado 
por este contexto (Schwartz e Schwartz, 1955, p. 
344)16. 

 

                                                 
16 a process in which the observer’s presence in a social situation is maintained for the purpose of scientific 

investigation. The observer is in a face-to-face relationship with observed, and, by participating with them in 
their natural life setting, he gathers data. Thus, the observer is part of the context being observed, and he both 
modifies and is influenced by this context. 
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Gold (1958), citado por Cicourel (1980) e por Duranti (1997), considera que, 

ao utilizar o método da observação participante, o pesquisador pode assumir diferentes 

papéis, que podem variar em um continuum e nele situá-lo como: participante total, 

participante-como-observador, observador-como-participante e observador total. 

O participante total não revela os seus reais objetivos e identidade, integra-se 

ao grupo de pesquisados com naturalidade e, assim, participa conjuntamente das suas 

atividades cotidianas; no papel de participante-como-observador, o pesquisador revela a 

sua identidade e os seus objetivos ao grupo, mas há consciência mútua dos limites das 

suas relações; o observador-como-partitipante adota a estratégia da entrevista formal, o 

que proporciona um contato de pouca proximidade entre pesquisador e pesquisados; e, 

no papel de observador total, postura que não permite uma interação concreta entre as 

duas partes, os informantes não têm conhecimento de que estão sendo observados. 

Como qualquer método de investigação, a observação participante tem suas 

vantagens e limitações. Se por um lado proporciona ao pesquisador a oportunidade de 

estabelecer uma relação mais próxima com seus sujeitos, o que lhe dá uma visão mais 

clara dos processos sociais, por outro, ele terá que controlar os limites do seu 

envolvimento conscientizando-se de que deve ver o mundo através da lente dos 

pesquisados e não tornar-se um deles. 

A observação participante é o método básico da pesquisa etnográfica porque, 

mesmo que o pesquisador se utilize de outro método para coletar seus dados como, por 

exemplo, a entrevista, não deixará de ser um observador de aspectos do comportamento 

que não podem ser captados objetivamente por meio da entrevista. 

A entrevista, durante o processo de coleta de dados no campo de pesquisa é, 

também, um dos recursos metodológicos utilizados pelo pesquisador que melhor 

proporciona a aproximação entre ele e seus informantes. Consiste em um jogo de 

perguntas mais ou menos estruturadas cujos tópicos são planejados previamente pelo 

pesquisador com o objetivo de obter informações não captáveis através da observação. 

Bortoni-Ricardo (1984), ao analisar as dificuldades de comunicação que os 

falantes de variedades rurais enfrentam na interação cotidiana com falantes da língua 

padrão, em contextos urbanos, discute as características da entrevista enquanto evento 

de fala. Ressalta, dentre outros aspectos que devem ser levados em conta no momento 
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de uma entrevista, os papéis sociais dos participantes, uma vez que dificilmente será 

possível minimizar os efeitos da assimetria já que, ao entrevistador, cabe o direito 

unilateral de fazer perguntas e introduzir tópicos. 

Embora a pesquisadora esteja fazendo referência à entrevista estruturada, 

que obedece a uma agenda rígida de perguntas/respostas, não se pode deixar de 

considerar que, mesmo as entrevistas de natureza etnográfica constituem um evento que 

pode ser atípico na vida do entrevistado e que os papéis sociais são sempre muito bem 

delimitados, mesmo que as regras de rigidez já se tenham dissipado um pouco, em 

virtude do tempo de convivência prévia, momento em que foram estabelecidas relações 

de aproximação e cordialidade. Quanto ao caráter estrutural das entrevistas, 

Hammersley e Atkinson (1989, p. 112-113) chamam a atenção para o fato de que, como 

qualquer outro tipo de interação social, a entrevista etnográfica também é estruturada 

por aqueles que dela participam. A distinção que se pode fazer, segundo eles, entre a 

entrevista etnográfica e a entrevista padronizada, é a natureza reflexiva da primeira. 

Neste sentido, consideram que  

 

Os etnógrafos não decidem de antemão as questões 
que eles precisam perguntar, mesmo que tenham 
uma lista de questões a serem cobertas. Não se 
restringem, os etnógrafos, a uma única forma de 
fazer seus questionamentos. Em diferentes 
ocasiões ou em diferentes pontos da mesma 
entrevista a abordagem pode ser mais ou menos 
direcionada, dependendo da função a que as 
questões se destinam (Hammersley e Atkinson, 
1989, p. 113)17. 

 

Desta forma, as entrevistas etnográficas tendem a ser menos estruturadas do 

que as que são orientadas por questionários, mas podem e devem, igualmente, focalizar 

tópicos específicos. 

Um outro aspecto que deve ser levado em conta em relação à  entrevista 

etnográfica é que, ao realizá-la, o pesquisador procura registrá-la através de gravações 

                                                 
17 Ethnographers do not decide beforehand the questions they want to ask, though they may enter the interview 

with a list of issues to be covered. Nor do ethnographers restrict themselves to a single mode of questioning. On 
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eletrônicas em áudio ou vídeo. Nesses casos, o pesquisador deve acercar-se dos 

cuidados necessários para que essa importante forma de obtenção de dados não seja 

prejudicada, já que as gravações são indispensáveis para o registro de dados concretos a 

serem analisados. 

Modernamente, os instrumentos eletrônicos constituem um recurso 

importante para a coleta de dados em pesquisa de campo de natureza etnográfica. O 

gravador (para áudio) e a câmera (para vídeo) contribuem significativamente para a 

obtenção de dados em tempo e espaço reais, sem a necessidade de passar de imediato 

pelo filtro da interpretação do pesquisador, o que confere um grau razoável de 

segurança no que diz respeito às interpretações dos dados coletados através desses 

recursos. O registro de dados, sem o auxílio de instrumentos eletrônicos, está à mercê 

da memória do pesquisador e da sua habilidade de observação e capacidade de retenção 

daquilo que vê e ouve para poder (d)escrever suas notas, que nem sempre podem ser 

feitas simultaneamente à observação. 

Quanto aos recursos das gravações (áudio/vídeo), entretanto, convém 

ressaltar dois pontos importantes: i) possibilidade de alteração do comportamento de 

quem está sendo submetido à gravação; ii) impossibilidade de captação de todas as 

dimensões do comportamento; 

No que se refere ao primeiro ponto assinalado, o paradoxo do observador, 

(Labov, 1972), ou uma possível alteração no comportamento do pesquisado em virtude 

da presença do gravador, a solução seria, então, realizar as gravações sem a presença do 

pesquisador ou não deixar que os informantes percebam que estão sendo gravados. 

Duranti (1997), referindo-se à vídeo-gravação, descarta a possibilidade de ausência do 

pesquisador no momento da gravação como forma de minimizar esse efeito. Sugere que 

essa estratégia é inaceitável, já que se trata de estudo da cultura, inimaginável sem a sua 

presença. Descarta, também, a idéia de anular o efeito provocado pelo gravador através 

da realização da gravação sem o conhecimento do informante, porque seria 

constrangedor se este viesse a descobrir que está sendo gravado, sem contar com as 

implicações éticas, inaceitáveis para a observação do comportamento humano. 

                                                                                                                                                           
different occasions, or at different points in the same interview, the approach may be non-directive or directive, 
depending on the function that the questioning is intended to serve. 
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Para minimizar os efeitos que o gravador pode provocar, os etnógrafos 

aconselham que as gravações sejam iniciadas após um longo período de familiarização 

com os informantes, quando o pesquisador perceber que já se estabeleceu uma relativa 

confiança entre as partes. 

Em relação ao segundo aspecto levantado, Duranti (op. cit.) sugere que as 

gravações sejam subsidiadas por anotações, o que ressalta o valor das notas de campo 

enquanto método crucial para captar informações que são impossíveis de ser registradas 

por outro meios. 

Em relação às notas de campos, Geertz (1978) assinala que, se o trabalho do 

etnógrafo consiste em observar, registrar e analisar comportamentos sociais, como, 

então, fazê-lo sem a escrita? A prática etnográfica para ele, é inimaginável sem 

anotações escritas. 

Um dos recursos mais tradicionais para a coleta de dados em pesquisas 

etnográficas é, pois, o registro escrito proveniente da observação dos fatos in loco. 

Hammersley e Atkinson (1989, p. 145) consideram que as notas de campo devem 

consistir de descrições relativamente concretas dos processos sociais nos seus contextos 

de ocorrência. Constituem um método imprescindível, já que é através desse 

procedimento que o pesquisador recupera e documenta os eventos e as ações dos 

sujeitos nos seus contextos reais de ocorrência. 

Através do registro escrito capta-se, na medida em que for possível, não 

apenas traços peculiares dos elementos não captáveis por meio de outros recursos, mas 

as sutilezas inerentes ao comportamento dos sujeitos investigados. O material adquirido 

através das notas é valioso, também, porque já constitui uma seleção prévia daquilo que 

é relevante para o trabalho. 

As decisões a serem tomadas quanto à coleta de dados em geral devem ser 

guiadas conscientemente pela reafirmação contínua dos objetivos de pesquisa e serem 

orientados por estratégias cuidadosas de observação do ambiente de pesquisa. Essas 

estratégias levam em consideração aquilo que está sendo observado, a maneira e o 

ângulo de observação e o momento em que se dá essa observação, pois as informações 

obtidas só farão sentido, se interpretadas em termos do contexto no qual são produzidas. 
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Fazer etnografia, portanto, é estudar comportamentos através de métodos que 

permitam ao pesquisador vivenciar o dia-a-dia dos seus pesquisados para, assim, poder 

sentir o que eles sentem. É, enfim, perceber os seus valores, aspirações e ideais de vida. 

Na seção que segue estarei tratando detalhadamente do percurso trilhado 

durante a pesquisa de campo, na busca dos dados que me ofereceram o suporte 

necessário para atingir os objetivos propostos neste estudo. 

 

 

2.2. A pesquisa de campo 

 

Conforme anteriormente mencionado, optei por realizar o presente trabalho 

através de uma perspectiva etnográfica, seguindo a tradição dos estudos sobre 

letramentos sociais. Ao tomar essa decisão, tratei de proceder ao planejamento da 

pesquisa procurando traçar as estratégias que viabilizassem a busca por respostas às 

perguntas que guiariam a execução do trabalho. 

As perguntas que nortearam a pesquisa de campo, tendo como sujeitos 

centrais os atores sociais que habitam o contexto da investigação, foram as seguintes: 

1. Que escrita circula na comunidade? 

2. Que escrita circula no ambiente familiar? 

3. Com que finalidade a escrita é ali utilizada? 

4. Que funções têm  a escrita naquela comunidade? 

5. Quais os significados da escrita para a população da comunidade? 

6. A quais práticas sociais intermediadas pela escrita estão expostos os 

agentes que fazem parte daquele contexto? 

7. Que eventos de letramento são mais recorrentes no contexto familiar e 

fora dele? 

8. De que maneira a escrita é concebida naquele contexto? 

9. Qual o nível de segurança demonstrado por esses atores uma vez 

envolvidos em práticas sociais intermediadas pela escrita e como se 

comportam ao participar de eventos de letramento? 
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Essas perguntas constituíram, inicialmente, o eixo central da pesquisa 

subsidiando os caminhos a serem percorridos no fazer etnográfico, numa tentativa de 

conferir clareza e precisão quanto à observação do fenômeno investigado. 

Em um primeiro momento do trabalho, fez-se necessário decidir sobre a 

escolha da comunidade onde os dados seriam coletados e sobre a maneira de obter 

acesso ao ambiente escolhido. Para tanto, iniciei uma pesquisa junto aos órgãos 

municipais da cidade de Teresina – PI, responsáveis por questões relacionadas à 

habitação, para, desta forma, levantar informações sobre o universo potencial onde a 

pesquisa poderia ser realizada. Neste sentido, uma publicação sobre um censo realizado 

em vilas e favelas de Teresina, em 1999, ofereceu-me alguns dados importantes sobre a 

localização dessas comunidades e sobre o perfil socioeconômico dos seus habitantes. 

Como as informações que obtive na Prefeitura e através da publicação acima 

referida eram insuficientes para tomar uma decisão mais segura acerca da escolha da 

comunidade, realizei uma pesquisa junto aos veículos de comunicação impressa e entrei 

em contato com a Pastoral Paulo VI – entidade ligada à Igreja Católica, responsável 

pela congregação de várias pastorais que desenvolvem programas sociais em 

comunidades carentes. 

Foi-me indicada, então, a Pastoral do Migrante, entidade que desenvolve 

ações de caráter religioso, além de prestar assistência de natureza social às comunidades 

da periferia da cidade, orientando-as na busca de recursos financeiros alternativos que 

lhes possam garantir o mínimo necessário para a sobrevivência. O contato com essa 

pastoral foi importante em dois sentidos: tive a oportunidade de conversar com pessoas 

que conheciam, de fato, a realidade das pessoas que moram em vilas e favelas, pois com 

elas convivem diariamente, e percebi que estavam dispostas a intermediar o meu 

ingresso no campo de pesquisa e, assim, proporcionar o acesso aos sujeitos da 

investigação. 

Uma, dentre as várias comunidades assistidas por aquela entidade, chamou a 

minha atenção porque eu já conhecia, através da imprensa, um pouco da história da sua 

formação. Tratava-se da Vila Irmã Dulce, uma comunidade situada na periferia de 

Teresina, cuja população, na época do início da pesquisa, girava em torno de vinte e 

dois mil habitantes. 
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Esse foi o local escolhido para o trabalho de campo, não só em virtude das 

informações que já possuía a seu respeito mas, também, porque preenchia alguns 

critérios previamente estabelecidos e dos quais falarei oportunamente. 

O meu ingresso no campo da pesquisa ocorreu em abril de 2001, por ocasião 

de um encontro realizado pelas freiras da Pastoral, em uma das comunidades que 

integram a Vila Irmã Dulce – Comunidade Nossa Senhora dos Migrantes. 

No transcorrer desse encontro, o primeiro de muitos dos quais participei, as 

freiras apresentaram-me ao grupo, momento em que falei sobre o trabalho que pretendia 

realizar. Não omiti nem a minha identidade, nem o propósito da minha presença 

naquele ambiente, considerando, evidentemente, os limites que imaginei necessários. 

Não percebi reações adversas à minha presença, apenas um ar de curiosidade por parte 

dos presentes, que me deram as boas vindas e alguns se manifestaram dizendo que 

estariam dispostos a colaborar com o trabalho. Com isso compreendi mais claramente a 

sugestão de Cicourel (1980) e de Fetterman (1989) quanto à importância de o etnógrafo 

não entrar no campo de pesquisa desacompanhado de alguém que tenha um papel de 

destaque na comunidade. 

O fato de haver entrado no campo de pesquisa com aquelas pessoas 

influentes facilitou significativamente o trabalho ali realizado. Ao utilizar 

continuamente essa referência na abordagem dos potenciais informantes, convencia-os 

a colaborar com o trabalho sem dificuldade, além de ser um ponto de partida para que 

se estabelecesse entre nós o grau de confiança necessário à abertura de acesso às suas 

casas e à convivência durante a pesquisa. 

 

 

O processo de coleta de dados 

 

Para investigar os usos da escrita na comunidade selecionada, era necessário 

definir os cenários específicos onde pudesse presenciar o envolvimento das pessoas nas 

suas atividades comunicativas cotidianas e os atores que deveriam constituir o grupo de 

informantes mais diretos da pesquisa e, ainda, os procedimentos para efetuar a coleta do 

material a ser analisado. Essa definição, segundo Hamersley e Atkinson (1989), faz 
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parte das decisões que o etnógrafo precisa tomar, uma vez no campo de pesquisa, e 

dizem respeito a quando e onde observar, com quem e o que conversar, o que e como 

gravar. 

Seguindo o planejamento traçado para a execução do trabalho, essas decisões 

foram paulatinamente sendo tomadas de forma que os ambientes escolhidos para a 

coleta sistemática dos dados foram o contexto familiar e instâncias mais amplas da 

comunidade. 

Esses itens serão apresentados, abaixo, em forma de síntese, cujo 

detalhamento é feito nas duas próximas seções. 

 

 Área física onde esteve concentrada e coleta de dados: 

- Região central da Vila; 

- Comunidade Nossa Senhora dos Migrantes. 

 

 Universo 

- instituições públicas (escola, posto de saúde local); 

- instituição de natureza religiosa (igreja católica); 

- duas entidades de natureza sociopolítica (associações locais de 

moradores); 

- quatro entidades privadas de livre acesso à população 

(estabelecimentos comerciais). 

- ambiente familiar 

 

 Informantes diretos da pesquisa (ver anexo 1): 

- vinte famílias, totalizando setenta e seis pessoas; 

- dois representantes da Igreja Católica; 

- quatro representantes das associações locais; 

- quatro representantes das entidades de livre acesso à população 

(estabelecimentos comerciais); 
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- duas pessoas que participaram do processo de ocupação da propriedade 

onde hoje está instalada a Vila e que, embora ali não residam, prestam 

até o momento algum tipo de assistência às associações locais. 

 

 Informantes eventuais: 

- funcionários das instituições selecionadas e usuários dos serviços nelas 

oferecidos; 

- freqüentadores e colaboradores da instituição religiosa; 

- membros das entidades privadas; 

- vizinhos e parentes das famílias selecionadas. 

 

 Estratégias utilizadas durante a coleta de dados: 

- visitas às instituições públicas e religiosas; 

- realização de entrevistas com representantes das instituições públicas e 

religiosas; 

- visitas a estabelecimentos comerciais; 

- entrevistas com pessoas que trabalham nos estabelecimentos 

comerciais; 

- entrevistas com líderes comunitários; 

- observação e participação em reuniões de natureza social, política e 

religiosa; 

- coleta de documentos escritos que registram a história da Vila; 

- observação de ambientes públicos e privados focalizando textos 

escritos fixos e permanente e os de circulação eventual; 

- entrevistas com pessoas da comunidade; 

- visitas sistemáticas às famílias selecionadas; 

- observação do ambiente familiar focalizando aspectos relacionados à 

circulação interna da escrita na casa e entre os membros dessas famílias 

e a vizinhança; 

- conversas informais e entrevistas sistemáticas com líderes comunitários 

e com pessoas que prestam algum tipo de assistência à comunidade.. 
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 Métodos: 

- observação-participante; 

- entrevistas; 

- gravações em áudio; 

- notas de campos. 

 

Nas duas seções que seguem apresentarei, detalhadamente, todo o processo 

de coleta de dados, a iniciar pelo contexto mais amplo da comunidade. 

 

 

A pesquisa no universo mais amplo da comunidade 

 

À época do início da pesquisa, a Vila Irmã Dulce acomodava uma população 

em torno de vinte e dois mil habitantes, congregados em seis mil famílias, 

aproximadamente. 

O tamanho da área habitada, a numerosa população e a própria história de 

formação da comunidade, como veremos mais detalhadamente no capítulo 3, 

motivaram uma organização espacial identificada em pequenas comunidades, dispostas 

em torno da região central. 

Se por um lado esse universo tão amplo favorecia a execução do trabalho por 

oferecer inúmeras opções, por outro era essa mesma variedade de opções que a 

dificultava. Precisava, então, delimitar a área onde coletaria os dados. Decidi-me, então, 

por realizar o trabalho na Comunidade Nossa Senhora dos Migrantes e adjacências e na 

área que corresponde a região central da Vila. 

A escolha dessas áreas como campo de pesquisa não aconteceu 

aleatoriamente. Foi na comunidade Nossa Senhora dos Migrantes onde obtive acesso à 

Vila, por isso, ali conheci as primeiras pessoas da localidade e percebi que houve uma 

boa receptividade. Já a região central da Vila foi escolhida após observar que, além de 

ser quase contígua à Migrantes, ali estão concentradas as instituições públicas da 

comunidade, os estabelecimentos comerciais de maior porte e é onde se realizam 

eventos diversos, por isso há sempre uma maior circulação de pessoas, 
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consequentemente, um local ideal para observá-los interagindo e se expondo às suas 

práticas sociais cotidianas. 

Escolhida a área geográfica, dentro da Vila Irmã Dulce, onde concentraria a 

coleta de dados, procurei, então, buscar os meios que me permitissem ter acesso à 

comunidade como um todo, porque precisava conhecer as formas de organização social 

vigentes naquele contexto e as rotinas comunicativas intermediadas pela escrita às quais 

se expunham as pessoas cotidianamente. 

Como mencionei acima, o primeiro contato que tive com moradores da 

comunidade aconteceu em um evento promovido pelas freiras da Pastoral do Migrante. 

Nessa ocasião, aproximei-me de algumas pessoas e com elas conversei sobre os temas 

em discussão. Conforme o grau de abertura e a receptividade que demonstravam, 

aprofundava a conversa e pedia permissão para visitá-las em suas casas, no que era 

prontamente atendida. 

Passei, então, a freqüentar a casa daquelas pessoas e a participar, 

semanalmente, das reuniões da igreja, o que me proporcionava conhecer novas pessoas 

e buscar os meios para ampliar o acesso a outros locais públicos e privados. Com isso, 

fui me situando com mais segurança no campo de pesquisa. Esse nível de segurança me 

encorajou a bater de porta em porta e a, sempre que possível, abordar as pessoas e 

visitar as instituições ali existentes. 

Por se tratar de uma pesquisa em comunidade, como, então, alcançar a 

dimensão mais ampla do que a caracteriza enquanto tal? A solução encontrada foi 

empreender uma incursão exploratória em várias instâncias de domínio público ali 

existentes como escola, creche, posto de saúde e horta comunitária; de domínio privado 

como instituições de caráter religioso: igrejas católica e evangélica; agremiações em 

torno das quais os moradores congregam suas ações reivindicatórias junto ao poder 

público e entidades privadas como estabelecimentos comerciais. Concentrei-me, 

também, em observar o aspecto visual da comunidade, especialmente aqueles que 

interessariam à pesquisa. Após essas visitas de caráter exploratório, selecionei os 

seguintes contextos para concentrar a coleta sistemática dos dados: escola, centro de 

saúde, igreja católica e associações locais – Grêmio Comunitário e Associação das 
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Mulheres da Vila Irmã Dulce e Adjacências –, dois estabelecimentos comerciais de 

porte médio e dois de pequeno porte. 

Na escola, fiz algumas visitas e, ao tempo em que entrevistava a diretora, 

algumas professoras, funcionários e alunos, observava as mensagens escritas que eram 

postas em locais estratégicos com o objetivo de manter comunicação com as próprias 

pessoas que ali trabalhavam, com os alunos e com os pais e/ou responsáveis pelos 

alunos. Nas entrevistas que realizava, procurava saber se essa instituição mantinha, com 

os usuários indiretos dos seus serviços, algum tipo de interação através de textos 

escritos e se, por exemplo, as mensagens veiculadas no próprio ambiente da escola 

alcançavam os objetivos aos quais se destinavam. Nesse ambiente, realizei várias 

entrevistas com a diretora, recolhi um vasto material escrito ali em circulação. 

Na unidade de saúde local estabeleci contato, inicialmente, com dois 

funcionários daquela instituição, os quais passaram a integrar o grupo de informantes 

diretos da pesquisa. Com eles realizei diversas entrevistas e através deles obtive acesso 

a documentos e informações importantes para a pesquisa como, por exemplo, os 

procedimentos da instituição para estabelecer contato com a população da Vila em 

situações como as campanhas de saúde pública e as estratégias utilizadas para fazer 

funcionar o Programa Saúde da Família. A coleta de dados nessa instituição envolveu, 

além dessas entrevistas, a observação do ambiente com vistas a verificar o material 

escrito através do qual se mantinha comunicação com a comunidade e as situações de 

atendimento ao público. No período em que eu permanecia para realizar as observações, 

conversava, também, com os pacientes que procuravam os serviços ali oferecidos. 

Na igreja católica, participava dos eventos ali organizados, ocasião em que 

observava a maneira como as pessoas envolvidas nas atividades ali em processo 

lidavam com os textos escritos, verificava como as pessoas manuseavam esses textos e 

o papel que desempenhavam naquele contexto. Realizei várias e longas entrevistas com 

freiras, padres e freqüentadores da igreja. 

Ao tempo em que conhecia o funcionamento das instituições locais, 

ampliava o universo de possibilidades da investigação, porque conhecia mais pessoas, 

algumas das quais não hesitavam em colaborar com o trabalho contando suas histórias 

pessoais e, especialmente, narrando fatos relacionados à forma como haviam chegado e 
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se estabelecido na comunidade. Outras, entretanto, mostravam-se arredias e 

desconfiadas e se recusavam a falar da sua história pessoal ou a narrar fatos sobre a 

formação da comunidade, mas me encaminhavam a alguém que ali desempenhasse um 

papel de liderança. 

À medida em que me inteirava dos modos de viver nesse contexto, tomei 

conhecimento de que ali havia várias agremiações cujas ações convergiram sempre para 

a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Por indicação de algumas pessoas, 

procurei os líderes de algumas associações, que sempre me recebiam para conversar. 

Nesses momentos, não hesitavam em contar toda a história da ocupação do terreno, 

nem em me convidar para participar de eventos que organizavam na comunidade e das 

reuniões das associações. Esses contatos foram importantes para o avanço do trabalho, 

já que pude aprender um pouco sobre as formas de organização social ali vigentes, o 

que pensam as pessoas enquanto grupo social e que posição ocupam nesse grupo. 

Dentre os líderes comunitários das várias Associações com quem estabeleci 

contatos, selecionei cinco deles, pertencentes a duas agremiação diferentes, para fazer 

um acompanhamento mais sistemático. Com eles realizei diversas entrevistas que, em 

geral, eram conduzidas de forma semi-estruturada. Observei, entretanto, que o papel 

social que os entrevistados desempenhavam dentro da comunidade, o tom da conversa, 

os temas abordados e, até mesmo, o local onde aconteciam esses encontros 

influenciavam consideravelmente na condução dessas entrevistas. 

As entrevistas realizadas com esses líderes eram previamente marcadas de 

acordo com a disponibilidade de cada um. Aconteceram em diferentes lugares: na 

própria residência deles, nos locais onde aconteciam reuniões das Associações, na rua e, 

até fora da Vila. No transcorrer das conversas, que geralmente eram gravadas, não 

hesitavam em fornecer qualquer informação detalhadamente e, ao falarem sobre 

questões relacionadas à formação da comunidade e à forma de organização 

sociopolítica do local, faziam questão de ressaltar o seu papel e de demonstrar 

conhecimento de causa. 

Os fatos e as posições adotadas diante das questões que mais lhes 

interessavam eram relatadas com envolvimento e empolgação, atitudes que favoreciam 

a quebra dos possíveis efeitos que o evento entrevista e a presença do gravador 
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pudessem causar. O calor do entusiasmo com os temas abordados propiciava a inserção 

de subtemas pertinentes aos objetivos específicos do trabalho como, por exemplo, algo 

relacionado à maneira como as informações que a todos interessavam chegavam aos 

seus destinatários, ao longo desse tempo. Conforme já mencionei, foi através dos 

líderes da comunidade que obtive acesso a eventos sociais como festas comemorativas 

de aniversários da Vila e reuniões sociopolíticas promovidas pelas Associações e, 

ainda, a uma vasta documentação escrita que possibilitou um razoável levantamento da 

história local. 

Para acompanhar o processo de realização dos encontros e reuniões para as 

quais me convidavam, colocava-me como uma observadora-participante e procurava 

estar presente em todas as etapas de sua realização, momentos em que anotava dados 

relevantes e realizava entrevistas e gravações em momentos oportunos com as pessoas 

envolvidas. 

Ao mesmo tempo em que coletava dados junto às instituições e às lideranças 

da comunidade, percebi que era necessário alcançar também as pessoas que não 

ocupavam qualquer posição de destaque e também outros ambientes onde as práticas 

sociais que ali se efetivavam necessariamente envolvessem algum material escrito. 

Considerei oportuno, então, estender as ações da pesquisa a entidades de natureza 

privada como, por exemplo, os estabelecimentos comerciais, ao perceber que aqueles 

ambientes são propícios à exposição das pessoas a práticas socais em que a escrita 

figura como um componente imprescindível. Veja-se, a propósito, que, para realizar 

uma compra, as pessoas têm de fazer escolhas de marcas dos produtos e têm de ler o 

preço identificado nas mercadorias. 

Nos estabelecimentos comercias, conversava com funcionários, proprietários 

e clientes e observava-os enquanto realizavam suas vendas/compras. Levando em conta 

a localização estratégica desses comércios e a predisposição dos que ali trabalhavam em 

colaborar com a pesquisa, escolhi quatro deles para acompanhar mais de perto. 

Não obstante as condições pouco favoráveis para coletar dados nesses locais, 

em virtude da dificuldade de fazer com que as pessoas se concentrassem e parassem 

para conversar, foi possível realizar entrevistas e complementar as informações 
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necessárias por meio de observações que, posteriormente, registrava em notas de 

campo. 

Para poder captar com precisão as formas como as pessoas pensam, agem e 

se organizam e, especialmente, como se portam uma vez envolvidas em práticas sociais 

em que a escrita se faz presente, no contexto mais amplo da comunidade, os focos de 

atenção eram múltiplos e variados, por isso o trabalho de coleta de dados exigia 

métodos e estratégias diversificadas. Neste sentido, foram utilizados os diversos meios 

dos quais o pesquisador etnográfico pode lançar mão para obter as informações de que 

necessita no seu trabalho de campo. 

A observação participante e a entrevista, gravada ou não, foram métodos 

bastante produtivos nessa fase do trabalho. As pessoas comuns, as lideranças da 

comunidade ou os representantes de instituições não colocavam obstáculos, não se 

mostravam indiferentes nem tampouco arredios em receber um estranho e, com ele, 

compartilhar os seus dramas e expectativas diante dos caminhos percorridos e a 

percorrer, mesmo que tivessem a sua frente um gravador ou que tivessem de abordar 

temas que lhes causassem constrangimento. 

Se por um lado as entrevistas gravadas eram eficientes para captar as 

informações verbalizáveis, por outro havia nuances de comportamento e atitudes que a 

palavra não podia alcançar. Nesses casos, as notas de campo foram extremamente 

importantes para registrar esses imponderáveis da vida real. 

 

 

A pesquisa no ambiente familiar 

 

Conforme mostrei anteriormente, o trabalho de campo contemplou duas 

frentes de abordagem no que tange à verificação dos usos da escrita na comunidade. 

Uma delas abriria sua lente para se ter uma visão do todo em ação, a outra estaria 

focalizada em pontos específicos que, integrados nesse todo, constituem uma parte 

significativa dele. 

Na seção anterior, mostrei a primeira dessas frentes e nesta estarei tratando 

da forma como foi conduzido o processo da coleta de dados entre as famílias, que 



 70

considero representarem o grupo principal da pesquisa e em relação ao qual todo os 

outros dados são confrontados. É importante que, inicialmente, os procedimentos 

adotados para a escolha dessas famílias sejam apresentados. 

Ao conseguir ingressar na comunidade, pude fazer duas constatações, 

inicialmente. Tinha à minha frente um imenso território a explorar, por isso, conforme 

já registrado aqui, deveria delimitar a área física de abrangência do campo de pesquisa; 

a comunidade ainda estava em franca expansão pois, na área delimitada, algumas 

famílias haviam chegado na época da invasão, mas outras moravam ali há bem pouco 

tempo. Essas informações foram muito importantes para o trabalho porque, a partir 

delas, estabeleci os critérios para a escolha das famílias que constituiriam o grupo 

principal de informantes, ou seja, deveriam residir naquele perímetro, desde o período 

de formação da comunidade, mesmo que não tivessem participado da invasão. 

A busca por esses informantes deu-se ao tempo em que me situava no campo 

de pesquisa, através de contatos que estabeleci com as pessoas nos eventos dos quais 

participava e, como já disse, batendo de porta em porta. Ao abordá-las, apresentava-me 

e com elas tentava realizar entrevistas bastante informais conversando sobre assuntos 

diversos relacionados ao seu dia-a-dia, sobre seus familiares e, sempre que os temas 

tivessem relação direta com os objetivos da pesquisa, aprofundava a discussão. Naquele 

momento o que me interessava era ter uma visão panorâmica do campo e ampliar o 

grupo para poder escolher as famílias que seriam acompanhadas mais de perto. Nessa 

fase exploratória, contactei cerca de sessenta famílias, dentre as quais escolhi vinte para 

compor o grupo principal da pesquisa. 

Definidas, então, as famílias que constituiriam esse grupo passei a visitá-las 

sistematicamente, para fazer com que se estabelecesse entre mim e elas uma relação de 

familiaridade e confiança mútua, condições necessárias para que os dados coletados 

fossem os mais expontâneos e verdadeiros possíveis. 

Essa etapa do trabalho se estendeu por um período de, aproximadamente, 

seis meses, tempo indispensável para que eu pudesse trabalhar com as vinte famílias, 

tomar os direcionamentos que considerava convenientes naquele processo, além de 

fazer com que se dissipassem expectativas equivocadas que eles tinham em relação a 

mim. 
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Nos encontros iniciais que tive com essas pessoas, senti que havia, por parte 

de algumas delas, uma certa preocupação em revelar seus problemas cotidianos na 

esperança de que eu pudesse auxiliá-los na busca de soluções, mesmo sendo 

conhecedores da minha identidade e dos motivos da minha presença nas suas casas. 

Esse tipo de expectativa pode ser notada em inúmeras queixas que registrei, como: “Eu 

tô precisando mesmo é só um serviço, que eu tô precisando”, “Será que a senhora não 

conhece quem teja precisando de uma empregada? Eu preciso arranjar um emprego 

pra sustentar meus filhos”, “Eu tenho dois filhos, era três, mas morreu um. Não tenho 

marido. Preciso arranjar um serviço”. (Graça, 25 anos). 

Superadas as primeiras adversidade, outras se impuseram e precisavam de 

solução urgente. Vejam-se, a propósito, duas situações que motivaram tomada de 

decisões importantes no transcorrer do trabalho de campo. Ao coletar os dados no 

ambiente familiar, esforçava-me para que todas as pessoas da casa se envolvessem 

igualmente no processo, mas percebi que essa era uma tarefa metodologicamente 

inviável porque, enquanto alguns se mostravam receptivos e disponíveis, outros 

pareciam mais arredios e menos colaborativos; quando retornava à residência dos 

informantes sem ter, no entanto, um ponto de ancoragem que me garantisse continuar, 

por exemplo, as gravações com quem havia trabalhado no último encontro. Tinha a 

impressão desagradável de que o trabalho estava fragmentado, não seguia um curso 

linear razoável. 

Para sanar esses problemas incômodos, resolvi, então, escolher uma pessoa 

de cada família para acompanhá-la mais de perto e nela focalizar uma atenção especial. 

Estava constituído, pois, um grupo de vinte pessoas que seriam um dos pontos centrais 

da coleta de dados. 

A escolha dessas pessoas foi feita com base em aspectos que eu já havia 

observado sobre a convivência no contexto familiar. Para tal, adotaram-se os critérios: 

ser uma pessoa adulta, ter um certo destaque dentro da família e um bom trânsito entre 

os vizinhos. 

A coleta de dados junto às famílias foi realizada através da combinação de 

diferentes métodos e técnicas tal como foi procedido junto à comunidade: observação 

participante, entrevista, gravações em áudio e anotações, simultaneamente. 
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Naquele contexto, considerei que o papel de participante-como-observador 

seria o mais conveniente, já que os informantes tinham conhecimento da minha 

identidade e, na medida do possível, dos objetivos a que me propunha. Ao desempenhar 

esse papel tinha a oportunidade de interagir mais de perto com as pessoas e, até, de 

participar das atividades comunicativas em que elas se envolviam, mesmo que não 

fosse uma escolha que fizesse voluntariamente. 

Entretanto, ser paticipante-como-observador no contexto familiar não é uma 

tarefa simples. Ao entrar nas casas para ver como eram conduzidas as atividades que 

envolviam a escrita deparava com algumas dificuldades relativas a: o que observar? 

Como observar? A partir de qual ângulo? Como participar das atividades? 

Ao tempo em que procurava fazer com que se estabelecesse uma relação de 

confiança entre mim e as famílias, tentava descobrir o caminho que me oferecesse 

acesso às respostas das inquietantes indagações experimentadas naquele momento. 

A observação do ambiente físico de casa para tentar encontrar pistas 

reveladoras sobre algum tipo de relação que as pessoas ali residentes pudessem manter 

com a escrita foi a primeira preocupação. Simultaneamente, ia vendo o comportamento 

das pessoas no próprio ambiente da casa e acompanhava-as a eventos como celebração 

de missas, compras na mercearia ou no supermercado, festas comemorativas de 

aniversários da fundação da Vila, aulas de alfabetização de adultos, comícios políticos. 

A utilização do método de observação participante proporcionou-me a 

oportunidade de, efetivamente, conviver com elas e, assim, desvendar sutilezas 

verificadas em nuances de seus comportamentos, uma vez envolvidas em práticas 

sociais em que a escrita tem um papel fundamental e que poderiam ocultar-se de forma 

a não se revelarem facilmente através de entrevistas. 

Seguindo Duranti (1997), procurei participar das atividades comunicativas 

juntamente com os informantes por reconhecer que a participação é necessária, para que 

se possam fazer ricas descrições de qualquer evento ou situação social. Um dos 

cuidados que tive, entretanto, foi de alternar a forma de envolvimento com o grupo. 

Havia momento em que esse envolvimento era quase total, em outros procurava 

distanciar-me um pouco. 
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Os contatos estabelecidos com os informantes transcorriam em clima de 

informalidade, mas da minha parte havia sempre a intenção de entrevistá-los. 

Continuamente, fazia perguntas sobre tópicos que considerava relevantes para a 

pesquisa e, qualquer que fosse a resposta, ela era sempre levada em consideração. 

Inicialmente, as entrevistas não tinham um direcionamento rígido de tópicos 

nem de perguntas/respostas, por isso aconteciam da forma menos estruturada possível. 

Nesse período, desejava obter informações que pudessem resgatar o background 

sociocultural daquelas pessoas com vistas a compreender as suas histórias de relações 

com a escrita. 

Com o avanço da pesquisa, houve, evidentemente, o momento em que nos 

sentávamos em algum lugar com o propósito de realizarmos as entrevistas. Nessas 

ocasiões, as entrevistas eram mais ou menos estruturadas, quanto ao aprofundamento de 

determinados tópicos. 

Percebi, nesse processo que, ao serem abordados determinados assuntos, os 

informantes mostravam-se relutantes, às vezes até constrangidos. Isso foi observado, 

principalmente, dentre aqueles que tratavam de questões como escolarização da família, 

caso alguns dos seus membros fossem analfabetos, e como chegaram até a Vila, se 

haviam participado da invasão. Nesses casos eu procurava redirecionar a conversa para 

retomar esses assuntos em outras oportunidades. 

Durante as entrevistas um pouco mais estruturadas, percebi que o evento 

entrevista não era estranho à cultura dos informantes. Demonstravam reconhecer o 

ritual e o seu papel naquele momento. 

Além dos procedimentos utilizados na coleta de dados, acima mencionados, 

as anotações de campo foram imprescindíveis durante todo o trabalho da pesquisa. 

Após realizar observações, entrevistas gravadas ou não, na ausência dos 

informantes tentava recuperar na memória o que vivenciara durante os encontros com 

os sujeitos da pesquisa e elaborava descrições dessas experiências em uma espécie de 

diário de campo. 

O registro escrito permitia resgatar os contextos em que as atividades 

comunicativas se realizavam e, assim, subsidiar e oferecer mais segurança às análises 
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do material coletado, além de já significar uma seleção prévia do que era relevante para 

o trabalho. 

As anotações eram guiadas conscientemente pela reafirmação sistemática 

dos objetivos do estudo, detalhados nas perguntas de pesquisa e configuradas em 

estratégias cuidadosas que envolviam aspectos do ambiente em que ocorriam os 

eventos, a maneira, o ângulo de observação e o momento das ocorrências. 

Quanto ao processo de coleta de dados considero importante salientar que a 

estratégia mais produtiva neste sentido foi a observação direta dos agentes em ação. 

Durante as entrevistas, especialmente aquelas que eram gravadas, por exemplo, percebi 

que se eu lhes fizesse uma pergunta mais direta, obtinha uma resposta também muito 

direta, insuficiente para satisfazer às minhas necessidades enquanto pesquisadora. Tal 

comportamento levou-me a reelaborar minhas estratégias de obtenção de dados. 

 

 

2.3. Sistematização e análise dos dados 

 

A pesquisa de campo, neste estudo, foi realizado com o objetivo de descobrir 

padrões e regularidades concernentes a um aspecto da vida sociocultural da comunidade 

Vila Irmã Dulce. De forma a atender a essa finalidade, um vasto material foi coletado e 

submetido a uma análise de natureza qualitativa que, segundo Miles e Huberman (1986) 

é o método mais adequado, porque permite ricas descrições e explicações de processos 

interacionais em contextos situados. 

Os dados que representam o material concreto das análises foram coletados a 

partir de observações e entrevistas não gravadas, audiogravações de entrevistas, de 

depoimentos diversos, documentos e fotografias. 

As observações realizadas em diferentes ambientes e as entrevistas com 

informantes eventuais ou com os do grupo principal foram transformadas em notas de 

campo, organizadas sistematicamente em forma de diário de pesquisa e, assim, em 

consistente material analisável. Em notas, também, foram recuperadas as minhas 

impressões relativas às reações dos informantes, observadas no transcorrer das 
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entrevistas gravadas e a descrição de atitudes e comportamentos captados por ocasião 

de exposição dos informantes às suas práticas sociais cotidianas. 

As audio-gravações foram transcritas segundo o sistema ortográfico oficial, a 

elas acrescidas as anotações pertinentes em termos de contextualização e de impressões 

captadas sobre a postura dos informantes. 

Em resumo, os dados concretos submetidos à análise foram: as notas de 

campo, as transcrições das entrevistas gravadas, documentos oficiais existentes sobre a 

comunidade, documentos produzidos por alguns setores representativos da comunidade, 

matérias veiculadas na imprensa local e fotografias antigas e recentes. 

Ao realizar as análises, fui levando em consideração não apenas o material 

palpável contido nessa listagem mas, também, o conhecimento que consegui acumular 

na memória sobre a vida sociocultural na comunidade, especialmente os aspectos 

relativos a maneiras subjetivas de lidar com a escrita, não traduzíveis em notas e não 

captáveis em palavras que pudessem ser gravadas. No processo de análise, esse 

conhecimento teve um peso importante para a interpretação dos dados. 

A análise dos dados foi desenvolvida segundo o modelo proposto por Glaser 

e Strauss (1967, Apud Charmaz, 2000), o qual vem sendo denominado de “grounded 

theory”. Para Denzin e Lincoln (2000, p. xv), esse método de investigação científica 

representa uma revolução qualitativa nas ciências sociais. 

Para Charmaz a “grounded theory” 

 

consiste, essencialmente, de normas de 
procedimento indutivo sistemáticas para a coleta e 
análise de dados como forma de construir 
arcabouços teóricos que expliquem os dados 
coletados. Durante o processo de pesquisa, são 
desenvolvidas interpretações analíticas dos dados 
para lançar luz sobre etapas seguintes desse 
processo e, assim, usá-las para informar e refinar o 
desenvolvimento teórico das análises. (Charmaz, 
2000, p. 509)18. 

 

                                                 
18 consist of systematic inductive guidelines for collecting and analyzing data to build middle-range theoretical 

frameworks that explain the collected data. Throughout the research process, grounded theorists develop 
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Seguindo esse procedimento, à medida que tinha em mãos uma quantidade 

substancial de dados, durante a pesquisa, submetia-os à análise com a intenção de 

avaliar se, no trabalho de campo, em curso, os temas abordados nas entrevistas eram 

relevantes para atingir os objetivos propostos, se a busca pelas respostas às perguntas de 

pesquisa estavam sendo satisfatoriamente conduzidas, se as perguntas eram suficientes 

para obter as informações de que precisava ou se outras seriam necessárias. 

O conjunto das informações levantadas por meio das análises, portanto, 

serviam de base para o encaminhamento da pesquisa e para aperfeiçoamento das 

próprias análises. 

Seguindo, ainda, as estratégias propostas pela “grounded theory”, utilizei-me 

da prática que vem sendo denominada de etnografia colaborativa (Barton e Hamilton, 

1998) e que consiste em submeter as interpretações extraídas das análises aos 

informantes, junto aos quais determinados dados são produzidos. Para tanto, em caso de 

dúvida quanto à interpretação que eu fazia de determinados aspectos, elaborava um guia 

contendo questões sobre itens relativos a essas interpretações para, posteriormente, 

submetê-las à apreciação dos respectivos informantes. Desta forma testava, certamente, 

a validade da minha interpretação. 

Conforme o modelo adotado, o processo de análise foi desenvolvido a partir 

das seguintes estratégias: 

i) Leitura cuidadosa das notas de campo, das transcrições produzidas a 

partir das audiogravações e do material escrito adquirido na comunidade. 

A leitura desse material era feita com vistas a descobrir indícios que 

revelassem a postura dos informantes sobre o fenômeno em estudo. Mais 

especificamente, procurava verificar os temas abordados que punham em foco 

referências sobre a escrita, os eventos em que peças escritas tivessem um lugar de 

destaque, situações vivenciadas com embaraço provocado por dificuldade em lidar com 

a escrita. 

ii)  Como o material originado das transcrições e das notas eram 

entremeados por seqüências que eram mais significativas para o estudo e 

                                                                                                                                                           
analytic interpretations of their data to focus further data collection, which they use in turn to inform and refine 
their developing theoretical analyses. (Charmaz, 2000, p. 509). 
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outras cujos temas, potencialmente, não seriam aproveitáveis porque 

estavam muito distanciadas do objeto de estudo, procedi a uma seleção 

daquilo que era mais importante para promover uma redução do volume 

de dados, tendo o cuidado para não descaracterizar o contexto no qual 

esses dados eram produzidos. 

iii) Feita a redução dos dados, estabeleci diferentes códigos nominais às 

diferentes manifestações do fenômeno em estudo. Por exemplo: ao 

detectar nas falas dos informantes ou nas minhas impressões traduzidas 

em notas, alguma manifestação de afetividade que fosse externada 

através de textos escritos, registrava essa ocorrência com o código 

“afetividade”. Não raro, uma mesma ocorrência precisava receber mais 

de um código. 

iv) Identificadas as diferentes manifestações do fenômeno, estabelecia  

comparações entre as ocorrências similares provenientes de diferentes 

fontes de dados, com isso aplicando o método da triangulação (Stubbs, 

1983). 

v) Após proceder às comparações, reunia as ocorrências similares em bloco 

e escrevia um pequeno texto (memo, nos termos de Charmaz, 2000) 

onde tentava unir a interpretação analítica à realidade empírica. 

Os dados obtidos nesse processo constituem a base para o que passo a 

apresentar nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 3 

 

A Comunidade, o Indivíduo e suas Histórias de Envolvimento com a Escrita 

 

 

Barton e Hamilton (1998, p. 23) sugerem que a leitura e a escrita são 

atividades desenvolvidas pelas pessoas, sozinhas ou acompanhadas de outras pessoas 

mas, para que essas atividades possam fazer algum sentido para quem as observa, é 

necessário que se tome como referência o contexto no qual elas se realizam, dado que 

os usos e significados da escrita são específicos em lugar e tempo determinados. 

Em se tratando de uma investigação sobre letramentos sociais, no entanto, 

considero que a idéia de contexto não se deve restringir ao momento em que as práticas 

sociais estão em curso, ou seja, ao contexto imediato, mas deve contemplar aspectos 

relativos aos traços da vida cultural e social dos agentes envolvidos nessas práticas. 

Esses traços, evidentemente, refletem-se nos modos particulares como as pessoas 

concebem e usam a escrita, mas não se constituem aleatoriamente, pois resultam do 

acúmulo de experiências vivenciadas. 

Assim, para uma melhor compreensão dos usos da escrita na Vila Irmã 

Dulce considero importante um lançar de olhos sobre pontos da história da constituição 

e consolidação da comunidade e sobre experiências anteriormente vivenciadas com a 

escrita pelos sujeitos que hoje se encontram radicados nesse espaço social. 
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3.1. A constituição da comunidade: um resgate histórico 

 

A comunidade Vila Irmã Dulce constituiu-se a partir da ocupação de uma 

propriedade particular para  assentamento de famílias sem-teto, minuciosamente 

planejada e cuidadosamente executada pela Federação das Associações de Moradores e 

Conselhos Comunitários (FAMCC), com o apoio da igreja católica e de vários 

sindicatos e associações. 

Uma das líderes que participou de todo o processo de ocupação da área onde 

hoje se encontra a Vila Irmã Dulce explica que, estava dentro do nosso plano de 

atividades a realização de duas grandes ocupações no Piauí. A FAMCC se articula, em 

nível nacional, com um movimento que chama Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia. Esse movimento, em 98, tinha definido como estratégia a realização de 

grandes ocupações em todo o país (...) e que se pudesse concentrar o início dessas 

ocupações no dia três de junho, que é considerado pelo Movimento de Moradia como o 

dia nacional  de ocupações. Então, aqui, a gente decidiu que uma das ocupações a 

gente ia fazer nesse dia, no dia três de junho (de 1998). Esse era o nosso propósito, né. 

A gente não tinha nada de organização concreta pra isso. Aí nos desfiamos a fazer uma 

programação de mobilização de famílias sem-teto. Então a gente fez um cadastramento 

de sem-teto. (Lourdes, 34 anos). 

O plano de atividades de que fala a informante fazia parte de um projeto 

concebido pela FAMCC. Nesse projeto, pois, encontra-se inscrito o marco inicial da 

história sociopolítica da comunidade, numa etapa em que os futuros beneficiados ainda 

não haviam sido definidos. Essa definição passou a se concretizar como uma segunda 

etapa prevista nos planos da entidade, a partir do cadastramento das famílias que fariam 

parte da ocupação, realizado cuidadosamente em diferentes pontos da cidade de 

Teresina. O cadastro formal das famílias foi realizado criteriosamente através de um 

registro assentado em fichas como a que se encontra no documento 1, abaixo. Esse 

cadastro tinha o valor de uma credencial de acesso a um pedaço da terra a ser 

conquistada. 
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CADASTRO DE SEM TETO 
N° _________________ 

NOME: ______________________________________________________________ 
COMPANHEIRO(A): __________________________________________________ 
FILIAÇÃO: PAI: ______________________________________________________ 
                   MÃE: ______________________________________________________ 
T. ELEITOR: _________________ CPF: ________________ RG: _______________ 
TRABALHO/OCUPAÇÃO: _____________________________________________ 
REND. MENSAL: _____________________________________________________ 
ONDE NASCEU: ______________________________________________________ 
QUANTO TEMPO VIVE EM TERESINA: _________________________________ 
DE ONDE VEIO: ______________________________________________________ 
ENDEREÇO ATUAL: __________________________________________________ 
ALUGADA (  ) CEDIDA (  ) COM OS PAIS (  ) OUTROS) ____________________ 
NÚMERO DE FILHOS: ______________ MENORES (  ) MAIORES (  ) 
 
TERESINA (PI) _____/________________/________ 
 
______________________________         __________________________________ 
ASSINATURA DO CADASTRADO         ASSINATURA DO CADASTRADOR 
 

 

Nessa ficha está silenciosamente esboçado o ponto de partida para uma saga 

escrita por pessoas que, na sua maioria, não lêem nem escrevem, mas vêm construindo 

a sua história em escritas diversas até hoje na Vila Irmã Dulce. 

Concluída a etapa de cadastramento, os organizadores do movimento 

passaram a procurar a área de terra que deveria ser escolhida para a ocupação e a 

realizar reuniões com os cadastrados tentando fazer com eles um processo de reflexão 

sobre o que significa a falta de moradia. (Lourdes). 

Uma vez escolhido o terreno, começaram a traçar o planejamento para 

ocupá-lo, assim relatado por Lourdes: E aí a gente teve certeza de que a área era 

aquela. Aí, na última rodada de reuniões a gente já combinou, reafirmou o dia, que era 

o dia três de junho. E combinamos que no dia dois às sete da noite ia haver a última 

rodada de reunião (...). Nessa última reunião a gente organizou por aproximação 

geográfica, né. Grupos de cinqüenta famílias. Então cada família recebia uma senha 

onde tinha na senha o número do grupo e que era um grupo de cinqüenta. Mas aí 

grupo um, grupo dois, né? O número do grupo, número do lote. É, o número do grupo 

e o lote da família. 

Chegara o dia da ocupação. E dando prosseguimento à agenda do 

movimento, os cadastrados chegavam de diferentes bairros da cidade de Teresina ao 

Doc.1. Ficha utilizada no cadastramento das famílias sem-teto. 
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local previamente combinado, de onde partiriam em marcha para ocupar o terreno. Esse 

local era a praça da igreja do residencial Porto Alegre, bairro situado nas proximidades 

da área de terra escolhida para a ocupação. 

Na noite da ocupação, acontecia na igreja do Porto Alegre, uma vigília à 

imagem de Santa Cruz e, por isso, todos consideravam ser o momento oportuno porque 

a grande quantidade de pessoas ali reunidas não atrairia a atenção das autoridades. 

Entretanto, Adriano, uma das pessoas que estavam também à frente do movimento, 

informa que, no local daquela concentração, tinha muitos policiais, todos estavam 

reunidos na frente da igreja do Porto Alegre. Depois da celebração, a Maria, assim 

inspirada é... digamos, pelo Espírito Santo, só fez dizer para a multidão: “Vocês já 

sabem o que nós vamos fazer, pra isso nós já nos preparamos (...) é acompanhar a 

bandeira azul, a bandeira da FAMCC. Onde a bandeira parar, vocês também parem e 

comecem a fazer a ocupação”. Alguém saiu com a bandeira e pegou ali o asfalto e 

seguiu. Nesse instante tudo quanto foi de polícia correu lá pra beira do rio Poti. 

Atravessamos o asfalto e chegamos na igreja do Esplanada. Um pouco mais à frente 

tinha um campo limpo. A FAMCC estendeu a bandeira numa árvore de sambaíba, né, 

(...) e aí o pessoal entraram no mato e começaram a roçar (Adriano, 46 anos). 

Realizada a ocupação, os integrantes do grupo começaram a demarcar a 

parte de terra que lhes caberia e a enfrentar as conseqüências decorrentes dos seus atos. 

Traçaram, então, estratégias de resistência. Resistir era o lema, estampado por escrito 

nas faixas estendidas pelo acampamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Acampamento à época da ocupação do terreno onde hoje está situada 
a Vila Irmã Dulce. 
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Os dias que se sucederam à ocupação foram marcados por muita tensão e por 

muita exposição na mídia. Era através dos noticiários de TV e das notícias veiculados 

em jornais impressos que o grupo mantinha-se informado sobre a posição dos 

proprietários do terreno e do poder público em relação a ele. Neste sentido, Lourdes 

conta que todo dia, então, a gente se informava mesmo pela TV, né, a respeito do que 

as autoridades tavam dizendo ou tavam pensando. A gente tinha TV lá na área onde a 

gente ficava, que era uma espécie de QG, né, da gente. Aí as pessoas já acompanhavam 

o jornal, já viam a nossa fala, já viam a fala dos outros. Aí a gente já ia avaliando isso 

no decorrer do processo. 

Para fazer essa avaliação, o grupo reunia-se diariamente em caráter 

ordinário, no início da manhã e no final da tarde e, em caráter extraordinário, sempre 

que surgia uma fato novo, de grande relevância. 

As reuniões ordinárias eram previamente combinadas. Já a convocação para 

as extraordinárias a gente já ficava de escuta, porque era combinado que quando 

acontecesse alguma coisa eles soltavam foguete para avisar. A gente logo procurava 

saber. Toda vez que soltava foguete, ia todo mundo pra lá (...). (Neusa, 28 anos). 

Mencionei, acima, que as notícias sobre o processo de ocupação e de 

negociação com as autoridades eram, também, obtidas através da imprensa escrita. Era 

rotina a circulação de jornais no acampamento e, especialmente, nas reuniões que ali 

aconteciam, ocasiões em que se faziam avaliações do teor das reportagens e, em relação 

a elas, assim se posicionavam os envolvidos: A gente tem crítica seríssima à postura 

que a imprensa assumiu durante esse processo no sentido da linguagem utilizada. 

Porque a linguagem é sempre de invasores, né. A linguagem é sempre de... assim de 

uma forma muito depreciativa em relação aos sem-teto (...). A manchete de um jornal 

era assim: “Polícia arrocha o pau nos sem-teto”. Só pra você ver a forma, né, assim 

como é mal, mal abordado, né. E assim, pra falar como é que eles, como é que a 

imprensa nos tratou. Mas o simples fato do acompanhamento do acontecimento, isso já 

foi importantíssimo porque nos colocou simplesmente na ordem do dia com a discussão 

que a gente queria colocar. (Lourdes). 

 

 



 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora tivessem sérias restrições sobre o posicionamento da imprensa 

escrita acerca do processo de ocupação, reconhecem explicitamente os aspectos 

positivos da sua interferência. Dentre outros, os textos veiculados nos jornais têm 

constituído uma espécie de memória escrita do movimento e da história da Vila Irmã 

Dulce, orgulhosamente exibidos nos eventos organizados na comunidade, como se pode 

ver na figura reproduzida abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Exposição de jornais em evento social na comunidade. 

Doc. 2. Matéria sobre a ocupação da propriedade, veiculada em jornal local. 
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Os primeiros tempos que se seguiram à ocupação foram de batalhas políticas 

e judiciais, mas a persistência de organizadores e ocupantes venceu a resistência de 

autoridades e proprietários. Veja-se, a propósito, o que diz uma das líderes: Aí pronto, o 

processo foi se consolidando. Aí, a partir daí, a gente já foi organizando a comunidade, 

né. Organizamos uma coordenação da própria comunidade. (Lourdes). 

 

 

A consolidação da comunidade 

 

Neste breve resgate histórico dos fatos, narrados pelos próprios envolvidos 

no processo que culminou com a instalação da Vila Irmã Dulce, duas questões, 

particularmente, merecem ser destacadas. Uma delas diz respeito ao papel social dos 

que protagonizaram as cenas do evento e a outra está relacionada à clareza das idéias 

dos organizadores do movimento quanto à distinção entre a conquista da moradia, 

enquanto espaço físico, e a constituição da comunidade. 

Em relação à primeira, é interessante registrar que, de um lado, estavam os 

atores qualificados para o papel principal, aqueles que absorveram 

 

uma margem mística e um período de treinamento, 
em parte para manter o monopólio, mas em parte 
para alimentar a impressão de que o profissional 
licenciado é alguém que foi reconstituído pela 
experiência da aprendizagem e acha-se agora 
colocado à parte dos outros homens. (Goffman, 
1985, p. 50). 

 

Esse papel, naturalmente, foi representado pelos organizadores do 

movimento porque tinham o conhecimento necessário para fazer frente às instituições 

constituídas e uma enorme capacidade de liderança, além de dominarem com 

desenvoltura as tecnologias discursivas (cf. Fairclough, 2001), necessárias ao êxito do 

empreendimento. Do outro lado, havia os que atuavam como coadjuvantes, embora 

protagonizassem a sua própria história. 
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Quanto à segunda questão, não é difícil perceber na fala dos informantes a 

idéia de que, conseguir fixar o grupo de pessoas em um espaço físico não era suficiente, 

havia o propósito de fazer com que viessem a formar uma comunidade, com suas 

próprias lideranças. Essa intenção se faz notar, por exemplo em: Aquelas pessoas que 

hoje estão lá à frente eram pessoas totalmente anônimas (...) aí depois elas foram 

assumindo a luta, se tornando referência e, mais que isso, foram acumulando 

politicamente (...). Lá (na Vila Irmã Dulce) não é só um lugar onde as coisas 

acontecem, mas é um lugar onde as coisas acontecem a partir de uma concepção como, 

por exemplo, esse programa de subsídio à habitação. Esse programa tem a concepção 

de movimento nacional de luta pela moradia. (Lourdes). 

Note-se que a idéia era formar uma comunidade que pudesse andar com as 

próprias pernas, que fosse um todo orgânico, capaz de se organizar e partir para a busca 

dos recursos que lhe proporcionassem condições dignas de sobrevivência, sem a tutela 

de entidades externas. 

É evidente que essas pessoas experienciavam uma nova forma de vida e, 

para tanto, precisavam descobrir seus próprios caminhos. Uma saída, para isso foi a 

organização coletiva. Neste sentido, orientavam-se para a conquista de interesses 

comuns, como uma maneira de consolidar o espírito de comunidade. Procuraram, então, 

legitimar-se enquanto tal através dos meios que são oficial e socialmente reconhecidos: 

o registro escrito. Com isso demonstravam ter consciência da necessidade e do valor 

que o papel escrito teria para a formalização dos seus atos. 

O ponto de partida para que o grupo de pessoas assentadas na Vila Irmã 

Dulce viesse a constituir uma comunidade foi a criação de associações. A primeira 

delas foi o Conselho Comunitário. As pessoas que se destacaram no processo de 

ocupação trataram, então, de elaborar o estatuto como forma de legitimá-la e de tornar 

essa associação uma entidade que intermediaria as suas reivindicações junto às 

autoridades. 

O estatuto do Conselho Comunitário foi o primeiro documento oficial 

concebido e produzido na própria Vila, embora o seu texto tenha sido adaptado de um 

modelo fornecido pela FAMCC que, nesse estágio, ainda estava à frente das iniciativas. 
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Ao longo de cinco anos, várias outras agremiações foram criadas. Dentre 

elas, destacam-se: Grêmio Comunitário, Associação de Mulheres da Vila Irmã Dulce e 

Adjacências, Associação de Mães, Associação dos Horticultores e outras como a 

Associação dos Desempregados, que se encontram em fase de estruturação. Todas essas 

entidades possuem estatuto formalmente escrito e, algumas delas, até efetivaram o seu 

registro em cartório. O texto desses estatutos é copiado e adaptado, para os fins 

específicos de cada associação, de outros textos oferecidos por alguém que presta 

algum tipo de apoio ao grupo interessado. 

Das associações existentes na Vila, o Grêmio Comunitário destaca-se das 

demais, porque congrega lideranças que foram surgindo ao longo do tempo e se 

destacaram pelas iniciativas e atuação junto ao poder público desde a época da 

ocupação. É esta associação que está administrando, por exemplo, o Programa Social de 

Habitação, instituído pelos governos federal e estadual, em execução na localidade, com 

o objetivo de construir unidades residenciais em regime de mutirão. Na Vila, estão 

sendo construídas, no momento (ano de 2003), mil e duzentas casas através desse 

programa. 

Uma outra associação cujas ações chamam especial atenção é a Associação 

de Mulheres da Vila Irmã Dulce e Adjacências. Essa agremiação, conforme reza o seu 

estatuto, tem por objetivo: 
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DA VILA IRMÃ DULCE 

“AMVIDA” - ESTATUTOS SOCIAIS - CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 
....................................................................................................................................................
Art. 2º- O objetivo da AMVIDA é congregar organicamente as mulheres da Vila Irmã 
Dulce, de modo a desenvolver sua plena cidadania, na luta pela preservação da VIDA 
HUMANA e do meio ambiente. 
Art. 3º- A AMVIDA  se compromete a realizar cursos em parceria ou não com entidades 
afins, de formação política e profissional, a fim de proporcionar-lhe conhecimentos sobre 
seu papel na família, na comunidade e sociedade. 
Art. 4º- A AMVIDA se fará representar perante as autoridades constituídas nos âmbitos: 
municipal, estadual e nacional. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Apoiar o movimento sindical, os sem terra, os sem teto e projetos 
alternativos de desenvolvimento, que comungue com as lutas populares e suas justas 
reivindicações. 
Art. 5º- Para viabilizar a execução dos seus objetivos, a AMVIDA poderá elaborar projetos, 
celebrar convênios com entidades governamentais e não governamentais, desde que seja 
aprovado pela assembléia geral, convocada para tal fim. 

a) Realizar atividades permanentes de Educação Comunitária; 
b) As ações da AMVIDA terá como fundamento: gênero, geração e etnia. 

 Doc. 3. Trecho do Estatuto da Associação das Mulheres da Vila Irmã Dulce e Adjacências. 
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À frente das atividades da Associação das Mulheres estão três senhoras na 

faixa de 25 a 30 anos de idade, com escolarização que não vai além da 5ª série do 

ensino fundamental. Elas têm uma participação muito ativa junto à comunidade e, 

dentre as suas ações, registra-se uma pesquisa que realizaram, objetivando traçar um 

perfil das condições socioeconômicas das mulheres que habitam a comunidade. Para 

tanto, elaboraram o projeto e definiram os instrumentos de coleta de dados e, com a 

ajuda da FAMCC, seguiram a campo. Os resultados alcançados com a pesquisa foram 

os seguintes: 

 

 Existe um considerável número de famílias que sobrevivem apenas 
com recursos de programas como Bolsa Escola, PET, Vale Gás, 
Bolsa Alimentação, etc. 

 A maior faixa salarial encontrada no universo pesquisado foi dois 
salários mínimos; 

 Onde existe menor faixa salarial, se encontram os maiores índices de 
mulheres responsáveis pelo sustento da família; 

 No universo pesquisado não foi encontrada nenhuma mulher com 3° 
grau de escolaridade; 

 No universo pesquisado foi encontrado 12% de mulheres totalmente 
analfabetas; 

 A maioria das mulheres que desenvolvem algum tipo de atividade fora 
do ambiente doméstico são em situação eventual. 

 

 

Uma vez concluída a pesquisa, divulgaram os resultados através da imprensa 

e procuraram as instituições públicas constituídas para fazer-lhes ciente das reais 

condições em que vivem as mulheres da comunidade e para exigir intervenções 

urgentes. 

As agremiações existentes na Vila podem ser dispostas em dois blocos 

distintos conforme a atuação de cada uma. Algumas atuam junto ao poder público no 

sentido de reivindicar mais diretamente os benefícios necessários à melhoria das 

condições de habitabilidade e, outras, concentram suas ações dentro da própria 

comunidade. 

As associações que se foram criando durante esses anos em muito 

contribuíram para a consolidação da comunidade enquanto tal. Foi a partir das 

Doc. 4. Trecho do texto que registra os resultados de pesquisa realizada pela AMVIDA, 
na comunidade. 
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reivindicações empreendidas através dessas entidades que o poder público se fez 

presente na Vila com a instalação de órgãos destinados a oferecer seus serviços à 

população como, por exemplo, escola, posto de saúde, creche e horta comunitária. 

Os setores religioso e comercial merecem, ainda, ser destacados, pela 

importante presença em todo o processo de consolidação da comunidade, além daqueles 

de natureza essencialmente sociopolítica. 

A Igreja Católica teve uma participação significativa quando da ocupação da 

área onde se fixaram os sem-teto. A sua participação, entretanto, não se limitou àquele 

momento específico já que, ao longo do tempo, vem desenvolvendo ações não apenas 

restritas ao campo da orientação espiritual mas, também, iniciativas de natureza social 

e, até, política. 

O setor comercial, por sua vez, começou a se formar a partir do momento em 

que os moradores, na etapa de fixação, perceberam que a atividade comercial seria 

promissora naquele local. Os primeiros estabelecimentos que se instalaram na Vila 

datam mesmo dos momentos iniciais da ocupação e consistiam de pequenas vendas que 

comercializavam bebidas alcóolicas; posteriormente, acompanhando a estruturação da 

comunidade, proliferaram pontos de venda por toda a Vila oferecendo os mais variados 

tipos de produtos e serviços e se tornando um dos principais meios de subsistência de 

muitos do que ali tentam viver e construir a sua nova história individual e coletivamente 

porque, além do lado coletivo, já bastante articulado desde a época da ocupação havia a 

dimensão do indivíduo que, com a sua experiência anterior, precisava encarar a nova 

vida. Havia, assim, o desafio de construir uma identidade enquanto ser social cujas 

ações estivessem em sintonia com as exigências do momento e com as circunstâncias 

que se lhe apresentavam porque 

 

O mundo cotidiano no qual se movem os membros 
de qualquer comunidade, seu campo de ação social 
considerado garantido, é habitado não por homens 
quaisquer, sem rosto, sem qualidades, mas por 
homens personalizados, classes concretas de 
pessoas determinadas, positivamente 
caracterizadas e adequadamente rotuladas. Os 
sistemas de símbolos que definem essas classes 
não são dados pela natureza das coisas – eles são 
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construídos historicamente, mantidos socialmente 
e aplicados individualmente. (Geertz, 1978, p. 228-
229). 

 

A nova história que as pessoas da Vila protagonizam agora, embora inédita 

em muitos aspectos, não deixa de ser orientada pelos sistemas de símbolos e pelos 

valores adquiridos ao longo da vida. Estes, certamente, estariam refletidos na postura 

por elas adotadas nas mais diversas situações vivenciadas e, em particular, naquelas em 

que têm a oportunidade de externar os valores e significados atribuídos à escrita, tal 

como uma senhora do grupo principal de informantes da pesquisa declara em relação à 

insegurança que sente por não possuir um papel escrito que lhe garanta a propriedade: 

(...) A gente sente insegurança de não ter o documento. É por isso que a gente tem 

medo de viajar e deixar a casa fechada, porque tá fazendo medo esse negócio de tomar. 

Aí, por exemplo, se eu viajar e deixar a minha casa, aí a Prefeitura vem e bota uma 

família aqui. Aí eu não tenho nenhum comprovante pra provar que a casa é realmente 

minha, porque o que vale é o que tá escrito no papel, eu não tenho nada (...). 

(Teresinha, 27 anos). 

A preocupação com a possibilidade de perder o bem essencial, que é a 

moradia, fundamenta-se no reconhecimento da oficialização, garantia que só é possível 

com a existência de um documento escrito. Nessa perspectiva vê-se explicitado que a 

posse objetiva do imóvel não é suficiente para garantir o direito de torná-la sua 

propriedade, e disso a comunidade está ciente. 

A insegurança dos moradores quanto à iminente expulsão de suas casas por 

não terem em mãos um papel escrito que lhes confira o direito de propriedade estende-

se até os dias atuais. A intervenção do poder público através da instalação de 

instituições públicas na comunidade vem representando um passo importante, mas não 

suficiente para que essa insegurança se dissipe, o que só será possível com a garantia 

que o papel escrito pode proporcionar, pois essa é uma prática que se constituiu 

historicamente. Assim, o fantasma da desapropriação surge como uma ameaça que 

acompanha cada família, embora tenham sido grandes as conquistas e a comunidade 

esteja, no momento atual, em estado avançado de consolidação. 
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No caso específico da Vila Irmã Dulce, não é difícil perceber que as pessoas 

desejam territorializar-se e, isso, nos termos de Lima 

 

Representa, em verdade, a retomada de vidas, a 
remontagem de pedaços perdidos a cada mudança 
realizada, a superação da angústia e da tensão 
provocadas pela ameaça de despejo e a 
disponibilidade de uma condição mínima para 
manter viva a força do equilíbrio da família. 
(Lima, 2003, p. 222) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Resgatando experiências 

 

Reiteradas vezes mencionei que a pesquisa de campo a partir da qual o 

presente estudo foi levado a curso teve tempo e lugar específicos. Entretanto, mesmo 

adotando a  perspectiva de Barton e Hamilton (1998) no que se refere ao caráter situado 

das práticas sociais, considero conveniente resgatar um pouco das experiências 

vivenciadas pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, em momentos e contextos outros, 

antes de habitarem a comunidade da qual hoje são membros. Levo em conta a 

possibilidade de que essas pessoas, como seres sociais que são, inevitavelmente são 

Fig. 3.- Vista aérea da Vila, 2003. Fonte: Companhia de Habitação do Piauí - COHAB 
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providas de saberes adquiridos em situações diversificadas e em outros momentos, com 

grandes chances de as suas histórias de vida contemplarem experiências nas quais a 

escrita poderia ter estado presente. Seria interessante, pois, não desprezar esses saberes. 

Conforme se pode verificar no anexo 1, os informantes desta pesquisa 

constituem um grupo bastante heterogêneo. Alguns traços, entretanto, são comuns a 

quase todos eles, sendo que, um desses traços diz respeito a sua origem 

sociogeográfica: das vinte famílias do grupo mais diretamente envolvido na 

investigação, dezoito provêm de contextos rurais, recônditos ou próximos a pequenas 

cidades e os seus chefes e membros de mais idade, passaram a morar em Teresina, já 

adultos. As pessoas que fazem parte das duas outras famílias foram nascidas e criadas 

na periferia da capital do Piauí. 

Durante o processo de coleta de dados, ao realizar as entrevistas tanto com 

os vinte informantes que funcionaram como ponto de ancoragem para o trabalho de 

campo, quanto com os demais membros das famílias e, até, com informantes eventuais, 

alguns outros traços foram-se revelando , dentre estes, a preferência por determinados 

temas que eram abordados durante as nossas conversas. Percebi, desde cedo, que as 

suas histórias de vida no momento em que residiam na zona rural sobressaíam a 

quaisquer outros. De forma descontraída, faziam longos relatos sobre situações 

vivenciadas nessa época, deixando escapar uma certa melancolia e saudosismo, mesmo 

quando se referiam às dificuldades então enfrentadas no dia-a-dia, em virtude da difícil 

vida que levavam. Observando essa tendência, passei a explorar vários assuntos e a 

inserir nas conversas alguns itens que favorecessem uma abordagem mais direta do 

fenômeno investigado porque, ao perguntar de maneira mais objetiva sobre eventuais 

usos que faziam da escrita nessa época, a maioria das pessoas negava que a utilizasse 

para algum fim, chegando a afirmar com convicção lá na roça (...) num tinha serviço 

que precisava escrever, não. E ia ler pra quê, né? (Leda, 43 anos). Consideravam, ao 

contrário, que as formas de expressão, naquele contexto, efetivavam-se exclusivamente 

por meio da linguagem oralizada. Veja-se o que dizem nas declarações: (D1), (D2) e 

(D3), abaixo: 
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(D1) Leda: Ei, minha dona, lá onde nós morava num era como aqui, não. Lá 

a gente ia mesmo era pra roça, era serviço pesado. Só na escola 

mesmo dos menino era que tinha cartilha, né, e papel. (...) Tudo 

se mandava era recado, mandava era o portador quando 

precisava. (...) só tinha mesmo um radinho que era difícil de tá 

bom porque era de pilha, mas quando prestava a gente escutava 

os aviso que mandavam de outros lugar, os convite de festa, de 

missa. 

 

(D2) Vilma: Lá no mato só se sabia das coisas de recado. Eu sabia ler, 

aprendi em casa mesmo com a professora que meu pai trazia. 

Mas o que aprendia era só lá mesmo. (Vilma, 28 anos). 

 

(D3) Glória: É tão tal que eu, eu antes... Quando chegava uma pessoa na 

minha porta, toc, toc, toc, eu pensava “valha-me Deus 

aconteceu alguma coisa, o que foi? É gente que vem me dá 

alguma mal notícia”, aquela coisa, né? Porque o marido não 

tava em casa (...). (Glória, 60 anos). 

 

As seqüências de fala acima, a exemplo de tantos outros relatos dos 

entrevistados, reiteram a idéia de que para eles a comunicação oral era exclusiva 

naquele contexto, haja vista, por exemplo, o hábito de enviar e receber recados através 

de portadores específicos para intermediar a interação entre as pessoas, mesmo que 

estivessem separadas por longas distâncias. Veja-se, ainda, que os anúncios veiculados 

por meio do rádio eram considerados comunicações orais, sem qualquer relação com a 

palavra escrita, já que fazem referência à realidade física de percepção. 

Dentre os informantes, poucos admitiam a utilização da escrita nas suas 

atividades comunicativas do dia-a-dia, embora suas histórias incluíssem a escrita como 

intermediadora de muitas das práticas sociais em que atuavam. Observem-se, neste 

sentido, as seqüências abaixo. 
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(D4) Sônia: Eu e meus irmãos, desde pequenos estudava e eu era a mais 

velha, né. Era a responsável de resolver as coisas nossas de 

casa e da escola também. Meus pais moravam numa 

propriedade, no interior (zona rural). Depois, quando a gente já 

tava tudo grande mesmo foi que o papai resolveu vender o 

terreno e todo mundo foi morar na cidade. 

Quando a gente ainda tava no interior, eu e a minha outra irmã 

sempre tava ajudando em tudo, nas compras que o papai fazia 

na cidade pra levar pra casa, as encomendas da mamãe e até 

nos negócios, como quando tinha de ver as coisa de banco, com 

a propriedade, coisa de empréstimo que só pagava com a safra 

(...). Tinha muitas vezes que a gente vinha até pra Teresina, pra 

resolver assunto de médico, com a mamãe (...). 

(...) Quando a gente ia de férias pra casa, o papai gostava muito 

de botar a gente pra ler e pra tirar conta. Ele sempre dizia “eu 

quero ver se vocês tão aprendendo mesmo ou se eu tô só 

gastando com vocês, porque se não tiverem aproveitando, eu 

trago todo mundo e boto pra trabalhar, no pesado mesmo. Vai 

todo mundo ser que nem eu que só sei as coisas do mato” (...). Aí 

até que a gente sabia. Eu me lembro que assim... de noite ele 

mandava a gente ler os romances (cordel) que ele comprava na 

feira. Quase toda noite juntava gente lá em casa pra ouvir as 

histórias. E as que ele mais gostava era, deixa eu ver, é... do 

Lampião, do Padre Cícero, as dos políticos. Tinha um do Pavão 

Misterioso que contava a história de uma moça muito rica, da 

Grécia, que um rapaz que se apaixonou por ela roubou ela de 

casa. (Sônia, 26 anos). 

 

Ao perguntar se Sônia recordava-se de algum trecho dessas leituras, com um 

pouco de timidez dizia: Esse começava assim, só me lembro do começo. “Vou contar 

uma história, de um pavão misterioso, que levantou vôo da Grécia, com um rapaz 
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corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso”. Ah, só lembro desse 

pedaço. Tinha do Lampião quando chegou no inferno e desse eu até me lembrei quando 

vi na televisão aquele filme do Zé Grilo, que tinha um julgamento, se ele ia pro céu ou 

pro inferno. 

 

(D5) Glória: Quando eu morava no interior era difícil eu sair de casa 

porque lá, assim, a gente ficava quase sem saber de nada, se 

num fosse um radiozinho ou uma pessoa que trouxesse as 

notícias, ah! bom, passava era tempo sem se saber das coisas 

(...). Nós só saía mesmo só quando ia assim na casa dum 

parente (...). Até pra estudar nós estudava era em casa, com 

uma professora que o papai trazia pra ensinar nós lá mesmo. 

Assim, mas eu aprendi a ler e escrever, fiz até a quarta (...). 

Com esse estudo era que nós ajudava na quitanda. Sim, porque 

lá em casa tinha uma quitando muito grande. Nós comprava 

tucum, farinha, pele, tudo ali de perto nós comprava e no fim 

da semana o papai levava pra vender na cidade (...).Olhe, eu 

me lembro que tinha era assim uns caderno velho que nós 

enchia de conta, das coisas que era comprada e também dos 

fiado. Tinha até muita gente que comprava e pagava era com 

tucum, cera, goma. Eles comprava, nós anotava, aí quando 

vinha pagar era só fazer as contas. 

Sim, mas como eu tava dizendo, lá em casa ajuntava muita 

gente por causa dessa quitanda e nós, tudo moça, achava era 

bom porque se contava era muita história, do que se passava 

mesmo e de outros tempo também. Tinha vez também que meu 

pai chamava os cantador pra fazer cantoria, oh! mas a gente 

achava importante a inteligência daqueles home, mulher. Eles 

cantava qualquer coisa, pessoa e no fim dava tudo direitinho 

(...). Quando nós sabia que ia ter um adjunto desse nós lá de 

casa mais as colega de perto avisava logo era os rapaz. 
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Mandava recado convidando e fazia bilhete também e no dia 

eles tavam lá. 

 

(D6) Teresa: Lá onde eu morava, no Maranhão, era longe de tudo, num 

tinha nem rádio. Pra se saber notícia mesmo de parente era só 

de carta e nós só ia na cidade uma vez ou outra pra vender o 

jaborandi e comprar o que tava precisando em casa. (...) Assim 

mesmo, quando o portador trazia a carta, era novidade mas 

tinha de ir atrás da Joana, uma prima minha que tinha 

estudado na cidade, pra ler, porque pouca gente dali sabia ler. 

(...) A Joana, quando pegava a carta olhava de cima a baixo, 

acho que ela tava era lendo primeiro só pra ela pra depois 

dizer pros outros eu num sei por que que ela fazia assim. 

Depois ela lia alto e se precisasse ela era quem fazia a 

resposta (...). 

Ah, se eu lhe disser, num queira nem saber! Quando eu me 

juntei com esse homem, depois que eu me separei do outro, nós 

acertemo de ir morar na cidade, mas como num tinha dinheiro 

ele foi lá pro garimpo pra ver se conseguia ajuntar um 

dinheirozinho pra gente poder ir pra cidade. (...) Ele foi e eu 

fiquei esperando e trabalhando daqui e dali também, mas ele 

demorou demais. (...) Um dia chegou um portador com uma 

carta dele, oh! mas eu fiquei foi alegre, mas com medo do que 

vinha dizendo (...). Aí eu chamei a menina pra ler. Você 

acredita que até hoje eu num sei o que aquelas palavras queria 

me dizer (...). Dizia na carta que a vida dele tava nas mãos de 

Deus. Eu num sei se ele tava doente, tava preso, tava obrigado. 

(...) Mas o que eu fiquei mais assim foi porque quando eu abri 

a carta vi que a letra era vermelha, porque isso não é cor de 

letra que se mande pra ninguém, fiquei logo pensando que 

aquela letra tava querendo dizer alguma coisa. A menina leu 
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mais eu nem entendi, acho que se fosse eu que tivesse lido eu ia 

saber, porque assim os outros lendo parece que a gente num 

fica sabendo tudo. (Teresa, 42 anos). 

 

Como tantas outras histórias contadas durante as inúmeras entrevistas 

realizadas, as seqüências mostradas acima evidenciam que a escrita não era recurso 

comunicativo estranho aos informantes nem as práticas sociais em que a escrita 

figurava como elemento importante eram acontecimentos tão insólitos no dia-a-dia 

dessas pessoas, enquanto moravam na zona rural. 

Veja-se que nessas três últimas falas declaram, explicitamente, a participação 

em práticas como: compra e venda, negociação em banco, seções de leitura, anotações, 

envio e recebimento de bilhetes e de cartas. Isso evidencia uma certa familiaridade com 

a palavra escrita e, evidentemente, a participação ativa em determinados eventos de 

letramento. 

Não obstante os limites impostos à própria maneira de viver dos informantes 

quanto ao distanciamento dos centros urbanos e do mundo burocratizado, onde a escrita 

viabiliza grande parte das atividades sociais em que as pessoas envolvem-se 

cotidianamente, as suas histórias dão  conta de que, quando moravam na zona rural, a 

escrita contribuía para o estabelecimento e manutenção de interações em alguns setores 

nos quais transitavam, embora a confirmação desse fato nunca fosse feita por eles de 

maneira objetiva, visto que, somente de forma indireta, no contexto das histórias que 

contavam, era possível fazer tal constatação. 

Não raro, ouviam-se dos entrevistados afirmações como lá num se escrevia 

nem se lia, não. Também, só se era em casa ou no serviço, pra quê papel? (Nonato, 66 

anos). No entanto, do universo pessoal e doméstico a instâncias institucionais, a escrita 

fazia-se presente na intermediação de práticas sociais. Em casa, por exemplo, 

elaboravam-se listas de compras a serem feitas na cidade próxima, como vemos 

declarado em (D7) abaixo, ou organizavam-se eventos sociais como festas de 

casamento para as quais preparavam convites escritos ou, ainda, eventos de caráter 

religioso, tal como vemos em (D8) abaixo. 
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(D7) Marcos: Aí, quando nós ia pra feira, minha madrinha botava tudo que 

precisava na nota: os pano, quantos metros, as coisas de casa, 

os remédios (...). (Marco, 42 anos). 

 

(D8) Carmem: Lá em casa, todo ano nós festejava Nossa Senhora da 

Conceição. Juntava muita gente nas novena e na derradeira 

noite tinha leilão. (...) Já tinha as tiradeira de novena (...) 

Elas levava o livrinho pra tirar o ofício de Nossa Senhora e 

as moças se encarregava dos benditos. Nós ia atrás das reza 

e fazia do jeito que a gente faz na missa aqui. Botava tudo 

no papel direitinho, ensaiava e cantava com o povo 

acompanhando. (...) Na hora do leilão, nós fazia uma lista 

de tudo quanto era jóia. Na hora era só botar o preço do 

arrematado. Era um rapaz lá, o João, que botava o preço e 

o nome da pessoa. (Carmem, 57 anos). 

 

As seqüências de fala apresentadas acima são partes de relatos nos quais os 

informantes pontuam de forma esclarecedora a maneira como agiam e interagiam em 

vários dos eventos que faziam parte do seu cotidiano. Evidentemente, mais de perto me 

interessavam as seqüências que diziam respeito ao fenômeno investigado, embora todas 

as informações fossem importantes para uma melhor compreensão da forma como 

viviam e lidavam com a escrita. 

As informações obtidas por meio desses relatos indicam, por exemplo, que 

uma transação comercial, ocorrida na venda local ou na cidade próxima ou a leitura do 

Ofício de Nossa Senhora, rezado durante uma novena, constituíam eventos de 

letramento na medida em que havia sempre uma peça escrita como intermediadora e 

não eram episódios isolados, iniciados e concluídos no momento final das operações de 

compra e venda ou da leitura da oração. Segundo os próprios informantes, estes eram 

precedidos de uma seqüência de vários outros eventos que compreendiam, por exemplo, 

etapas de planejamento. 
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Antes de chegarem à mercearia, venderem os seus produtos e efetuarem as 

compras de que necessitavam, havia o momento em que faziam o levantamento do que 

tinham a vender e, de acordo com o valor de que dispunham para as compras, 

elaboravam as listas dos produtos que desejavam comprar. Esses procedimentos 

envolviam não apenas o chefe da família ou a pessoa responsável pela escrituração mas, 

também, outras pessoas, desde que pudessem auxiliar nas operações a serem realizadas, 

principalmente para proceder às anotações por escrito. 

De forma semelhante, verificam-se os procedimentos para a realização das 

novenas, referidas em (D8). A preparação para esses eventos comportava vários outros, 

a iniciar pela certificação, no calendário, dos dias da semana em que deveriam ocorrer. 

O planejamento mais amplo, pelo que dizem, não era registrado por escrito, mas 

pequenos detalhes como previsão de gastos e organização do próprio evento novena 

precisavam ser registrados, tal como informa Carmem sobre os cânticos, que eram 

planejados e anotados em papel. 

Como se observa em (D4), (D5) e (D6), um dos setores que com mais 

freqüência os informantes atuavam em práticas sociais intermediadas pela escrita era, 

sem dúvida, aquele que envolvia algum tipo de transação comercial. Segundo contam, 

realizavam desde pequenos negócios como compras em mercearias locais a negócios de 

maior vulto, como diz, orgulhosamente, o senhor José: Naquele tempo tinha fartura. 

Nós vendia era de cem arroba de cera (...) de carnaúba. (...) Pesava tudo, tomava nota 

e era só levar pra cidade que fazia negócio. (José, 69 anos). 

Vejam-se, ainda, o que informam sobre as transações realizadas: 

 

(D9) Pedro: Olhe, lá no interior nós só trabalhava na roça e na criação dos 

bicho. (...) Só fazia assim um negocim lá mesmo nas quitanda: 

vendia as farinha, os tucum e comprava as coisa de comer. Ou 

vendia lá mesmo ou ia pra cidade se precisava de comprar 

outras coisa. Eu ia com meu padrinho (...) Ora, ele levava tudo 

na nota. Sabia o que dava pra apurar e pra comprar (...). 

(Pedro, 36 anos). 
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(D10) Sônia: Eu acompanhava sempre meu pai quando ele ia resolver as 

coisas no banco e no comércio, vender as coisas que ele trazia 

do interior e fazer as compras pra casa.(Sônia, 26 anos). 

 

Sempre que os informantes mencionavam a sua atuação em eventos 

semelhantes aos referidos em (D9) e (D10) acima, faziam-no relacionando a alguma 

situação da vida atual. Iraci, por exemplo, uma senhora analfabeta que administra um 

pequeno bar, conta que, se hoje sabe lidar com o dinheiro é porque quando morava na 

zona rural (...) lá era muito longe das coisas. Eu só via gente quando ia pra feira com a 

mamãe pra vender os bichos e as coisinhas da roça pra comprar o de comer. Foi por 

isso que eu aprendi e hoje compro minhas  coisinha de vender aqui sem me enrolar 

muito, porque logo eu num sei ler, mas sei tirar as conta mesmo de cabeça. (Iraci, 40 

anos). 

Comparações semelhantes são observadas em depoimentos como os que 

vemos abaixo: 

 

(D11) João: Quando  nós vivia lá no interior num tinha assim esse negócio 

de ter tanto papel pra tá em dia, não. Aqui tudo que se vai fazer 

tem de ser documentado. É uma comprinha besta de nada, para 

marcar uma consulta, pra se ver se consegue os documentos 

dessas casa. Eu num conto é o tanto de vez que já pediram 

documento pra fazer esses tal de cadastro, é de luz, é de água. A 

gente fala, mas a palavra tem vez que só vale se for num papel. 

Com isso eu num vou me acostumar é nunca. Mas tem os 

menino aí que é quem ajuda para fazer essas coisa. (João, 52 

anos). 

 

(D12) Leda: Eu só num acho muito fácil é porque em todo lugar que a gente 

vai, tudo que se faz bota no papel. Até aqui em casa mesmo nós 

tem o costume de botar as coisas na lista porque se não nem se 

sabe fazer as conta direito, os dia de fazer o que tem de fazer. É 
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como se a gente num soubesse mais guardar as coisas de cabeça 

(...). E tem de ser assim se não a gente acaba num fazendo como 

tem de ser feito.(Leda, 43 anos). 

 

As histórias contadas pelos informantes sobre a maneira como viviam no 

contexto rural revelam, ainda, que a escrita era utilizada em práticas sociais de natureza 

mais reservada, como vemos em (D13) e mais formal, como o pedido de casamento, em 

(D14), abaixo. 

(D13) Luzia: Mas o que eu mais me danava porque eu não sabia ler era 

quando um rapaz mandava um bilhete para mim. Oh, mas era 

tão bom porque eu recebia o bilhete, mas era ruim porque 

tinha que pedir uma colega pra ler e aí ela já ficava sabendo 

primeiro do que eu. E eu não tinha certeza se ela tava lendo 

direito! E pra responder, aí é que era difícil. Mandar os outros 

botar no papel o que a gente tava querendo dizer. (Luzia, 30). 

 

(D14) Célia: Quando foi pra mim casar, foi engraçado. O pai do Joaquim 

mandou uma carta pra meu pai, me pedindo pra o filho dele, 

como muita gente fazia lá. O papai, quando recebeu, chamou 

todo mundo e mandou o seu Antônio ler. Eu fiquei pra morrer 

de vergonha porque no meio de tudo mundo ele perguntou se 

eu queria casar. Mas assim mesmo eu disse que queria. (Célia, 

32 anos). 

 

As seqüências de fala acima, dão conta da instauração de eventos de 

letramento específicos, momentos em que pessoas reúnem-se para interagir com 

intermediação de um texto escrito, e oferecem pistas lingüísticas que indicam a 

freqüência com que fatos do cotidiano, como o envio de mensagens escritas para a 

firmação de compromissos, constituía práticas sociais corriqueiras naquele contexto. 

Vejam-se a propósito, a seqüência de verbos utilizados no pretérito imperfeito do 
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indicativo – “era”, “mandava”, “recebia”, de (D13) e “fazia”, de (D14), indicando, 

contextualmente, ações repetidas e costumeiras. 

Embora a origem e motivação de muitas das iniciativas de uso da escrita e, 

conseqüentemente, da constituição de práticas sociais envolvendo esse recurso 

comunicativo fossem a vida doméstica, motivações outras levavam a outros usos e 

práticas, como os que são mostrados em (D15) e (D16), abaixo. 

 

(D15) Anita: Oh, mulher. Nós viemo embora pra Teresina foi de desgosto. 

Nós tinha um pedaço de terra até bom lá no interior, mas uns 

vizinho achou de fazer uma cerca invadindo o nosso terreno e 

deu muita confusão. Meu marido deu parte na cidade, no juiz. 

Levou tudo que foi de documento que tinha, da herança, que 

essa terra foi herança de meu pai. Era tudo medidinho e 

botado no documento. Levou foi tempo mas o juiz deu razão 

pra nós, já tava tudo desgostoso, fizemos foi vender até barato. 

(Anita, 26 anos). 

 

(D16) Glória: Lá em casa até que a gente sabia ler e escrever, a professora 

ensinou todo mundo. Mas nem andava assim precisando 

porque logo os serviço era tudo pesado mesmo. (...) O que nós 

tinha em casa (de material escrito) era só mesmo os 

documentos do terreno, tirado no cartório, o da gente mesmo. 

Era só isso que tinha de papel. 

 

Esses depoimentos, como algumas das histórias contadas durante as 

entrevistas, dão conta de que os entrevistados recorriam a instâncias de natureza 

institucional onde, inevitavelmente, envolviam-se em práticas sociais em cuja 

efetivação o papel escrito era indispensável, como a obtenção de documentos em 

cartórios e, até a tentativa de resolver questões que somente poderiam ser solucionadas 

pela intermediação da lei. 
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É importante ressaltar, ainda, o destaque conferido a aspectos relacionados a 

itens como documentação pessoal, revelados em depoimentos como (D17) e (D18), 

abaixo. 

 

(D17) Ester: Olhe, eu já vim tirar meus documentos depois de grande. Eu só 

tinha o registro, meu pai tirou de pequeno, na cidade. Mas os de 

meus filhos tudim eu tirei tudo pequeno, porque depois de 

grande é mais difícil. Os outro documento: identidade e título, 

nós tirava tudo na época da política porque sem documento não 

se faz nada, num se é nada. Os candidato levava era o carro 

cheio de gente pra tirar. A profissional eu já tirei aqui mesmo, 

depois que cheguei. (Ester, 30 anos). 

(D18) Teresinha: (...) De documento mesmo quando eu morava lá eu só 

tinha o registro (...). O papai mandava tirar de nós tudo. 

Eu me lembro que minha mãe guardava os registro tudo 

numa caixa, ninguém pegava. Mas quando foi pra vim pra 

cá eu tirei tudo quanto foi de documento, só ficou faltando 

a profissional e eu nunca tirei.(Teresinha, 27 anos). 

 

Conforme sugeri no início desta seção, é inimaginável uma análise da forma 

como as pessoas envolvidas nesse estudo comportam-se, hoje, diante de determinadas 

práticas sociais, sem levar em conta as suas experiências anteriores, mesmo que o 

contexto e, consequentemente, as práticas que tenham de vivenciar sejam 

consideravelmente diferentes daquelas então experienciadas. 

Como vimos, esses indivíduos negavam ter tido alguma experiência com a 

escrita mas, os seus relatos dizem o contrário. Evidentemente, o nível de exposição e de 

participação em eventos de letramento por eles então vivenciados só pode ser 

considerado a partir da observação do contexto socioespacial em que atuavam mas, 

mesmo sem ter tido essa oportunidade, já que esse breve resgate de experiências partiu 

apenas de declarações dos informantes, é razoável dizer que essas pessoas, ao chegarem 
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a Teresina e à Vila Irmã Dulce, não estavam desprovidos de saberes anteriores no que 

se refere a lidar com a escrita em diferentes situações. 

Considerei que seria conveniente abordar, de forma sucinta, aspectos de 

formação e consolidação da comunidade e das experiências anteriores com a escrita dos 

indivíduos que hoje integram a comunidade em questão por entender, a partir do que 

pude observar durante o trabalho de campo, que as circunstâncias históricas de criação e 

estabelecimento da Vila Irmã Dulce e as experiências vividas pelos atores envolvidos 

nesse processo ainda se refletem no cotidiano das pessoas, especialmente nas atividades 

sociais em que a escrita figura como parte integrante, como veremos nos próximos 

capítulos. 
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CAPÍTULO 4 

 

A Escrita Local e seus Modos de Circulação 

 

 

Se na sociedade em que vivemos, grande parte das práticas sociais às quais 

estamos expostos cotidianamente efetivam-se pela intermediação de algum material 

escrito, na Vila Irmã Dulce essa realidade não poderia ser diferente visto que a 

comunidade estabelecida nesse espaço social inscreve-se como uma célula integrante 

dessa sociedade, a despeito das peculiaridades que lhe são características e das 

adversidades experienciadas em conseqüência do fosso que a distancia do acesso aos 

bens materiais e simbólicos. 

Partindo do que pude constatar por meio das observações realizadas durante 

o trabalho de campo, passo a mostrar, descritivamente, o contexto socioespacial por 

onde transitam os membros da comunidade focalizando, especialmente, as escritas que 

permeiam o universo da Vila Irmã Dulce. Inicio essa tarefa partindo das impressões que 

pude captar visualmente, logo num primeiro momento em que tive acesso ao ambiente 

em questão. 

 

 

4.1. A impressão visual do ambiente 

 

Barton e Hamilton (1998) consideram que o aspecto visual de um ambiente, 

quanto ao que nele pode ser encontrado em termos de textos escritos, oferece pistas 

importantes no que diz respeito aos usos e funções que ali tem a escrita e as práticas de 
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comunicação a que estão expostos os que convivem diariamente nesse espaço 

particular. 

Sendo, portanto, as impressões visuais uma dimensão relevante a considerar 

em uma descrição etnográfica, quero chamar a atenção para o fato de que, na Vila Irmã 

Dulce, por mais exploratória e superficial que seja uma primeira olhada, o ambiente 

visual impressiona mesmo aos mais desatentos dos observadores no que se refere à 

quantidade e à diversidade de peças escritas em exposição por toda a extensão desse 

território. 

Durante a pesquisa, à medida que as observações eram feitas de forma mais 

detida e detalhada, pude verificar que em toda a extensão da Vila e nos mais inusitados 

suportes, peças escritas são expostas a chamar a atenção de potenciais leitores. Por onde 

quer que se ande na vila Irmã Dulce, há sempre uma peça escrita colada às paredes das 

unidades residenciais e comerciais, aos postes da rede elétrica, aos muros e às árvores, e 

estampadas em peças do vestuário ou de acessórios usados por pessoas de todas as 

idades. Esses escritos, via de regra, ou guardam relação com atividades comerciais, 

políticas (partidárias ou não) e religiosas; ou exprimem afetividade; ou, ainda, 

destinam-se a orientações diversas aos que convivem nesse cenário. 

Os textos escritos pertinentes às atividades comerciais destacam-se, 

visualmente pela quantidade e diversidade. Em toda a Vila, especialmente no corredor 

que compreende a avenida principal, exibem-se identificações na fachada dos 

estabelecimentos comerciais através de placas, letreiros, cartazes de anúncios 

publicitários relativos aos produtos ali comercializados, em diferentes tamanhos e 

formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Fachada de estabelecimento comercial na Vila. 
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O texto exibido à frente de cada ponto comercial, seja ele de maior ou menor 

porte, registra não apenas o nome que o identifica mas, também, especificações 

detalhadas sobre produtos ou serviços oferecidos, causando a impressão de que esse é 

um esclarecimento necessário e um apelo para atrair a freguesia. 

Na seção em que foram apresentados aspectos históricos relativos à 

constituição da Vila Irmã Dulce, ficou evidenciado através de depoimentos dos próprios 

atores que participaram do processo de ocupação da área, o caráter sociopolítico do 

movimento. Entretanto, ficou evidente, também, o apoio e envolvimento de lideranças 

ligadas a partidos políticos de esquerda. Esse fato fez com que, uma vez estabelecida a 

comunidade, houvesse uma tendência muito forte de os habitantes da Vila aliarem-se a 

esses partidos. Com o passar do tempo, porém, os partidos que não os considerados de 

esquerda foram conquistando algum espaço na comunidade e atraindo a atenção de uma 

boa parcela da população. 

Embora esses fatos aparentemente não guardem uma relação direta com o 

fenômeno investigado, é impossível não perceber os vestígios dessa história, já que 

grande parte dos textos escritos que podem ser visualizados insistem em contá-la. Seja 

no mais discreto adesivo colado a um poste da rede elétrica, seja em um texto mais 

agressivo estampado no vestuário e nos acessórios usados pelas pessoas, as tendências 

político-partidárias são demonstradas e as marcas que sinalizam uma participação 

sistemática em atividades sociopolíticas se fazem presentes em grande quantidade e 

variedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Uma das líderes da comunidade desenvolvendo suas atividades 
no Programa Social de Habitação. 
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A exposição de peças escritas em locais fixos ou em peças do vestuário tal 

como a que é apresentada na foto acima é muito mais freqüente quando da realização de 

um evento de natureza política como eleições, ou sociopolíticas relativas a alguma 

campanha social local. 

Além dos traços visuais expostos em textos que marcam posições políticas, 

encontram-se, em proporção aproximada, aqueles relacionados a manifestações de 

cunho religioso. Esses textos encontram-se fixados na fachada dos próprios templos e 

em locais estratégicos. Grande parte deles veiculam mensagens transcritas da Bíblia, 

anúncios ou convites para algum evento religioso ou político-religioso, já que a igreja 

católica freqüentemente dá apoio à realização desses eventos. Veja-se, a propósito, a 

faixa reproduzida na figura abaixo, exibida à frente de uma igreja por ocasião de um 

plebiscito em que os brasileiros deveriam posicionar-se sobre a Área de Livre Comércio 

das Américas – ALCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a tendência de uma tradição que se verifica em todo o território 

brasileiro quanto a sua presença por todos os recantos do país, a Igreja Católica 

conquistou um espaço importante na Vila, desde a época em que foi realizada a 

ocupação da área física pelas famílias sem-teto. Entretanto, é impossível ignorar o lugar 

que as mais variadas igrejas evangélicas ali conquistaram. Isso pode ser, também, 

constatado através dos textos que podem ser visualizados em toda a extensão da 

comunidade, a exemplo do que se verifica em relação à igreja católica. 

Fig. 6. Fachada de uma das igrejas locais. 
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Tentei mostrar, até aqui, as impressões que os olhos puderam captar em 

termos de textos escritos que compõem o cenário na Vila Irmã Dulce. Nessa dimensão 

percebe-se que as manifestações comunicativas revelam fortes apelos, de alguma forma 

relacionados a instituições comerciais, políticas e religiosas. Convém destacar, no 

entanto que, na Vila, há formas explícitas de interação por escrito em locais públicos, 

evidenciando relações interpessoais com destinatário certo. 

Esses textos, encontram-se expostos em muros e paredes, em postes da rede 

elétrica ou em pedaços de papel colados em algum outro local. Exibem mensagens que 

vão desde declarações de amor até xingamentos e insultos muito bem direcionados a 

interlocutores específicos. 

Alguns locais da Vila parecem atrair os autores desses textos. É o que se 

pode constatar na parede de uma casa situada em uma esquina estratégica. Há ali várias 

mensagens registradas, chegando, mesmo, a haver uma sobreposição de textos, o que 

dificulta a leitura como se pode verificar na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a pesquisa de campo pude observar que as peças escritas expostas 

em locais públicos da Vila são, em sua maioria, de iniciativa dos diversos setores 

organizados da comunidade. A participação do setor público neste sentido é limitada à 

Fig. 7. Parede externa de uma unidade residencial. 
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divulgação de campanhas localizadas como as que chamam a atenção para os benefícios 

do aleitamento materno. 

Em toda a extensão do território da Vila Irmã Dulce não há a presença de 

textos escritos de iniciativa do poder público que se destine a oferecer algum tipo de 

orientação. A única marca visível nesse sentido é uma placa exposta à frente da unidade 

de saúde local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante ressaltar que há duas possibilidades de acesso à Vila, mas em 

nenhuma delas existem placas de sinalização. Nem mesmo os limites entre a área física 

da Vila e a do bairro a ela contíguo é possível saber com precisão, porque não há 

marcações, por escrito, para fazer essa indicação, da mesma forma que nos acessos às 

instituições púbicas como a escola e a unidade de saúde. 

Convém registrar, ainda, que uma parte dos textos escritos que compõem o 

ambiente visual na Irmã Dulce é permanente. Já há outros textos fixados em locais 

estratégicos como parada de ônibus, bares, casas comerciais, escola, posto de saúde, 

tradicionalmente tidos como lugares de divulgação dos eventos da comunidade, os 

quais são freqüentemente substituídos sempre que se programam novos eventos. 

Os traços captados visualmente, mesmo que tenham sido observados a partir 

de um ângulo estático e amplo, oferecem, em boa medida, algumas pistas para que se 

possa avaliar a extensão dos usos que se fazem da escrita na vila Irmã Dulce. 

Fig. 8. Fachada da Unidade de Saúde local. 
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Entretanto, faz-se necessário que se desloque o foco de observação a pontos mais 

específicos desse universo para pôr em evidência aspectos relativos à dinâmica de 

circulação da escrita entre os membros da comunidade. 

 

 

4.2. A escrita que circula na comunidade 

 

Na descrição apresentada no item anterior focalizaram-se aspectos 

observáveis a partir de um ponto consideravelmente amplo, de onde se pôde vislumbrar 

um ambiente permeado por muitas das manifestações comunicativas que os recursos da 

escrita podem viabilizar. Partindo, agora, de um ângulo de visão mais aproximado, 

pretendo ater-me à identificação da escrita que circula na vila Irmã Dulce e à maneira 

como se dá essa circulação. 

Para poder identificar a escrita que tem ampla circulação na vila Irmã Dulce, 

considerei conveniente recorrer às instâncias públicas e privadas, cenários onde se 

instauram os muitos e diversificados diálogos por meio da escrita e de onde parte a 

escrita perpassada de mão em mão na comunidade. Dentre outros, essas instâncias são 

as instituições públicas, as entidades de natureza privada e instituições religiosas. 

Inicio essa discussão focalizando a escrita cuja circulação na comunidade 

tem como ponto de partida os contextos institucionais. Destaco, em primeiro lugar, o 

posto de saúde e, em seguida, a escola em virtude do grande número de pessoas a quem 

essas instituições prestam atendimento, pela sistematicidade com que a escrita é 

utilizada nesses locais para intermediar as interações comunicativas que se estabelecem 

com os usuários diretos ou indiretos dos seus serviços. 

O posto de saúde local presta, rotineiramente, à população, uma série de 

serviços que, dentre outros, destacam-se: consultas médicas ambulatoriais, atendimento 

de urgências de pequena complexidade, coleta de material para alguns exames 

laboratoriais, orientações sobre a prevenção de doenças diversas, execução de 

campanhas de vacinação e administração do Programa de Saúde da Família. 

Observei durante a pesquisa de campo, que a implementação de todos esses 

serviços exige um contato direto e sistemático entre instituições e usuários, o que 



 111

favorece o estabelecimento de intensos diálogos, não só através da comunicação 

oralizada mas também, e, principalmente, por meio da palavra escrita. Essa palavra 

escrita objetivada em textos constitui uma parcela significativa das peças escritas que 

circulam na comunidade. 

Observei que os pacientes atendidos no posto, ao saírem de uma sessão de 

consulta ao médico ou de um atendimento de urgência, sempre trazem à mão uma folha 

de papel na qual está escrito o receituário de medicação prescrita ou a guia de 

encaminhamento para exames laboratoriais. Esse texto é repassado a alguma atendente 

da instituição, quando os interessado são orientados a obter, na própria unidade de 

saúde, os remédios receitados. Se não for esse o caso, em seguida ou em outro 

momento, as pessoas dirigem-se a alguma farmácia para adquirir a medicação indicada. 

Esse é o momento em que se observa o intenso diálogo por meio da escrita pois, além 

do texto contido no receituário, os rótulos das embalagens e as bulas que acompanham 

cada frasco de remédio trazem informações importantes ao interessado. Várias vezes 

presenciei o manuseio desses textos entre pessoas de uma mesma família ou entre 

vizinhos para, em alguns casos, discutirem sobre a maneira correta de usar a medicação 

indicada. 

Dentre os serviços oferecidos no posto de saúde, dois deles merecem um 

detalhamento especial: as orientações sobre a prevenção de doenças, a divulgação de 

campanhas de saúde pública e a implementação do Programa de Saúde da Família, por 

serem serviços que, por natureza, fazem-se executar por meio da circulação da escrita 

na comunidade. 

As orientações sobre prevenção de doenças e a divulgação de campanhas de 

interesse da saúde na comunidade são realizadas, via de regra, por meio de cartazes 

expostos na própria instituição e em locais públicos estratégicos da comunidade, e por 

meio da distribuição de folhetos à população na unidade de saúde local contendo 

explicações pertinentes a cada caso específico, como no folheto reproduzido na figura 

abaixo. Em algumas vezes, esse material não chega a ser lido nem repassado a outras 

pessoas, quem o recebe, dele se desfaz logo que sai do posto de saúde mas, na maioria 

das vezes, tanto é lido em casa como é repassado a parentes e vizinhos. 
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As ações do Programa de Saúde da Família são desenvolvidas no sentido de 

prestar assistência domiciliar às famílias. Esse trabalho é executado por agentes de 

saúde previamente treinados e consiste em fazer acompanhamento do quadro de saúde 

das pessoas e em levar até elas as informações de que necessitam para conduzirem 

adequadamente algum tratamento prescrito. 

Para realizar as suas tarefas, os agentes de saúde fazem chegar às mãos dos 

assistidos um vasto material escrito contendo as orientações de que necessitam para 

manter o controle da saúde. Vale ressaltar, ainda, que os agentes de saúde oferecem os 

meios para que, não só os seus assistidos imediatos tenham acesso aos diálogos 

estabelecidos com o texto escrito através do material que fazem circular pois, até 

mesmo o vestuário que usam, quando em trabalho, já é uma fonte de diálogo constante 

com a comunidade. Veja-se, a propósito, a figura reproduzida abaixo. 

 

 

 

 

Fig. 9. Folheto da Campanha de Aleitamento Materno, distribuído pela unidade de saúde da 
comunidade. 
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Vale, ainda, ressaltar que a escrita que a unidade de saúde da comunidade faz 

circular não se restringe ao momento exclusivo do atendimento direto aos usuários dos 

serviços. Para tanto, observem-se os textos reproduzidos abaixo, expostos na parede 

externa daquela unidade de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante notar também que a escrita que circula no posto de saúde não 

intermedia apenas os diálogos que se estabelecem entre a instituição e as pessoas que ali 

buscam atendimento mas, também, entre as próprias pessoas que trabalham naquele 

ambiente. Observe-se, a propósito, na figura abaixo. 

Fig. 10. Agente de saúde em trabalho. 

Avisos expostos ao público na Unidade de Saúde da Comunidade 

Doc. 6 

Doc. 5 
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Para discorrer sobre o que pude observar na escola da comunidade, Escola 

Municipal Dom Helder Câmara, em termos da escrita que circula entre as pessoas 

envolvidas nas atividades cotidianas levada a curso naquele ambiente e, em especial, a 

escrita que a escola faz circular na comunidade como um todo recorro às idéias de Rojo 

(2001, p. 70) ao considerar que as práticas sociais empreendidas na escola, 

necessariamente, são intermedias pela escrita, mesmo que textos escritos não estejam 

sendo utilizados. 

A afirmação de Rojo, entretanto, diz respeito às atividades comunicativas 

empreendidas no contexto específico de sala de aula. O que dizer, então, da forma como 

são implementadas as iniciativas que extrapolam os limites da sala de aula e do próprio 

ambiente escolar, já que se trata de uma instituição que envolve não apenas os usuários 

diretos dos serviços, mas toda uma comunidade? 

Como qualquer instituição de ensino, a escola Dom Helder não foge à 

tradição de ser o locus da escrita, e isso pode ser constatado mesmo antes de se ter 

acesso às suas dependências. Mesmo ao mais desatento dos observadores é impossível 

passar despercebida a grande quantidade de mensagens veiculadas por meio de textos 

escritos, desde a fachada externa do prédio à última sala de aula. 

Na fachada do prédio, encontram-se escritas inúmeras e diversificadas 

mensagens elaboradas por autores anônimos ou declarados, dirigidas tanto a pessoas 

que fazem parte da escola, quanto a pessoas outras da comunidade. No hall de entrada 

Fig. 11. Aviso aos funcionários da Unidade de Saúde. 
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há uma quantidade razoável de textos escritos através dos quais a escola dialoga com a 

comunidade. São, em geral, esclarecimentos sobre as ações que a escola desenvolve 

enquanto instituição de ensino, ou convites e convocações àqueles que direta ou 

indiretamente têm alguma ligação com a escola, como se pode ver nas figuras e 

documentos reproduzidos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Cartaz exposto no hall de entrada da escola. 

Doc. 7. Aviso exposto em quadro na sala dos 
professores. 

Doc. 8. Registro de ausência de alunos, levado ao 
conhecimento da direção da escola. 
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Por todas as dependências da escola vêem-se peças escritas expostas 

contendo mensagens direcionadas a interlocutores diversos. Vejam-se, neste sentido as 

mensagens reproduzidas nas figuras: 12 – da escola para a comunidade; nos 

documentos 7 – de professora para professora; e 8 – de professora para diretora. 

Ao observarmos a quantidade e a variedade de textos expostos nas 

dependências da escola, temos uma noção de quão intensa e dinâmica é a circulação de 

mensagens veiculadas por meio da palavra escrita nesse ambiente. Não é difícil 

perceber, entretanto, que essa circulação não se dá apenas no âmbito do espaço físico da 

escola. Veja-se, a propósito, que as informações contidas no texto reproduzido no 

documento 8 acima, dizem respeito a uma prática adotada pela escola em relação a 

providências a serem tomadas pela instituição em casos de ausência de alunos às aulas. 

Neste sentido, em conversa com a diretora, falávamos sobre o envolvimento 

dos pais na educação dos filhos, tópico que deu margem a muitas queixas, 

principalmente em relação à evasão escolar. Sobre esse assunto ela dizia: - Os pais 

participam muito pouco na educação dos filhos, deixam tudo por conta da escola. Só 

querem saber dos direitos que têm, são muito influenciados pelo que está na mídia. 

Veja, até quando os filhos faltam às aulas, eles não se preocupam em dar satisfação. A 

escola é que tem de ir atrás. Nesses casos a gente manda recado, manda bilhete pelos 

agentes de saúde, convoca pela rádio comunitária. E quando não aparecem nós vamos 

na casa do aluno. 

À fala da diretora, uma professora acrescenta: (...) quando todas essas 

providências não dão resultado nós mandamos uma pessoa, aqui tem uma pessoa só 

pra isso. Ela vai de bicicleta de casa em casa dos alunos faltosos e além de dar o 

recado leva também um bilhete convocando os pais a comparecer aqui pra conversar. 

Já aconteceu até de a gente mandar, a família já ter se mudado pra outro bairro, sem 

levar a transferência dos filhos. 

Além dos bilhetes enviados às famílias como forma de com elas manter um 

diálogo sobre ordenamentos que favoreçam o bom andamento do processo 

ensino/aprendizagem, é comum a escola enviar, pelos próprios alunos, convites aos 

pais, por ocasião de algum evento a ser realizado na escola ou convocações para que 
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compareçam à instituição a fim de participar de reuniões rotineiras que ali são 

realizadas. 

Diante do que expus acima sobre os diálogos empreendidos entre os que 

compartilham o cotidiano da escola e os que com a instituição mantêm algum vínculo, 

mesmo de forma indireta, creio ter chegado a uma resposta afirmativa quanto à 

pergunta lançada no início da exposição. Quero sugerir, com isso, que a afirmação de 

Rojo (op. cit.) é válida não apenas em se tratando do ambiente específico de sala de 

aula. As atividades comunicativas empreendidas no contexto da escola processam-se 

em grande parte, pela intermediação da escrita. Isso, certamente, credencia a escola 

como uma das instâncias públicas onde é gerada grande parte da escrita que circula na 

comunidade, a considerar-se pelo número de pessoas com quem dialoga 

cotidianamente, dentro e fora dos seus limites físicos, e pela natureza das atividades 

sociais que ali se desenvolvem. 

Ainda que as instâncias públicas, como as que foram abordadas acima, 

tenham um lugar de destaque no que se refere à escrita existente na comunidade, elas, 

por si só, não garantem a totalidade das interações que se efetivam por meio da escrita 

em todas as instâncias do cotidiano a que estão expostas as pessoas da comunidade. 

Além de existirem outras da mesma natureza, há, ainda, aquelas de iniciativa dos 

próprios membros da comunidade. Dentre essas últimas, chamo a atenção para dois 

setores que se destacam na vila Irmã Dulce: o comercial e as agremiações comunitárias. 

O comércio, na Vila, é um setor que cresceu quantitativa e qualitativamente 

e, consideradas as devidas limitações impostas pelas condições econômicas locais, até 

se desenvolveu e diversificou-se, de forma a garantir uma certa autonomia à 

comunidade. Encontram-se, na Vila, desde minúsculas vendas instaladas à frente das 

unidades residenciais até supermercados relativamente bem estruturados. Vêem-se, por 

exemplo, barbearias que oferecem os seus serviços à sombra das árvores mas, também, 

salões de beleza que dispõem de equipamentos modernos. 

As desigualdades estruturais verificadas no setor refletem-se na maneira 

como disputam a clientela e a ela colocam à disposição os seus produtos e serviços. 

Enquanto os estabelecimentos mais estruturados utilizam-se dos recursos da 

publicidade como, anúncios no rádio e, até, na TV, distribuição de panfletos à 
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população e exibição de letreiros e cartazes mostrando a sua identificação e os produtos 

que comercializam, os menores não dispõem desses recursos, a não ser, em alguns 

casos, exibem pequenos letreiros pintados nas paredes identificando os principais 

produtos de que dispõem e de cartazes fornecidos pelos distribuidores desses produtos. 

As práticas específicas de compra e venda adotadas na comunidade são, 

também, indicadores significativos para que o desejo ressaltar, no momento: a escrita 

que circula na comunidade e as formas utilizadas para que se dê essa circulação. Para 

tanto, mostro, em seguida, um exemplo (E1) de uma situação presenciada em tempo 

real, na residência de uma das informantes da pesquisa, e em (19), depoimento de uma 

outra informante, durante uma entrevista. 

 

 

(E1): A lista de compras 

 

No transcurso de uma entrevista gravada que eu realizava na residência de 

uma das famílias que fez parte do grupo principal de informantes, uma das participantes 

da conversa, a chefe da família, pediu licença e se retirou. Dirigiu-se a uma das 

dependências da casa e, em seguida, retornou trazendo consigo um pequeno caderno 

aparentemente bastante manuseado já aberto em uma página escrita. Voltou-se para 

uma adolescente que participava da nossa entrevista, dizendo: 

 

Glória: Tome, minha filha, veja se é só isso mesmo. 

Joana: Mas mãe, a senhora esqueceu de mandar botar o açúcar. 

Glória: É mesmo. Pois vá, bote aí, dois quilos. Olhe, depois vá lá e diga a 

seu Zé pra mandar essas coisas. Num se esqueça de dizer pra ele 

somar a conta que quando o sol abaixar eu vou lá. Quando você 

voltar nós vamos tomar um café. Vá logo e volte já, já. 

 

Pouco tempo depois a jovem retornou com uma pequena sacola de compras, 

colocou-a sobre uma mesa e chamou a mãe, que já se juntara novamente ao nosso 

grupo. 
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Joana: Mãe, tá aqui. Ele botou bem aqui o preço (apontando para uma 

página do caderno, que, também, era colocado sobre a mesa). 

Glória: Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá. Pois agora passe o café pra nós, 

a água já tá fervendo. 

 

(E2): Quero aprender a ler porque... 

 

Ao entrevistar algumas senhoras que freqüentavam um curso de 

alfabetização de adultos, perguntei-lhes sobre as razões que as levavam a se matricular 

naquele curso. Eis o que uma delas respondeu: 

 

(D19) Teresa: Olhe, eu num sabia nem pegar num lápis. Ver o nome das 

coisas, então. Eu num agüentava mais de passar tanta 

vergonha. Até na hora de comprar as coisas tem de perguntar 

pra quem sabe. Porque aqui a gente num chega na casa e 

pede as coisas que quer comprar e pergunta o preço, não. Já 

vem tudo na mercadoria. Então, eu sempre faço assim: eu 

chamo o homem de dentro da loja “Moço, desculpe eu lhe 

incomodar, mas este preço aqui, num sei se tô enganada 

porque eu vejo aqui os números mas num tô bem certa, cê 

pode me dizer o preço?” Às vezes é dois zero, três zero, aí me 

atrapalha. Justamente aí eu peço para ele me amostrar. Aí 

ele explica para gente. (Teresa, 42 anos). 

 

Temos, nesses dois casos, exemplos típicos de maneiras como a escrita 

circula nas relações comerciais na Vila: no primeiro caso, o interessado em realizar a 

compra dirige-se ao estabelecimento com a lista dos produtos que deseja obter anotados 

em um caderno, no que é prontamente atendido pelo comerciante, com quem 

previamente combina a transação já que se trata de compra sem pagamento no 
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momento em que se efetiva a transação; e, no segundo, trata-se de uma compra em 

estabelecimento comercial nos moldes de auto-atendimento. 

O setor comercial da Vila, seja configurado em estabelecimentos 

relativamente grandes ou em pequenas vendas, alcança toda a população. Em virtude da 

natureza das atividades comerciais, a escrita é um recurso do qual as pessoas lançam 

mão para atingir os seus objetivos práticos e, assim, sendo, essa escrita é responsável 

por uma parte considerável da escrita existente na comunidade.  

Vejamos, agora, a maneira como no contexto das agremiações locais a 

escrita se faz circular na Vila. 

Conforme mencionei anteriormente, uma das formas que a população da 

Vila Irmã Dulce encontrou para se consolidar enquanto comunidade e para fazer ecoar 

as suas reivindicações junto ao poder público foi a criação de entidades por meio das 

quais se fizesse representar. 

Assim como as instituições e outras entidades existentes na comunidade, as 

ações desenvolvidas pelas associações locais se estruturam e são mantidas em função 

dos diálogos que conseguem estabelecer com aqueles a quem pretendem alcançar. 

Muitos desses diálogos são empreendidos por meio da palavra escrita. 

No caso específico das associações, esses diálogos efetivam-se no âmbito 

dos seus próprios quadros, na articulação com a comunidade e com os representantes do 

poder público constituído. 

Internamente, os que estão à frente das iniciativas traçam as diretrizes 

norteadoras das ações que justificam a razão da sua existência. Essas diretrizes, uma 

vez estabelecidas, são registradas por escrito para posterior socialização entre os 

membros dos seus quadros e entre aqueles que tiverem interesse em conhecê-las. 

Para levarem a termo as ações propostas, as pessoas que estão à frente dessas 

ações traçam estratégias no sentido de alcançar aquelas com quem pretendem articular-

se. Elaboram, para isso, um vasto e diversificado material escrito e fazem-no chegar às 

mãos de autoridades e de toda a comunidade. Às autoridades endereçam suas 

mensagens diretamente, como a carta que se encontra reproduzida abaixo, ou 

indiretamente, como a mensagem “Poluição não, saúde sim, asfalto já”, escrita em um 
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cartaz conduzido em uma passeata, por ocasião de um protesto que organizaram, 

reivindicando o asfaltamento da avenida principal da Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um vasto material escrito a circular na Vila por iniciativa das associações é 

observado quando da realização de eventos que são promovidos na comunidade, os 

organizadores elaboram programações e as distribuem em forma de panfletos, de casa 

em casa; confeccionam cartazes e os expõem em pontos estratégicos; elaboram 

convites, que são divulgados através da rádio comunitária. 

Durante a realização dos eventos, apresentam exposições de fotografias, de 

materiais publicados em jornais sobre temas pertinentes aos interesses da comunidade e 

tornam públicos à população, por meio de textos escritos, os encaminhamentos das 

ações que pretendem empreender. 

Ainda dentro dos contextos em cuja estruturação as iniciativas são mantidas 

através da escrita, a igreja, em especial a igreja católica, merece destaque por sua 

atuação junto à comunidade. 

Doc. 9. Carta da AMVIDA ao Governador do Estado. 
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Conforme tenho reiterado ao longo deste texto, a Igreja Católica tem tido 

uma participação marcante na Vila desde a época da ocupação. As suas ações não estão 

restritas às atividades específicas de orientação espiritual, pois sempre está envolvida 

em atividades outras, de ordem social e política. Vale reiterar que, nas frentes em que 

marca a sua presença, seja nos rituais específicos de celebrações ou na organização de 

eventos sociais, religiosos e sociopolíticos, estabelece um intenso diálogo com a 

comunidade. Esse diálogo se efetiva, na maioria das vezes, por meio da escrita. 

É interessante notar que os eventos realizados pela igreja contam com a 

participação efetiva das pessoas da comunidade: crianças, jovens, adultos. Essas 

pessoas envolvem-se diretamente no planejamento, divulgação e execução final das 

atividades, mesmo daquelas previstas em agenda permanente. 

As celebrações ordinárias realizadas pela igreja aconteceu de acordo com 

uma programação previamente traçada, já de amplo conhecimento da população, pela 

divulgação feita durante as missas e por lembretes como o que se encontra reproduzido 

na figura abaixo, em um dos templos da Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a pesquisa de campo tive a oportunidade de acompanhar as várias 

etapas de realização de eventos promovidos pela igreja da comunidade Nossa Senhora 

dos Migrantes. No planejamento, por exemplo, das celebrações que acontecem 

regularmente, as pessoas envolvidas reúnem-se antecipadamente para selecionar e 

Fig. 13. Parede externa de um templo religioso.
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ensaiar os cânticos, selecionar os trechos da Bíblia a serem lidos e organizar os 

informes a serem repassados aos presentes. 

No momento da celebração, são distribuídas aos presentes as folhas de papel 

com os textos dos cânticos e as preces a serem recitadas durante o ritual, para que todos 

possam acompanhar e participar efetivamente de todas as etapas da missa. Terminada a 

missa, algumas pessoas devolvem essas folhas, outras levam-nas consigo para casa.  

Eventos outros, realizados pela igreja, contam, também, com o envolvimento 

das pessoas da comunidade que, nessas ocasiões, reúnem-se para planejar as estratégias 

de implementação das atividades, dividem tarefas, confeccionam o material a ser 

utilizado na divulgação. A divulgação, geralmente, é feita através da distribuição de 

folhetos, na rua e de casa em casa; da exposição de cartazes; da rádio comunitária; e do 

já tradicional sistema de som instalado em bicicletas que percorrem a Vila, com 

locutores falando ao vivo. 

Nesta seção concentrei-me em mostrar a escrita que pode ser observada em 

circulação na comunidade pesquisada e a forma como ela efetivamente circula entre as 

pessoas da Vila Irmã Dulce. 

Considerando que uma comunidade estrutura-se e mantém-se pela 

articulação das vários segmentos que a constitui, para formar um todo orgânico, 

focalizei diversos desses segmentos observando, especialmente, a escrita que, 

potencialmente, integra as atividades comunicativas. 

Nos contextos institucionais, assim como nos de natureza comunitária, 

abordados acima, a escrita em circulação é diversa e variada e conforma-se às 

exigências das situações em que se instauram os diálogos por ela intermediadas. 

Observe-se, por exemplo, que, para interagir com o público a quem atende, a unidade 

de saúde local tanto pode lançar mão de uma escrita formalmente concebida que, 

embora contenha traços das suas atribuições, remete a uma instância superior, tal como 

vemos na figura 9, como se utiliza de uma escrita que o aproxima um pouco mais dos 

seus interlocutores, como se pode ver nos avisos simplificados que expõe aos usuários 

dos serviços que oferece (ver doc. 5 e 6). Neste mesmo sentido, as associações locais, 

também, produzem e fazem circular desde textos objetivados em panfletos a 

documentos formais dirigidos a autoridades, como se pode ver no documento 9. 
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Se os aspectos pontuados acima, levando-se em conta alguns dos contextos 

institucionais e comunitários, importantes para a vida em comunidade, revelam que na 

Vila Irmã Dulce a escrita é diversificada e amplamente utilizada pelas pessoas que 

vivem e interagem cotidianamente naquele espaço, o que dizer, então, de um universo 

ainda mais específico como o ambiente familiar? É essa a instância que estarei pondo 

em foco na próxima seção. 

 

 

4.3. A escrita que circula no ambiente familiar 

 

Seguindo o percurso definido para a execução do presente estudo pretendo 

proceder a uma descrição sobre aspectos do cotidiano das vinte famílias que 

compuseram o grupo-alvo da pesquisa. Os aspectos a serem ressaltados dizem respeito 

à escrita encontrada no ambiente familiar, integrante das rotinas comunicativas 

empreendidas pelos membros dessas famílias, no recinto em que vivem e interagem 

entre si e com o universo a que estão expostos. 

Os dados da pesquisa revelam que grande parte do contingente populacional 

da Vila Irmã Dulce, nele incluídas as famílias em foco, sobrevive em condições de 

extrema pobreza, em virtude do pouco preparo para o trabalho que é oferecido em 

centros urbanos como Teresina. Essas famílias sustentam-se com uma renda baixíssima, 

proveniente de trabalhos eventuais, uma conseqüência, segundo os próprios 

informantes, dos precários níveis de escolarização que têm. Em tom de desabafo dizem: 

 

(D20) Miguel: Nós num sabe ler nem escrever direito, emprego que preste é 

só pra quem tem estudo. Aqui mesmo na Vila num tem nada, 

num tem nem uma fábrica que pudesse dar emprego pelo 

menos de vigia e zelador. Lá no centro, ali é que é difícil, já 

tá todo mundo com suas colocação. Num sobra nada pra nós 

que num têm estudo. (Miguel, 45 anos). 

Observe-se que o informante vincula a realidade material em que vivem as 

pessoas que habitam a Vila Irmã Dulce a sua condição de analfabetos ou semi-
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analfabetos. Mas, se essas condições os afastam da possibilidade de acesso aos bens de 

ordem material, o que dizer, então, da distância que os separa da própria palavra escrita, 

intermediadora do ingresso ao mundo dos que “têm estudo”? 

Somente um olhar extremamente superficial, poderia suscitar a afirmação de 

que essa distância é muito grande. Se por um lado as pesquisas realizadas por órgãos 

oficiais apontam para um nível de escolarização muito baixo entre as pessoas que 

integram a comunidade em questão, o que já poderia ser suficiente para se supor que a 

comunicação escrita entre elas estaria inviabilizada, por outro lado, no entanto, um 

simples olhar em volta do universo por onde circulam essas pessoas, especialmente no 

ambiente restrito dos seus lares, vai apontar para uma realidade cotidiana bem diferente. 

Em se observando as unidades residenciais, detalhes relativos à composição 

do cenário chamam à atenção, pela recorrência. No exterior das casas, na parte voltada 

para a via pública, vê-se o respectivo número de identificação de cada unidade 

residencial em escrita padronizada e a repetição desse número, em alguns casos, até 

duas vezes, em outro local da parede ou na porta principal, em escrita de difícil 

legibilidade. Encontra-se, também, ali escrito o nome da rua, seja a casa localizada no 

início da quadra ou não, tal como se pode ver na figura 14, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14. Parede externa de uma unidade residencial.
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Quando indagava por que reescrevem o número da casa e o nome da rua à 

frente da casa, obtinha respostas aparentemente vagas como, por exemplo, foi a menina 

que botou aí, pra saber que é aqui. (Vilma) / Se num botar num sabe que é da gente. 

(Marta). 

Não raro, encontram-se fixadas nas paredes externas das casas, fotos de 

candidatos que concorreram a cargos eletivos nas duas últimas eleições (2000/2002), ou 

pequenos cartazes que fazem referência a alguma ação sociopolítica desenvolvida na 

Vila, ou, ainda, textos transcritos da Bíblia. 

Na porta de uma dessas casas, lê-se o seguinte: A mulher sábia dignifica sua 

casa a insensata com as próprias mãos a destrói. 

Na dimensão do ambiente familiar, nele compreendida a dinâmica doméstica 

cotidiana, circula uma ampla gama de material escrito, de natureza e origem diversas. 

Os textos, que com mais freqüência são vistos expostos nas residências e a 

circular entre as pessoas das casas, são os seguintes: 

- Calendários de parede 

- Cartazes contendo propaganda eleitoral 

- Trechos transcritos da Bíblia, preces, orações 

- Livros didáticos 

- Extratos de contas da Companhia de Água e Esgoto 

- Extratos de contas da Companhia de Eletrificação 

- Receitas médicas 

- Cartões de controle do Programa Saúde da Família 

- Folhetos e panfletos contendo divulgação de eventos sociais, políticos e 

religiosos 

- Cartas e bilhetes pessoais 

- Convites 

- Cartões de controle de compras 

- Formulários para cadastros 

- Pequenas listas de compras 

- Listas de dívidas a pagar 

- Anotações pessoais 
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- Agendas de endereços e telefones 

- Receitas culinárias 

- Mensagens pessoais 

As peças escritas a circularem no âmbito do contexto familiar encerram 

atividades comunicativas atualizadas em diálogos que se estabelecem entre os próprios 

membros da família e, ainda, entre estes e o micro universo do qual fazem parte como 

as instituições constituídas e a comunidade como um todo, apesar das diferenças que se 

verificam entre essas famílias em termos de nível de escolaridade. Veja-se que, das 

famílias que constituem o grupo de pesquisa, algumas não contam em casa com uma 

única pessoa que leia ou escreva; em outras, há pessoas que lêem com dificuldade mas 

não escrevem e, outras cujos membros freqüentaram a escola formal e concluíram o 

ensino médio. 

Há de se observar, entretanto, que a diversidade dos textos que permeiam o 

ambiente familiar e a intensidade com que a escrita se faz presente entre as atividades 

comunicativas cotidianas difere de família para família e está relacionada a fatores 

diversos como veremos oportunamente. 

Ao percorrer a Vila durante o período de dois anos, tempo que durou o 

trabalho de campo, pude constatar que a escrita é um recurso comunicativo amplamente 

utilizado pelas pessoas que integram a comunidade, nas diversas situações em que 

interagem cotidianamente umas com as outras. As peças escritas que intermediam as 

interações, no entanto, não são aquelas que se buscam em livrarias, bancas de jornais ou 

de revistas nem, obviamente, em bibliotecas, essas instâncias não existem no local. 

Durante toda a pesquisa, os únicos livros que se observaram sendo 

manuseado foram livros didáticos, por crianças e adolescentes ao realizarem as suas 

tarefas escolares e a Bíblia Sagrada, em rituais religiosos. Nenhuma revista foi 

encontrada e, em apenas uma residência, viu-se um jornal de circulação diária na cidade 

sendo recortado por uma criança que realizava tarefas da escola, auxiliada por sua mãe. 

O uso dessas peças, pois, é muito restrito entre os moradores da comunidade. 

Não obstante ser razoavelmente numerosa e diversa a escrita observada em 

circulação nas residências onde esteve concentrada grande parte da coleta de dados, 

convém salientar que se verificavam diferenças consideráveis, tanto no número, quanto 
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na diversidade de textos escritos, de uma casa para outra, fato que percebi ter estreita 

relação com a natureza das atividades profissionais desenvolvidas pelas pessoas 

residentes em cada unidade habitacional e com atividades outras que desempenhavam 

fora de casa. 

Veja-se, por exemplo, que quatro dos informantes principais da pesquisa 

desempenhavam papéis de líderes comunitários, condição que lhes proporcionava a 

oportunidade de estabelecer contatos com várias organizações, por meio da escrita; 

havia outros informantes em cuja residência não havia uma única pessoa que exercesse 

alguma função em casa ou fora dela que necessitasse usar a escrita sistematicamente; 

em outras famílias, ainda, havia quem sobrevivesse financeiramente do que lhe rendia 

um pequeno ateliê de costura ou uma pequena indústria de metalurgia, ou um pequeno 

bar, tendo o administrador ou não o domínio formal da escrita. 

O aprofundamento do trabalho de campo permitiu observar que, dos textos 

existentes em circulação nas residências, alguns eram ali mesmo produzidos e outros 

chegavam àquele ambiente já prontos no que se refere a sua escrituração. Em qualquer 

um dos casos, é inegável que a forma de lidar com esses textos guarda relação com 

histórias remotas dos indivíduos que ali vivem, como, por exemplo, a prática de manter 

guardados e repassar a outras pessoas de suas relações textos contendo preces e orações 

mas, principalmente, estão relacionadas aos modos de viver e de interagir nas diversas 

atividades que fazem parte do dia-a-dia de cada um, como seres atuantes na 

comunidade da qual fazem parte, no momento em que foi realizada a pesquisa. 

O material escrito observado em exposição e em circulação nas casas está 

relacionado a áreas da vida social nas quais as pessoas interagem rotineiramente tais 

como as áreas socioafetiva, religiosa, institucional, sociopolítica e a própria vida 

doméstica.  

A escrita relacionada à área socioafetiva constitui-se de textos atualizados 

em bilhetes e recados escritos enviados por alguma pessoa da casa a alguém das suas 

relações ou delas recebidas. Não raro, também, viam-se mensagens escritas expostas em 

algum local estratégico da casa, elaboradas por alguém da própria casa, tendo como 

destinatárias as pessoas que ali residem ou transitam constantemente. Os bilhetes e os 

recados escritos são sempre enviados por portadores específicos, para serem entregues 
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em mãos; as cartas são enviadas ou recebidas através dos serviços dos correios; e as 

mensagens escritas e lembretes são expostos em locais estratégicos da casa para que os 

destinatários possam visualizá-los, como, por exemplo, porta de geladeira, portas de 

dependências ou paredes. 

No campo socioafetivo, convém mencionar, ainda, a carta. Forma de 

interação comunicativa, geralmente utilizada entre pessoas que, geralmente, encontram-

se separadas por longas distâncias. No momento da execução da pesquisa, a carta não 

era um texto facilmente encontrado, embora todos dissessem ter parentes e/ou amigos 

que moram distante, muitos até em outros estados, com quem mantinham contatos com 

uma certa regularidade. 

Dentre os informantes da pesquisa, foram pouquíssimos aqueles que diziam 

utilizar a carta, atualmente, para se comunicarem com alguém. Sempre que 

abordávamos esse tema, mencionavam a carta como algo do passado, no momento, 

diziam preferir utilizar o telefone. 

Sempre que falávamos sobre a maneira como se comunicavam com as 

pessoas distantes, havia quem dissesse: a pessoa com quem eu mais me comunicava era 

com minha mãe, aí ela morreu (...) às vezes ela mandava recado pela família que eu 

vim morar com eles, mandava carta, eu mandava também, aí ela morreu aí acabou, só 

de vez em quando é que eu telefono (Vilma). Glória, que tem uma filha residente em 

São Paulo, informa que eu me comunico com minha filha lá de São Paulo hoje em dia é 

mais por telefone. Depois que ela ligou o telefone dela é muito difícil a gente escrever 

de uma pra outra. 

Observou-se porém que a escrita relacionada à área socioafetiva não é 

utilizada apenas nos limites da casa nem somente nas relações de parentescos. Algumas 

vezes presenciei a troca de mensagens escritas entre vizinhos adultos, jovens e 

adolescentes tanto para veicular alguma informação relativa a questões de ordem 

prática, como pedidos de empréstimos de algum objeto, quanto para estabelecer 

contatos sociais, como os convites para algum evento ou, até mesmo para manifestar 

intenções de cortesia, como felicitações pela passagem de datas importantes como 

aniversários, Natal e Ano Novo. 
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O material escrito que guarda qualquer relação com a área religiosa é 

surpreendentemente numeroso e variado nas residências pesquisadas. Em todas as casas 

por onde andei, até mesmo naquelas que não estavam incluídas entre as vinte que 

abrigam as famílias do grupo principal da pesquisa, vi textos que exibem preces e 

orações diversas, às vezes acompanhados de estampas de santos dos quais as pessoas se 

dizem devotas, trechos transcritos da Bíblia, dentre outros, expostos em algum local de 

onde podem ser facilmente visualizados logo no primeiro lance de olhar para o interior 

da casa ou, até mesmo, na parte externa da porta de entrada, além de ser muito comum 

encontrarem-se esses mesmos textos, transcritos em peças do vestuário. 

Não raro, viam-se também folhetos contendo programações de eventos 

religiosos realizados ou a se realizarem na comunidade e convites às famílias para 

participarem. 

Além do material escrito propositadamente exposto, é hábito manterem 

peças escritas guardadas em locais onde somente a pessoa mais diretamente envolvida 

tem acesso e não permite a mais ninguém que o tenha. Assim justificam por que 

mantêm expostos ou guardados seus textos contendo preces e orações: Nós é cristão de 

Deus, as prece ajuda a gente. (Teresinha). Ou a gente vendo todo hora vai se lembrar 

de Deus, que é nosso protetor ou, ainda, toda vida eu gosto de ter meus santo para me 

apegar e esses que eu guardo, eu dou a oração pra quem quiser, mas assim guardado 

eu acho que me protege mais. (Carmem). 

Em qualquer um dos casos, a socialização desses textos através de 

empréstimo é muito comum entre parentes e vizinhos, para que o outro possa fazer 

cópia ou, em caso de impedimento, pedir a alguém que o faça. Muitas vezes, ao 

conversarmos sobre temas relacionados à religião, alguns faziam questão de mostrar-me 

os textos contendo preces e orações, sempre escritos à mão, bastante manuseados e com 

aparência de haverem sido escritos há algum tempo. A insistência com que me 

mostravam esses textos e as observações do tipo: olhe, essa oração aqui, você pode tá 

na maior aflição, é só rezar, logo vai valido (Glória), me fez entender que havia uma 

insinuação para que eu adquirisse cópia da oração referida, o que me fez, algumas 

vezes, pedir o texto em empréstimo. 



 131

A religião, conforme já tive oportunidade de registrar, é uma área bastante 

explorada na comunidade e, por isso, um setor importante no que se refere à 

congregação de pessoas em torno dos seus credos, através de diversas atividades 

promovidas pelos diferente templos. Para tanto, a escrita é, indiscutivelmente, uma 

peça-chave. 

Em se tratando de textos escritos encontrados no ambiente doméstico, 

convém, ainda, destacar aquelas relacionadas às áreas institucional e sociopolítica. 

Ao falar de área institucional estou me referindo a todo e qualquer material 

escrito que possa motivar o estabelecimento de vínculos entre o cidadão e as 

instituições oficialmente reconhecidas e aqueles que contribuem para o esclarecimento 

a direitos individuais e sociais previstos em lei e como forma de garantir o exercício 

pleno da cidadania. Quanto à área sociopolítica, refiro-me ao material escrito que 

guarda relação com as iniciativas advindas de entidades da própria comunidade, 

objetivando assegurar melhorias nas condições básicas de sobrevivência naquele local. 

Na área institucional as peças escritas vistas nas residências compreendem, 

dentre outros, documentos de ordem pessoal e relativos ao ordenamento formal da 

própria casa e da vida dos cidadãos que ali habitam. 

Ao contrário do que declarava uma das informantes ao afirmar que, é muita 

desinformação (...). O interesse assim até de tirar a documentação. As pessoas que não 

têm até documento próprio, não têm interesse de tirar (Sônia), observei, entre os 

informantes, sérias preocupações em obter os documentos pessoais e de manter-se o 

mais atualizado possível nesse sentido. Vejamos como se posiciona o senhor Nonato ao 

receber os formulários para recadastramento do Cadastro de Pessoa Física. 

 

(D21) Nonato: Eu sempre tô com meus papel de documento tudo certinho. 

Os meu e os da mulher. Logo quem é aposentado num pode 

ser d’outro jeito, por qualquer besteirinha eles tão cortando o 

aposento. Agora eu já tô com os papel que eles mandaram 

fazer do CPF. Vou pedir à professora pra botar tudo 

direitinho pra mim. (Nonato, 66 anos). 
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A informação expressa na fala do senhor Nonato foi obtida em entrevista 

gravada momentos antes do início de uma aula do curso de alfabetização de adultos do 

qual ele é aluno. Naquele momento, chegava a professora e se integrava ao nosso grupo 

de conversa, ocasião em que o entrevistado combinou com a professora – Neusa – o dia 

e o horário para que esta procedesse ao preenchimento das suas fichas do CPF. 

Certifiquei-me do dia e do horário combinado para o preenchimento das fichas do 

cadastro e pedi permissão para assistir ao evento. Sendo prontamente atendida, no dia 

marcado, compareci. 

Ao chegar a casa de Neusa, o Senhor Nonato conduzia consigo todos os seus 

documentos pessoais e os da sua esposa, cuidadosamente embrulhados em folhas de 

papel e guardados em uma pequena bolsa. Neusa conferiu os documentos de que 

precisava para cumprir sua tarefa, fez as perguntas necessárias e devolveu os 

documentos, em seguida, ao seu dono, que novamente os embrulhou e guardou, dizendo 

tá tudo aqui, quando precisar eu não vou me atrapalhar. Quando recebeu de volta as 

fichas preenchidas o Senhor Nonato examinou-as e perguntou: agora é só entregar lá, 

não é? Neusa advertiu-o de que precisavam, ainda, assinar, mas isso seria feito no ato 

da entrega já que o Senhor Nonato e a esposa são analfabetos e, por isso, deveriam 

registrar as impressões digitais. 

Dentre os informantes mais diretos da pesquisa não encontrei um único que 

não tivesse a preocupação de estar com a documentação pessoal em dia, havia quem 

dissesse: dona, aqui tudo que se vai fazer só faz se tiver documento, identidade, CPF, 

título, profissional. Pode ser coisa do governo, mas também até uma comprinha. A 

profissional, ah! Essa se num tiver num arranja serviço (Luís). Observe-se, ainda, o que 

fala Glória ao se referir a uma das suas filhas, que é adotada: Eu tive seis filhos, aí 

morreu três e aí eu tenho três. Aí tem essa menina que mora comigo, que eu crio, que é 

adotiva, mas é registrada como minha. 

As peças escritas intermediadoras das interações entre os indivíduos e as 

instituições e entidades encontradas no ambiente doméstico não se restringem, no 

entanto, à documentação de natureza pessoal. Neste campo eram vistas, ainda, aquelas 

oriundas de instituições sediadas na própria comunidade, e, até mesmo de outras 

entidades. 
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Relacionados à área de saúde havia os cartões de controle do Programa 

Saúde da Família apresentável ao agente de saúde que visitava regularmente cada 

residência e na unidade de saúde local, sempre que alguém procurava os serviços ali 

oferecidos; receitas médicas resultantes de consultas realizadas na unidade de saúde da 

comunidade ou em ambulatórios de hospitais no centro da cidade; e uma variedade de 

panfletos contendo orientações sobre prevenções de doenças ou sobre programas de 

saúde instituídos pelo governo. 

Ainda no âmbito da área institucional encontravam-se extratos fornecidos 

pela rede bancária, nas casas em que havia alguém que mantivesse conta em banco ou 

no caso de haver alguém que recebesse proventos oriundos de alguma pensão ou 

aposentadoria. Era comum, também, encontrarem-se correspondências enviadas pelas 

instituições bancárias aos seus correntistas. Todo esse material era cuidadosamente 

guardado pela chefe da família, após o exame minucioso dos interessados. 

É interessante mencionar que quando iniciei a pesquisa, grande parte das 

famílias envolvidas na investigação não contavam com o fornecimento oficial e regular 

de água encanada, nem de energia elétrica. A água, obtinham de chafarizes, e a energia, 

de ligações clandestinas, que denominavam de gambiarras e, por esta razão, não tinham 

de pagar por esses serviços mas, já no final da pesquisa tiveram regularizados esses 

serviços e, assim, passaram a ter de pagar por eles. Com isso, surgiram os extratos 

mensais correspondentes ao consumo e os respectivos valores a serem pagos às 

companhias prestadores dos serviços. 

Essas peças escritas eram objeto de exame por várias pessoas da casa, 

principalmente por quem deveria pagar as contas. Os extratos de contas de água e luz a 

pagar, pelo que pude observar, não era uma peça escrita que os informantes 

demonstrassem interesse em receber, mas havia uma que provocava ansiedade a todos e 

reclamação constante por não tê-la em mão: o documento que garantiria a posse do 

terreno no qual haviam construídos suas casas. Neste sentido era comum manifestarem-

se: 

 

(D22) Jesus: O que a gente não tem segurança aqui é esse negócio dos 

documentos. Não sei quantas vezes eles já pediram os 
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documentos, eu já gastei foi muito com cherque (xérox), mas 

nem adiantou. (...) Agora, com os negócios dessas casas pode 

até ser. Eu levei tudo de novo, eles botaram tudo lá nos papel. 

Pode ser que dê certo, se der, tenho fé de ter esses documentos. 

(Jesus, 48 anos). 

 

Observei na fala de cada um, como já foi exposto, o reconhecimento de que, 

somente um papel escrito, fornecido pela autoridade competente, lhes garantiria a posse 

legal do terreno, conquista que tem sido perseguida desde o momento da ocupação e, 

atualmente, parece bem próxima porquanto vários papéis já foram escritos para registrar 

e, assim, reconhecer a posse da terra. Veja-se, por exemplo, os cadastros de residências 

feitos pela prefeitura municipal, os cadastros efetuados pelas companhias de água e 

energia elétrica e, nos últimos tempos, a inclusão da Vila no Programa de Subsídio à 

Habitação, no momento já em fase de execução. 

Neste sentido, há de se ressaltar, ainda, a intervenção do poder público na 

comunidade no sentido de oferecer as condições mínimas de educação, saúde e 

segurança, reivindicados através das associações locais com base nos direitos sociais 

constitucionais de responsabilidade do Estado. 

Provém das ações dessas associações o material escrito encontrado nas 

residências, relacionado à área sociopolítica. Esse material não existe em grande 

quantidade nas casas em que não há qualquer pessoa com vínculo mais estreito com as 

associações locais. Nessas casas, eventualmente são distribuídos panfletos ou material 

do gênero, chamando a atenção para algum evento promovido pelas associações ou para 

algum fato de interesse coletivo na comunidade. 

Já nas casas onde algum membro tem papel de destaque nas agremiações 

locais, o material escrito relacionado às suas atividades é visto e diversificado. Dentre 

esse material, existem folhetos, jornais enviados a outras associações da mesma 

natureza, recortes de jornais contendo matérias sobre a comunidade, cartazes a serem 

utilizados nas manifestações públicas, agendas onde se registram endereços, telefones e 

nomes de pessoas com quem esses líderes estão em permanente contato, além de nomes 

de autoridades e seus respectivos cargos. 
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Os textos relacionados à área doméstica destacam-se pela quantidade e 

diversidade com que são vistos em todas as residências. Não encontrei uma única 

residência em que não houvesse um calendário exposto na parede, geralmente marcado 

por alguma escrita na superfície ou contendo destaques em algumas datas. Ao indagar 

sobre o significado dessas marcações, obtinha respostas como: aí é pra gente não se 

esquecer do dia que o agente (agente de saúde) veio a derradeira vez (Creuza); ou, pra 

você ver, eu marco tudim quando vai chegando o dia dos anos dos filhos, dos neto. 

(Gorete). 

Uma prática corriqueira entre as famílias pesquisadas é manter organizadas, 

por escrito, as contas da casa, utilizando-se de diversas metodologias para tal. Algumas 

reúnem, por exemplo, os extratos de contas de água e luz, a lista da mercearia, o cartão 

da compra do crediário, em um só bloco e, à medida que vão pagando cada conta, 

redistribuem as notas juntando-as e formando um bloco para cada conta específica; 

outros reúnem as notas conforme o mês correspondente à dívida; e outros, ainda, 

mantêm todas as notas juntas, separando-as apenas em dois bloco: contas pagas e contas 

a pagar. 

Observei que as dívidas contraídas na mercearia são anotadas a um só tempo 

em um caderno do proprietário do comércio e em um pequeno caderno que o devedor 

mantém consigo. Em relação a esse procedimento, Livramento explicou-me que a gente 

tem essas conta aqui (exibindo um caderno repleto de anotações de contas). Eu faço 

assim: quando eu quero mandar buscar uma coisa, eu vou dizendo e a Mary vai 

botando aqui, mas é só pouquinha coisa mesmo porque os dinheiro é pouco. Leva e 

quando chega lá Seu Antônio tem o dele também e bota tudo nele. Mas, se eu lhe disser, 

olhe, veja que ele num bota os preço logo, não, só no dia de pagar. Se a gente vai 

pagando, ele vai botando o preço e somando tudo. Se num tem o preço é que ainda 

falta pagar. 

Ao conversar com o proprietário da mercearia onde Livramento e algumas 

outras pessoas compravam sem pagamento à vista, o Senhor Antônio explicou-me a 

razão desse procedimento: Olhe, minha senhora, aqui é o costume da gente, porque tem 

que fazer tudo direitinho. Se eu tenho só o meu caderno, veja, cada pessoa tem uma 

conta separada, logo é pouca gente, graças a Deus, que compra fiado e a quitanda é 
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tão pequena. Sim, se fosse só na minha nota num dava pra pessoa se certificar do que 

levava nem do tanto que tava devendo pra poder comprar mais ou não. Assim, no dia 

de pagar, cada um tem o seu e ninguém pode reclamar (...). E o preço eu num boto logo 

porque a senhora sabe, todo dia as coisa tão subindo e eu tenho freguês que paga logo, 

mas tem outros que demora mais. E assim, se eu for botar o preço de hoje num dá pra 

comprar as coisinha pra vender de novo. 

O material escrito acima referido integra as atividades cotidianas levadas a 

curso no universo doméstico, embora diga respeito às relações estabelecidas entre esse 

campo específico e a área comercial, da qual, nessa dimensão, não trato separadamente 

por considerar que o objetivo final dessas transações está diretamente voltado, não para 

a relação comercial em si, mas para questões relacionadas à organização mínima da 

casa. 

Ainda em relação a esse aspecto, convém mencionar que nas residências 

pesquisadas, encontram-se com muita freqüência alguns panfletos publicitários 

contendo fotos de produtos com os respectivos preços, em geral adquiridos no centro da 

cidade e sacolas de embalagens contendo logomarcas de empresas. Percebi ser uma 

prática bastante comum entre as pessoas retirarem os rótulos de embalagens de produtos 

e organizá-los em algum local e, muitas vezes, vi crianças manuseando esses rótulos ou 

mesmo as embalagens para utilizá-las em suas brincadeiras, fingindo estar adquirindo 

em compras os respectivos produtos. 

Durante as entrevistas, os informantes deixavam implícito nas suas falas que 

reconheciam as marcas dos produtos a serem adquiridos através da observação do 

respectivo rótulo. É isto que afirma o senhor Nonato ao dizer quando a gente vai 

comprar, num dá de tá escolhendo muito, mas aqueles que a gente já sabe, porque 

comprou outras vez e vê, assim pelo desenho, fica mais fácil. Um arroz, tem de um que 

num vale nada, já o que no saco tem essa mulher dá de comprar e num é dos mais 

ruim. 

Ainda no campo doméstico, observei, algumas vezes, pessoas manuseando 

receitas culinárias para preparar alguns pratos, ou repassando-as a vizinhos. Vera, uma 

das informantes da pesquisa, ao falarmos sobre esse assunto, conta que eu já trabalhei 

muito nas casa de família e as patroa mandava fazer comida de receita. Eu vou lhe 
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mostrar... (levantou-se e trouxe consigo um caderno dentro do qual, em folhas avulsas, 

havia alguns textos contendo receitas culinárias). Essas daqui eu sei fazer, já dei até pra 

Dona Francisca, a filha dela copiou pra ela, eu num sei se ela acertou pra fazer (...). 

Eu fazia era muito, só num faço agora porque as coisa de fazer é tudo muito caro. 

Em momento oportuno, ao tratarmos dos modos como as pessoas 

desenvolvem as suas atividades de leitura e de escrita, veremos detalhadamente o 

quanto a prática de socialização de textos é comum entre os informantes, tal como 

sinaliza Vera ao compartilhar a sua receita culinária com a vizinha, ou de demonstrar 

interesse para que eu tomasse conhecimento do material escrito mantido em seu poder, 

já que percebi ser esse um comportamento habitual entre os habitantes da Vila, como se 

pode observar, por exemplo, em relação aos textos relacionados à área religiosa. 

Os textos observados em circulação nas residências, evidentemente, não se 

limitam aos que aqui foram apresentados. No entanto, esses eram os que se viam com  

mais freqüência em todas as residências. Isto, para mim, é um indicativo claro de que 

alguns eventos de letramento são comuns a todos e representam boa parte dos encontros 

que os indivíduos mantêm com a escrita no seu dia-a-dia. 

Ao longo deste capítulo, procurei mostrar, descritivamente, o contexto onde 

a pesquisa de campo foi realizada, com vistas a ressaltar aspectos relativos à escrita que 

se pode ver em circulação nesse ambiente e que, inevitavelmente intermedia as 

atividades sociais em que estão envolvidas as pessoas nas suas rotinas diárias, quer em 

ambientes mais restritos, como o seio da família, quer nas instâncias estruturadas 

coletivamente. 

O quadro geral mostrado até aqui, no que se refere ao material escrito que 

circula no ambiente doméstico e na comunidade como um todo, oferece uma visão 

bastante precisa de quão intenso é o envolvimento das pessoas com a escrita na Vila 

Irmã Dulce. Se há material escrito, alguém o escreveu, e o fez para que alguém lesse. 

Assim sendo, a observação sistemática da dinâmica dos sujeitos envolvidos em suas 

práticas sociais cotidianas nas quais a escrita é intermediadora será o foco da discussão 

que segue. 
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CAPÍTULO 5 

 

Tudo Enquanto no Mundo tem de ter um Papel no Meio 

 

 

No capítulo 3, os relatos dos informantes sobre as suas histórias de vida dão 

conta de que não lhes é indiferente o fato de que a mudança para o contexto urbano e 

para a Vila tenha ocasionado consideráveis alterações na sua forma de viver e de que, 

dentre essas alterações, incluem-se as maneiras de agir e de interagir num universo em 

que a escrita permeia as mais diversas atividades sociais nas quais se envolvem 

rotineiramente. Essa visão se confirma em declarações como a de Iraci ao dizer lá nós 

só trabalhava era na roça mesmo, num tinha esse negócio de ir prum lado e pra outro, 

onde se tem de tá botando o nome, o dedo pra assinar, não. Num era como aqui, não, 

que tudo enquanto no mundo tem de ter um papel no meio. E aqui na Vila é que é 

mesmo. (Iraci, 40 anos). 

Afirmações semelhantes a essa, ouvidas com muita freqüência durante o 

trabalho de campo, oferecem indícios importantes sobre a intensidade com que a escrita 

é utilizada pelas pessoas da comunidade e sugerem que as práticas sociais em que a 

escrita figura como intermediadora são diversificadas. 

A natureza dessas práticas é identificável a partir dos eventos que nelas se 

instauram e, tendo em vista que grande parte delas se processam por intermédio da 

palavra escrita, os eventos assim constituídos são eventos de letramento. Como tal, são 

eventos de comunicação – de construção de sentidos – e de construção de relações 

sociais (...) lugar de (re)construção da realidade subjetiva (Matencio, 2001, p. 78). 
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Neste capítulo, estarei focalizando a atuação dos sujeitos pesquisados, uma 

vez envolvidos em atividades de leitura e de escrita, ou seja, em eventos de letramento 

para, a partir dessa atuação, poder identificar com mais precisão aquilo que essas 

pessoas fazem com a escrita. 

 

 

5.1. As práticas cotidianas vivenciadas no ambiente doméstico 

 

No capítulo 4 mostrei que, na comunidade e no ambiente familiar, é 

numeroso e diverso o material escrito com o qual as pessoas  têm contato diariamente. 

Isso, então, é um dado indicativo de que são, também, numerosas e diversificadas as 

práticas sociais que esse material intermedia, pois é inimaginável a existência de cada 

uma dessas peças apenas para compor o ambiente, sem qualquer função ou uso já que a 

escrita é uma forma de manifestação lingüística e, como tal, uma forma de interação. 

Considero oportuno iniciar essa discussão mostrando uma série de oito 

episódios, dos quais sete foram observados em tempo real e um narrado por uma 

informante, por serem bastante ilustrativos quanto à maneira como se instauram os 

eventos de letramento no espaço investigado e quanto à forma como os atores se 

comportam uma vez envolvidos em práticas sociais que têm a escrita como um 

componente importante. 

 

 

(EP1): As contas 

 

Encontrava-me na residência de Carmem conversando com seus dois filhos, 

adultos e duas senhoras que residem na vizinhança. Carmem não se encontrava. Havia 

ido ao centro da cidade para receber os proventos oriundos de sua aposentadoria, mas 

logo depois retornou, ainda enquanto eu estava na sua casa. Ao chegar, cumprimentou-

me, conversou um pouco e retirou-se para um outro cômodo da casa chamando um dos 

filhos para acompanhá-la. 
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De onde estava eu conseguia ouvir o que os dois falavam e pude perceber 

que discutiam sobre as contas da casa. Como estava com o gravador ligado pude 

registrar alguns trechos da conversa. 

Carmem elaborava com o filho a lista das contas da casa que deveriam ser 

pagas com o dinheiro que recebera há pouco. 

Eis alguns trechos da conversa: 

Carmem: Vamos ver o que tem de botar. Bota aí a quitando, nós já tinha 

somado, deu x, água, mais luz, mais o cartão. Deu quanto? 

João: Deu x.  

Carmem: Viche Maria. E ainda falta deixar os do meu remédio. Toda vez é 

desse jeito com essas conta. 

 

Pouco tempo depois, o filho e Carmem, conduzindo alguns papéis nas mãos, 

juntaram-se a nós. Carmem dirigiu-se às vizinhas, dizendo: 

Carmem: Olhe, num tem quem agüente. Quanto deu a água e a luz de vocês, 

nesse mês? Olhe o tanto da minha! Tá caro demais. 

Vizinha 1: Minha água deu x e a luz deu y. Mas eu já tenho dois talão 

atrasado, tô vendo a hora d’eles cortarem porque eu ainda não 

arranjei o dinheiro pra pagar! 

Vizinha 2: Eu nem vi ainda o tanto dos meus, vou até trazer pro José olhar 

depois. Mas eu também nem sei como que vou pagar. Todo mês 

aumenta e o ganho da gente é tão pouco, nem alcança nunca. 

Carmem: Mas mulher, eu ainda tenho até os meus remédios olhe, essa 

receita aqui, o médico passou foi dois remédio. E agora, tá aqui, 

eu só vou receber no dia três do outro mês. Lê aqui, Rogério, o 

nome do remédio. 

 

(EP2): O bilhete da escola 

 

Em um final de tarde eu entrevistava Glória em sua residência, quando a sua 

filha adolescente adotiva adentrou à casa, chegando da escola. Interrompeu a nossa 
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conversa para entregar à mãe um bilhete que lhe fora enviado pela escola. Glória ficou 

alguns instantes com o papel na mão, numa demonstração de não querer lê-lo na minha 

presença e, percebendo isso, pedi licença e afastei-me um pouco do local, mas deixei o 

gravador ligado sobre a cadeira onde estava sentada e fiquei atenta ao comportamento 

de Glória. Logo que saí, ela abriu o bilhete e chamou uma outra filha, com o auxílio da 

qual leu o texto. Tratava-se de uma convocação para os pais comparecerem à escola 

para tratar de questões relacionadas à indisciplina da filha estudante. Após a leitura, 

comentaram: 

 

Glória: Eu já sabia, eu num disse. Essa menina só me dá confusão! 

Filha: É só tirar! Num quer estudar, bota pra trabalhar (...). 

Glória: Num diga nada não. Deixe que amanhã eu vou lá, aí tem que tomar 

providência (...). 

 

No momento oportuno retornei para continuar a entrevista. Glória fez 

comentários sobre o bilhete que recebera, nos seguintes termos: 

 

Glória: Olhe, mulher, meus filhos mesmo nunca me deram trabalho, nem os 

homens. Olhe só o que a professor dessa menina diz aí (passou-me o 

bilhete para que eu lesse). Num sei nem quantas vez isso já 

aconteceu. 

P.: A senhora vai lá e conversa com a professora pra resolver. 

Glória: Agora me diga com que cara eu vou chegar lá. Já é um lugar que a 

gente num tem nem costume e ainda mais sendo chamada pra essas 

coisas. Um bilhete, como é que eu vou? Oh, menina que me dá 

trabalho! 

 

(EP3): Conferindo as compras 

 

Marisa executava as suas atividades em um pequeno ateliê de costura que 

mantém em sua casa. Após retornar de uma compra que havia feito na cidade. Ao que 
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parece, sempre que retornava dessas compras conferia a metragem dos tecidos 

adquiridos com as respectivas notas de compra, auxiliada por sua filha. Neste dia, 

particularmente, enquanto faziam a conferência, discutiam sobre os preços, a qualidade 

dos tecidos, as peças a serem confeccionadas, os gastos e os lucros. Observe-se: 

 

Marisa: Enquanto a gente vai conversando eu vou adiantar bem aqui esse 

serviço porque tenho encomenda pra entregar. 

P.: Fique à vontade, pode ir fazendo o seu trabalho, não vou lhe atrapalhar. 

Marisa: Marta, levante aí e venha aqui me ajudar. (Dirigindo-se à filha). 

Marta: Sim, dessa vez eu vou conferindo ou dizendo o que tem na nota? 

Marisa: Não, pode ir lendo a nota. 

 

As duas, enquanto conferiam tecido a tecido, confrontando com a nota da 

compra, conversavam: 

 

Marisa: Olha aqui esse. Foi até barato, eu comprei lá no Paraíba (famosa 

loja da cidade). 

Marta: É. E é até bom. 

Marisa: E bonito. Vai dar para tirar até o prejuízo daquele outro, que é 

caro. Mas se a gente não faz do jeito que é encomendado, já sabe (...). 

 

 

(EP4): O folheto da dengue 

 

Creusa, preocupada com o filho de quatro anos que apresentava febre alta e 

dores de cabeça, comenta com sua filha adolescente que desconhecia a razão daquela 

febre. A filha, então, toma um folheto explicativo sobre a dengue, distribuído na sua 

escola e passa a lê-lo com a mãe e a fazer comentários dirigindo-se a ela, a mim e a uma 

outra senhora, Graça, que estava presente. Vejamos a forma como essa leitura foi 

inserida na conversa: 
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Creusa.: Desde ontem que esse menino tá tão mole. Ele tá com febre e bota a 

mãozinha nos olhos dizendo que dói. 

Graça: Tá dando mesmo essas febre. Tão dizendo que é dengue, do mosquito 

da água, mas aqui num tem nem essas água. 

Filha: Ah. Deixa eu mostrar o que entregaram pra nós na escola, ontem (...). 

Vamos ver. Diz aqui, olha aqui, mamãe, dor de cabeça, febre, (...) tá 

vendo? 

Creusa: Ah, então é disso mesmo. Eu tô vendo. Mas esse mosquitinho de 

nada. Diz aqui que ele nasce na água que tá parada. Só pode ser. 

Filha: Vamos ver, que aqui tá dizendo que não pode tomar todo remédio, 

não. 

P.: Não é bom a senhora levar ele logo no hospital? 

Graça: Sabe, mulher, é bom mesmo, depois dá um remédio que num pode e 

lá o doutor já diz logo o que é. 

Creusa: É, hoje eu dou o remédio pra febre, lá na farmácia eles sabe. Tu vai 

lá, minha filha, compra pra ele tomar agora de noite. Mas amanhã 

cedo eu vou no hospital com ele. 

 

 

(EP5): O cartão musical 

 

Às vésperas do Natal de 2001, fiz uma visita, previamente combinada, a uma 

das famílias que integravam o grupo de pesquisa. Comecei a gravar uma entrevista com 

duas das pessoas que ali residiam. Em determinado momento da conversa abordamos o 

tema carta, quando uma das entrevistadas falou: 

 

(D23) Glória: Assim, carta mesmo é difícil da gente receber. Só mesmo a 

minha filha de São Paulo é que às vezes manda. Ontem mesmo 

nós ficamos tão alegre porque chegou uma, quer dizer, a gente 

pensava que era uma. (...) aí quando o carteiro chegou e 

entregou os papel eu até pensava que era só conta pra pagar, 
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mandei logo a menina receber. Aí ela disse: “Olha mãe, carta 

da Dalva”. Mulher eu fiquei tão alegre mas eu disse logo, nós 

vamos deixar pra abrir e ler só de noite, pra todo mundo (...). 

Aí mandei logo avisar os meninos e de noite, depois da janta 

nós fomo ver. Foi o Juvenal quem abriu pra ler. Mas mulher, e 

num era um cartão de Natal que toca! Oh, mas é bonito, todo 

mundo se admirou (...). Eu vou buscar pra ele mostrar. 

 

Célia retirou-se e voltou, em seguida, com o envelope na mão. Abriu-o e leu 

bem próxima de mim,observando: Olhe, os dizer, como são bonito. E a cantiguinha! 

 

 

(EP6): As promessas 

 

Teresinha: Eles (os políticos) tão todo dia na televisão só dizendo que vão 

fazer benfeitoria na Vila, agora eu quero só ver. 

Leda: Eu num acredito muito, não. Mas vamo esperar. Se num fizerem, aí a 

gente vai atrás. Eles num disseram, pra pegar o voto! 

Teresinha: É, eu que num caio mais na conversa deles. Nem o asfalto que 

disseram que iam botar já, já, lá na avenida. Mandaram pregar 

aquelas faixas pra gente acreditar, tava ali escrito e, nada! 

Iraci: Vocês ainda vão nessa? Nem que eles botassem o papel na minha mão 

eu num acreditava. Eu num sou besta! 

Teresinha: Vocês se lembram dos papel que eles soltavam dizendo que iam 

fazer tanta coisa aqui. Eu ainda até tenho uns ali guardado 

(levantou-se e logo retornou com um panfleto nas mãos e, em 

seguida, leu o texto em voz alta). 

Leda: Mas isso aí vai ficar só no papel. Ele só vai pisar aqui daqui a três 

anos, vocês vão ver. Devia era nem dizer, se num pode cumprir. Eles 

caçam todo jeito de enganar o povo 
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O texto em questão havia sido distribuído por um candidato a deputado 

estadual à época da última campanha eleitoral, comprometendo-se com a comunidade 

no sentido de ali instalar creches, escolas e trazer outros benefícios para a população. 

 

 

(EP7): A lista de material 

 

Enquanto conversava com um casal – Antônio e Jesus –, chefes de uma das 

famílias pesquisadas, e com ele gravava entrevista, uma das suas filhas (Cristina), que 

era casada e residia na mesma casa com o marido e dois filhos, realizava algumas 

tarefas domésticas e cuidava das crianças. O marido de Cristina (Pedro), naquele 

momento não estava em casa, chegou algum tempo depois de havermos iniciado a 

conversa. 

Logo que Pedro chegou, o sogro dirigiu-se a ele e falou: 

 

Antônio: Cadê? Que hora é que nós vamos? 

Pedro:  Vamos já, já. eu vou só botar as coisa de comprar num papel. Vem 

Cristina, senão eu posso m’esquecer e também pra ter uma base. 

 

Pedro chamou a esposa e pediu que ela trouxesse um caderno e um lápis para 

elaborarem uma lista de compras do material de construção a ser utilizado em um 

quarto a ser construído na casa, onde deveriam acomodar-se melhor com os filhos. 

 

Pedro: Cristina, traz o papel e o lápis, deixa esses meninos aí. Vamos ver o 

material que seu Zé já quer ir. 

 

Pouco tempo depois, Cristina acomodou-se junto a uma mesa na cozinha 

conduzindo um caderno e um lápis na mão, onde o marido já se encontrava a sua 

espera. A senhora com quem eu conversava dirigiu-se à filha e falou: 
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Jesus: Eita, tu foi mexer nos cadernos da menina. Quando ela chegar vai ser 

briga. 

Cristina: É só uma folhinha de nada, depois eu boto no lugar. 

 

Encerrada a discussão, Cristina voltou-se para o marido e começaram a 

tarefa. 

 

Pedro: Seu Antônio, vá dizendo aí. 

Antônio: Bota primeiro as coisa pesada. 

Pedro: Vamos ver. O tijolo, botou? Um milheiro. 

Cristina: Tijolo. 

Pedro: Pedra, areia, cimento. Bota. 

Cristina: Pronto. Escuta! Tijolo, um milheiro; pedra, areia, cimento. 

Pedro: Seu Antônio, bota quanto? 

Antônio: De quê? Eu num sei de que é. Tu num é quem sabe? Tu num é o 

pedreiro? 

Pedro: Mas vamos ver! Tijolo, um milheiro; a areia, cimento. Diga, quanto? 

Antônio: Bota meia carrada de pedra, dá que sobra, nós num já fizemos a 

base? Areia também meia e cimento, uns cinco. Eita, mas vai tanto 

dinheiro aí! Mas ele num disse que recebe de quatro vez? 

Pedro: Tu já botou? 

Cristina: Peraí. (...) Olha aqui. Tijolo, um milheiro; pedra, meia; areia, meia 

e cimento, cinco. Olha!. 

Antônio: Agora bota as miudeza e vambora logo. 

Pedro: Deixa ver. Viche, Maria. Quem é que sabe o que diz aqui. Só porque 

a gente já sabe sem ver. Passa pra esse outro papel botando uma 

coisa debaixo da outra. Quando chegar lá é só entregar pro 

Sebastião, ele já vai saber direitinho e dizer quanto dá, que é pra 

gente saber quanto tem de pagar por mês. Porque tu ainda vai botar 

o preço do lado. 
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Cristina refez a lista e a ela acrescentou vários outros itens, orientada pelo 

marido. 

 

 

(EP8): A carta 

 

Teresa: Eu vim pra nós fazer a carta. Vamos logo que eu tô avexada. 

Dora: Pois vamos. Vamos pra mesa. 

Teresa: Não, aí num dá certo, não. A gente nem pode dizer tudo, todo mundo 

vendo. 

Dora: Oh, mulher (...) é abestada. O que que tem? Ninguém tá nem se 

importando. 

Teresa: Mas eu fico assim (...) vamos mesmo pro quarto. Do jeito da outra. 

Dora: Então vamo. Eu boto na cadeira (...). Pois diz, diz aí o que tu quer 

mandar dizer. 

 

Esse diálogo aconteceu entre as duas interlocutoras, Teresa e Dora, quando 

da redação de uma carta pessoal por Dora para Teresa, a pedido desta. 

No transcorrer da tarefa, Teresa ia dizendo em frases curtas e entrecortadas 

as informações que desejava enviar a sua família e as reclamações pelas notícias dos 

filhos que há muito não tinha. Ao enunciar cada bloco de informações, Teresa 

aguardava um pouco até que Dora as transformava em escritos e, ao final de cada 

trecho, Teresa pedia que a amiga lesse, o que provocava muita discussão entre as duas 

porque o que era escrito nem sempre correspondia às expectativas de Teresa. 

O processo de escrituração da carta transcorreu em meio a uma certa tensão. 

De um lado Teresa parecia querer preservar a sua intimidade e da sua família quanto a 

segredos e sentimentos que não deveriam tornar-se conhecidos a estranhos, como Dora 

e eu, que estava também presente, de outro, Dora esforçava-se para ser o mais fiel 

possível às palavras da amiga. Em alguns momentos a tensão se tornava mais evidente, 

como em: 
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Teresa: Diz que eu ainda tô esperando pra ajeitar a minha casa e arranjar 

um jeito de ir lá. Tenho fé em Deus que não vai custar muito. 

 

Após escrever a informação, Dora leu o que escrevera. 

 

Dora: “Tia Maria, a minha vida aqui tá muito difícil. Eu ainda não ajeitei a 

minha casa por isso não posso fechar a minha porta e viajar porque a 

casa não tem segurança. Também eu não tenho emprego. Mas eu vou 

arranjar um dinheiro, com fé em Deus, e logo dou um jeito de ir ver 

meus filhos”. 

 

Teresa: Mas mulher a tia vai pensar que eu tô morando quase no meio da 

rua. E eu não sei quando é que eu vou poder ir. Faz de novo do jeito 

que eu te disse senão ela vai dizer que eu tô mentindo, porque eu 

num chego nunca. 

Dora, então, reescreveu a informação. 

 

A situação apresentada acima, elaboração de uma carta pessoal, foi única 

observada durante todo o trabalho de campo. 

Os episódios mostrados acima, como tantos outros observados durante a 

pesquisa de campo, revelam a diversidade de práticas sociais vivenciadas pelos 

habitantes da Vila, a natureza dos eventos de letramento que se instauram no contexto 

dessas práticas e a maneira como os atores sociais comportam-se diante de situações 

comunicativas em que a escrita é parte essencial. 

Inicialmente considero relevante destacar que, gerir as finanças da casa, 

interagir com instituições, gerir pequenos negócios, orientar-se para a resolução de 

problemas práticos do dia-a-dia e estabelecer e manter laços afetivos e sociais através 

da utilização da escrita, não parecem ser práticas sociais eventuais no contexto 

doméstico. Tal procedimento encontra-se evidenciado em pistas lingüísticas como... 

toda vez é desse jeito com essas contas (EP1); ...Já num sei nem quantas vez isso 

aconteceu (EP2); ...dessa vez eu vou conferindo ou dizendo o que tem na nota? (EP3); 



 149

...a minha filha de São Paulo é que às vezes manda (EP5); e ...vamos mesmo pro 

quarto, do jeito da outra (EP8). Isso é um indicativo de que entre esse grupo de pessoas 

há uma certa familiaridade em participar de eventos dessa natureza. 

É interessante notar que os eventos de letramento inferidos a partir das 

práticas sociais presenciadas no contexto doméstico processam-se por meio de 

atividades de leitura, de escrituração, de ambas atividades. Mas observa-se que, via de 

regra, a essas atividades são seguidas ou a elas intercaladas discussões pertinentes ao 

que se lê ou se escreve. Isso é o que se pode verificar, por exemplo, em (EP4), já que 

temos apenas uma atividade de leitura seguida de discussões; em (EP7) e (EP8), quando 

da elaboração da lista de material e da carta, temos atividades de escrituração e de 

leitura e a estas intercaladas discussões pertinentes ao que se está passando naquele 

momento. 

Não raro, observei, instaurarem-se eventos de letramento apenas a partir de 

discussões acerca de algum material escrito que alguém tenha tido a oportunidade de ler 

em momentos anteriores, como também a partir da audição de notícias veiculadas na 

TV e no rádio. Temos, com isso, a confirmação do que sugere Barton (1991), quanto à 

idéia de que há muitas formas diferentes de se usar a palavra escrita, ponto de vista 

adotado pelos estudiosos que concebem o letramento como uma prática social. 

Convém destacar que os papéis escritos existentes nas casas circulam entre 

as pessoas que ali vivem e, até mesmo, entre vizinhos, parentes e pessoas mais íntimas, 

como no caso de receitas médicas, algum documento que tenha relação com a questão 

da moradia, panfletos advindos das associações locais ou folhetos de anúncios 

publicitários distribuídos por algum estabelecimento comercial sediado na própria Vila 

ou no centro da cidade. Todo esse material constitui a fonte de instauração de eventos 

de letramento nos quais se destacam atividades de leitura e de escrita, e a motivação 

para as mais diversas discussões. Observei que, sempre que alguém punha as mãos em 

algum texto, procurava lê-lo para outra pessoa, caso pudesse fazê-lo, se não, levava-o a 

alguém, a quem costumeiramente recorria nessas situações. Vi que, os bate-papos 

costumeiros às portas das casas, eram momentos oportunos para a realização dessas 

leituras. Nessas ocasiões, era comum surgirem assuntos que motivavam a apresentação 

de um texto e a conseqüente discussão sobre o tema a ele pertinente. 
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Essas discussões transcorriam com muita freqüência durante as entrevistas e, 

se para o tema levantado houvesse um texto escrito a ele relacionado, logo alguém 

tratava de apresentá-lo e incluí-lo na discussão. Conversas em torno de valores de 

contas mensais de água e luz e temas relacionados a questões políticas, por exemplo, 

eram bastante produtivas nesses encontros. Observe-se, por exemplo, o (EP6). 

Convém destacar, ainda, que em nenhum momento da pesquisa presenciei 

qualquer pessoa realizando leituras ou mencionando tê-las feito de forma isolada e 

solitária. Os que sabiam ler, sempre que punham as mãos em algum material escrito, 

mesmo que fizessem primeiro uma rápida leitura só para si, logo tratavam de envolver 

outras pessoas nessa atividade, quer relendo o texto para que elas pudessem ouvir, quer 

repassando o material para que outros também lessem, quer expondo o conteúdo do que 

liam para, assim, provocar alguma discussão. Os que precisavam recorrer a outras 

pessoas porque não sabiam ler, após ouvir o que tinha sido lido, discutiam o conteúdo 

dos textos com o próprio leitor e com outras pessoas que estivessem por perto, além de 

fazerem perguntas que motivavam novas leituras do texto. 

Observei, no entanto, que a abrangência do compartilhamento das leituras 

não era aleatória nem irrestrita, pois variava conforme o nível de reserva que o 

conteúdo das mensagens requeria. Se a escrita versasse sobre assuntos que dissessem 

respeito a questões íntimas da família ou da casa, somente poucas pessoas da própria 

casa eram envolvidas; se o teor das mensagens não exigisse reserva, todos da família 

eram até mesmo convocados a participar; e, em se tratando de leituras de textos cujas 

mensagens não exigissem qualquer reserva ou versassem sobre questões comuns às 

pessoas da comunidade, as pessoas da casa, os vizinhos e os amigos que estivessem por 

perto participavam dessa atividade. 

No que se refere às atividades de leitura, é interessante observar, ainda, que, 

da parte de quem tinha a posse do texto, percebiam-se iniciativas diversas: ou fazia 

inicialmente uma leitura para que os demais presentes pudessem ouvir e repassava, em 

seguida, o texto a alguém, ao tempo em que fazia comentários sobre o conteúdo do que 

havia lido, como em (EP1), (EP2,) e (EP6); ou se aproximava de algum dos presentes 

para fazer uma leitura em conjunto, como em (EP5); ou, ainda, lia sozinho e, no 
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transcurso da leitura ou após concluí-la, provocava discussões sobre o assunto abordado 

no texto, tal como se vê em (EP4). 

Os casos específicos dos episódios mostrados e de outras situações 

observadas em tempo real ou através de declarações dos informantes sobre as atitudes 

adotadas no transcurso de uma atividade de leitura oferecem pistas para que se 

levantem inferências de que a prática de envolver os outros nessas atividades justifica-

se por diversos motivos. Um deles configura-se como uma busca de auxílio à decifração 

daquilo que se encontra codificado em um texto escrito, tal como vemos na justificativa 

de Luzia ao declarar que não se sentia à vontade para ir sozinha ao supermercado 

dizendo que Nós primeiro bota na listinha o que precisa, aqui em casa, eu vou dizendo 

e ela vai botando. Aí se eu for só, quando chego lá eu me atrapalho (...).  

Luzia, na verdade, precisava do auxílio de alguém para realizar a leitura da 

lista de compras, atividade que não se sentia apta a realizar sozinha por não conseguir 

decifrar a escrita ali codificada. Outra é uma forma de fazer com que o outro não duvide 

da sua capacidade de ler, observada em situações em que parecia haver alguma 

desconfiança por parte do ouvinte como em um caso observado por ocasião de uma 

visita-cobrança de um vendedor ambulante a uma das informantes. Nessa ocasião, 

Neusa, a devedora, pegou o seu cartão de controle e, após lê-lo, constatou o valor de sua 

dívida, questionado pelo ambulante, a quem Neusa repassou o seu cartão dizendo: olhe 

aqui, tá botado até com sua letra, eu sei ler muito bem, moço. Ou podemos inferir ainda 

que é uma maneira de fazer com que o ouvinte adote o ponto de vista do leitor em 

relação à posição por este tomada sobre o conteúdo de alguma mensagem escrita, como, 

por exemplo, no (EP1), no momento em que Carmem reclama das altas taxas de água e 

luz para as suas vizinhas, ao tempo em que a elas repassa os seus extratos como que 

procurando nelas um apoio a sua reclamação. 

A idéia de socialização do que se lê, na comunidade, não se restringe ao 

momento em que a atividade de leitura está em processo, ou seja, ao momento em que 

alguém tem em mãos ou ao alcance dos olhos um papel escrito. Observei ser comum 

entre as pessoas falarem sobre algum informe escrito dirigido às pessoas da comunidade 

por instituições e entidades locais. 
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Veja-se o que Sônia informa a sua vizinha a respeito das novas exigências 

para o atendimento na unidade de saúde local, no momento em que esta se dirigia com 

o filho àquela casa de saúde em busca de atendimento: Ei, Vilma, tu vai levando os 

documentos, né? Porque eu vi lá um aviso que dizia que só se consultava se levasse a 

carteira de identidade e o cartãozinho (cartão da família, fornecido pelo Programa 

Saúde da Família). Esta fala de Sônia faz referência ao aviso constante no doc. 5. 

Atitude semelhante à acima descrita era observada em relação a avisos 

escritos sobre eventos sociopolíticos e religiosos a terem lugar na Vila e, também, a 

propagandas veiculadas através de cartazes compreendendo, especialmente, 

informações sobre produtos de consumo doméstico. 

Em ambos os casos, percebi haver uma verdadeira rede de divulgação boca a 

boca mas, sempre que alguém repassava a informação não deixava de mencionar a 

origem dela. Foram várias as situações em que pude comprovar o exposto acima, como, 

por exemplo, em duas situações diferentes em que realizava entrevistas com 

informantes também diferentes. 

Na primeira ocasião, conversava com Jesus sobre um evento social; a festa 

de comemoração do aniversário da comunidade. Uma vizinha da entrevistada juntou-se 

a nós e, participando da conversa, declarou: lá no bar do Juá tem um aviso dizendo tudo 

que vai ter no dia do aniversário: vão botar jornal que tem notícia da Vila, vai ter um 

negócio lá de tirar pressão e vem o povo da FAMCC com gente pra falar. Tá tudim lá 

no aviso. 

Em outro momento, durante uma conversa informal com algumas pessoas, 

falávamos sobre o preço dos produtos alimentícios, quando uma das participantes da 

discussão assim se manifestou: no mercadinho lá do Esplanada (bairro contíguo à Vila) 

tão dizendo que tem muita coisa mais em conta. A Joana trouxe até um papel que diz os 

preço tudo e me deu, e é mais em conta mesmo, (Ana). 

Os eventos de letramento instaurados nos limites do contexto doméstico, não 

se processavam somente através de atividades de leitura, conforme ressaltei acima. As 

atividades de escrituração também se destacavam nesses eventos. 

A escrita produzida no ambiente doméstico de alguma forma está 

relacionado a aspectos da vida pessoal, do convívio social, da organização financeira da 
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casa. Em qualquer um dos casos, a elaboração desse material é uma tarefa confiada a 

pessoas específicas selecionadas entre os membros de uma mesma família caso alguém 

seja habilitado a fazê-lo, a alguém que mesmo não pertencendo aos quadros da família, 

goze de intimidade e confiança suficientes para tomar conhecimento dos assuntos 

íntimos da vida de quem o solicita a escrever. 

Exemplos típicos desse processo são encontrados em (E1), mostrado no 

capítulo 4 e nos episódios (EP1), (EP8) e (EP9). Percebi que, via de regra, o ato de 

escrituração de algum texto pelos informantes, por mais simples que fosse, não era um 

ato solitário, contava com a participação de outras pessoas. Não tive a oportunidade de 

presenciar alguém escrevendo sozinho, uma única vez que fosse, durante o trabalho de 

campo. Até mesmo para realizarem as tarefas escolares, crianças e adolescentes e, 

mesmo, adultos, sempre recorriam a alguém. 

O processo de elaboração de qualquer material escrito, observei, obedecia a 

um ritual iniciado por uma discussão sobre os assuntos a serem abordados no texto, 

como uma espécie de planejamento, e concluído com uma leitura final, como se 

colocado à aprovação dos colaboradores. No transcorrer do processo, faziam-se reparos, 

reescreviam-se trechos, consultavam-se outras pessoas, como se a maior preocupação 

fosse a interpretação do leitor. Vejam-se, a propósito, os episódios (EP8) e (EP9). 

Esses eventos, que tratam, respectivamente, da elaboração de uma lista de 

compras e de uma carta pessoal, apresentam uma estrutura de participação19 (Philips, 

1972) idêntica, de forma que, o papel de principal falante é reservado não a quem está 

escrevendo mas, sobretudo a quem coordena o processo. À pessoa que escreve cabe 

apenas o papel de traduzir em forma de escrita que faça sentido o que lhe é determinado 

pelos outros participantes. 

O lugar de falante principal é reservado àquele que escreve, apenas no 

momento em que submete o escrito à apreciação dos seus parceiros de tarefa ou quando 

necessita de algum esclarecimento a respeito das idéias que lhe são apresentadas. 

Não é demais relembrar que, dentre as famílias pesquisadas, há aquelas em 

que todos os seus membros são escolarizados, lêem e escrevem sem grandes 

                                                 
19 Philips (1972) utiliza a expressão estrutura de participação para referir-se aos arranjos estruturais da interação. 
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dificuldades, mas há outras que não contam com qualquer pessoa que leia ou escreva e, 

ainda, aquelas em que alguns dos seus membros apenas lêem com muita dificuldade, 

mas não sabem escrever, o que não significa um empecilho para que participem, de 

alguma forma, de atividades de escrituração de textos, como vimos em (EP8). 

Em se tratando do primeiro caso, alguma das pessoas da própria família 

escreve os textos, nos demais casos, há sempre as pessoas específicas para fazê-lo, 

desde que desfrutem da confiança do solicitante ou com este tenha intimidade suficiente 

para que ele possa tomar conhecimento dos seus assuntos pessoais, de sua família ou de 

sua casa. 

Vejamos o que fala uma das informantes da pesquisa, freqüentemente 

procurada para auxiliar no tocante à produção de alguma escrita. 

 

(D24) Sônia: Um pessoal que a dona Maria me indicou pra mim preencher 

as coisas do CPF (...) coisas assim. A dona Marta também 

indicou por outras pessoas e elas sempre vêm aqui. Ela trouxe 

até mais duas pessoas pra preencher o cadastramento do CPF, 

aquele formulariozinho (...) Aí eu preenchi que elas não 

sabiam que nos correios eles não preenchem. Eles dão que é 

para que alguém possa preencher, ajudar a preencher. Às 

vezes eles não sabem nem por quê. 

 

A escrita produzida nessas circunstâncias era sempre relacionada à vida 

doméstica, social ou se prestava a atender às relações estabelecidas entre as pessoas e as 

instituições, mas havia, ainda, aquelas de natureza bem pessoal e, por isso, reservada. 

Em qualquer um dos casos, no entanto, a produção escrita era realizada a várias mãos, 

exceto aquelas bastante raras, de caráter extremamente íntimo como as anotações feitas 

por alguns adolescentes em forma de diário. Observei, ainda, que quando as pessoas 

estavam envolvidas em atividade de escrituração todas tinham sempre um papel ativo e 

nem sempre havia uma sintonia entre aquilo que se escrevia e a intenção de quem 

solicitava a execução dessa tarefa. 
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Note-se que em (EP8) a solicitante da tarefa era analfabeta e, por mais amiga 

daquela que lhe estava prestando a gentileza de escrever a carta, notava-se um certo 

constrangimento em ambas, sempre que tocavam em algum assunto mais reservado e 

quando o escrito não correspondia exatamente àquilo que a solicitante desejava 

expressar. Neste sentido, Teresa declarou-me, posteriormente: Se a gente manda fazer 

uma carta, ou quando a gente recebe uma carta, um bilhete, aí os primeiros que fica 

sabendo dos segredo da gente é os de fora. E a gente nem sabe entender direito quando 

os outros tá lendo, se é aquilo mesmo que tão mandando dizer. Pra mandar fazer (...). 

Mas nunca que botam do mesmo jeito que a gente quer mandar dizer (...). 

De modo geral, nos eventos em que o ato de escrever prevalecia sobre 

qualquer outra atividade, parecia haver uma tensão entre as pessoas envolvidas e uma 

insatisfação indisfarçável por parte de todos, principalmente de quem coordena o evento 

porque, via de regra, era o maior interessado no produto final. 

A declaração de Teresa: Mas nunca que botam do mesmo jeito que a gente 

quer mandar dizer é bastante pertinente não apenas no caso específico da carta e nem 

quando a pessoa que solicita o favor é analfabeta. Nas vezes em que presenciei 

situações semelhantes, mesmo que todos os envolvidos soubessem ler e escrever, 

parecia haver um certo descompasso entre o que se queria dizer e o que, de fato, era 

escrito. 

Em meio a esse aparente descompasso, no entanto, na Vila, escreve-se. A 

várias mãos elaboram-se, nas casas, mensagens dirigidas às pessoas da própria casa ou 

a alguém que por ali circule regularmente, listas de compras a serem feitas e de contas a 

pagar, convites para eventos sociais, como festas de aniversários, letreiros anunciando a 

oferta de produtos e serviços, receitas culinárias, preenchem-se formulários. 

No ambiente doméstico, as pessoas utilizam a leitura e a escrita para fins os 

mais diversos, mas há de se assinalar que, não obstante essa diversidade e as 

características particulares de cada família, é possível perceber que há alguns pontos 

comuns no que se refere à maneira como as atividades de leitura e de escrita se 

processam, conforme mostrado em relação ao comportamento das pessoas envolvidas 

nessas atividades. E o mais marcante deles é, talvez, o fato de se constituírem em 

atividades coletivas e, assim, compartilhadas, o que, certamente, contraria a afirmação 
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de Ong (1998, p. 82) ao sugerir que ler e escrever constituem atividades solitárias que 

atraem a psique para dentro de si mesma. Ao contrário, na Vila vemos que essas 

atividades são solidárias. 

No contexto doméstico, observei, havia pessoas específicas responsáveis por 

ler e escrever e, vale ressaltar que, nas residências, onde havia pessoas que liam e 

escreviam, a responsabilidade direta pela realização dessas tarefas em geral nem sempre 

era confiada aos chefes da família. Caso existisse uma outra pessoa que pudesse fazê-lo, 

embora os chefes tivessem sempre uma participação importante, na maioria das vezes, 

desempenhavam papel de co-responsáveis pela atividade. Já nas residências onde não 

havia alguém habilitado a ler e a escrever, os interessados recorriam a uma mesma 

pessoa específica das suas relações e da sua confiança para fazê-lo. 

Nos exemplos e discussões apresentados acima tentou-se mostrar a maneira 

como os agentes sociais que integram a comunidade portam-se, uma vez envolvidos em 

eventos de letramento. No entanto, pela diversidade do material escrito antes 

apresentado, é possível perceber que esses eventos não se limitam aos que foram 

mostrados até aqui. Encontros outros com a escrita, no ambiente doméstico e fora dele, 

são práticas muito comuns entre os informantes. 

 

 

5.2. Além do universo doméstico 

 

Não obstante a diversidade de práticas sociais configuradas em eventos de 

letramento aos quais os informantes expõem-se nas suas rotinas domésticas, o recinto 

dos lares não é o limite para tal exposição. Motivados ou não pela escrita que lhes 

chega às mãos, rompem as fronteiras do cotidiano doméstico para aventurar-se em 

instâncias outras, pois necessitam articular-se com o mundo exterior. 

Mesmo com o pouco tempo de existência, a Vila Irmã Dulce já conta com 

uma infraestrutura mínima nos setores privado e público de forma que as pessoas, em 

muitos casos, procuram suprir as suas necessidades sem se deslocarem para o centro de 

Teresina. Assim, na própria comunidade, são muitas e variadas as oportunidades de 

envolvimento em situações que exigem a intermediação de palavra escrita, fora do 
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contexto doméstico. Os contatos estabelecidos nas relações comerciais, com instituições 

públicas, em práticas relacionadas à expressão de fé e crença religiosa e no exercício da 

participação democrática, são exemplos típicos de inevitáveis encontros com a escrita. 

As práticas sociais estabelecidas a partir do envolvimento das pessoas em 

transações de natureza comercial são propícias para o desencadeamento de uma série de 

eventos de letramento já que envolvem o planejamento da compra, efetivado em listas 

escritas ou em cálculos prévios; os atos de escolha e pagamento dos produtos 

adquiridos; e o posterior manuseio e observação dos rótulos dos produtos. 

Os eventos de letramento inferidos das práticas sociais que envolvem 

questões relativas a transações comerciais, na Vila, configuram-se em atividades que 

chamam à atenção, dado que os informantes e as pessoas em geral parecem estar muito 

atentas a tudo que diz respeito à oferta e aos preços de produtos os mais diversos, no 

espaço por onde circulam. 

Freqüentemente as pessoas, principalmente as donas de casa, dirigem-se aos 

estabelecimentos comerciais locais para inteirarem-se sobre preços e produtos e, sempre 

que há oportunidade, levam as informações obtidas às pessoas de suas relações. 

Quanto ao ato específico da aquisição de produtos de consumo doméstico, 

aspecto que observei mais sistematicamente, verifiquei práticas diversas, evidenciadas 

nos exemplos que seguem: 

 

(E3) P.: (...) A senhora é quem vai mesmo no supermercado fazer suas 

compras de alimentos? 

Luzia: É, mais ela (apontando para uma das suas filhas). 

P.: Por que a senhora vai mais ela? 

Luzia: Porque eu num gosto de andar só. 

P.: Por quê? A senhora tem medo? 

Luzia: Não, é aqui pertinho. Eu num tem medo não. Nós primeiro bota na 

listinha o que precisa, aqui em casa, eu vou dizendo e ela vai 

botando. Aí, se eu for só, quando chega lá eu me atrapalho. (...) Ela 

vai dizendo, olhando na lista e me dizendo. Aí nós duas vamos vendo 

e comprando o que precisa. Cê num viu naquele dia? 



 158

 

(E4) Leda: As coisas que eu compro é sempre de pouco e num é sempre que 

eu tenho o dinheiro pra, assim, pagar na mesma hora. Assim, seu 

Bento tem aquela quitandinha e num se importa de anotar no 

caderno. 

P.: Mas quando você chega lá, você mesma escolhe as coisas que vai 

comprar? Como é que você faz? Eu fui com você daquela vez mas nem 

prestei atenção. 

Leda: Não, ali num tem muita coisa assim não. É só um tipo de arroz, de... 

de óleo. Eu chego e falo: “Seu Bento me venda um quilo disso, um 

pacote daquilo”, eu aponto com a mão e ele já sabe. Ele traz. Aí, se tô 

com o dinheiro, bem, pago logo e vou me embora (...). Num tando, digo 

logo pra ele e ele bota no caderno, ali na minha frente. Eu num sei ler 

direito mas essas coisa eu sei (...). Na hora que eu pego no real, vou lá 

e pago. Daquela vez ele num anotou no caderno dele e no meu? Mas 

eu já fui foi pagar aquele e já fiz mais conta. Porque a gente precisa, 

né? 

P.: Você já ouviu falar que as mercadorias têm prazo de validade? 

Leda: Ah, já sim. Mas eu num sei disso direito, não. (...) Logo eu compro 

pouco e as coisas assim da cozinha num sei se tem isso, não. Num vou 

atrás disso, não. Nem me lembro. 

 

Com base no que dizem as informantes nesses exemplos, bem como nas 

observações realizadas in loco, pude verificar que o ato de comprar produtos de 

consumo doméstico efetiva-se em práticas sociais a partir das quais instauram-se 

eventos de letramento com diferentes características. 

Para efetuar suas compras, alguns dirigem-se ao supermercado local, 

submetendo-se às regras tradicionalmente exigidas nesses estabelecimentos, ou seja, o 

auto-atendimento. Em chegando ao estabelecimento comercial, munidos de lista de 

compras, consultam-na como uma forma de orientar-se e de se certificar do que 
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precisam adquirir, observam os produtos, comparam preços, fazem suas escolhas e, 

finalmente, dirigem-se ao caixa para finalizar a transação. 

Quem assim procede, às vezes vai além dos atos observados acima, como se 

pode ver no exemplo abaixo: 

 

(E5) Ester: Ah, eu gosto de ir comprar as coisas lá no mercadinho. Lá a 

gente acha as coisas mais em conta. 

P.: E como é que você faz, quando vai comprar? 

Ester: Se é muita coisa eu anoto o que eu quero e quando chega lá vou 

vendo na lista e você pensa que eu pego logo da primeira vez? Não, 

eu olho primeiro. Vejo os preços. Se tem assim a mesma coisas de 

dois tipo eu vejo qual é o mais barato, porque as coisas já vêm com 

os precinhos, num precisa de tá perguntando. Depois é só levar lá e 

pagar. Mas eu vou olhando lá na máquina se tá certo o preço porque 

tem vez que num tá. 

P.: Você pode dizer outra vez como é que você escolhe o que vai comprar? 

Ester: Olhe, como eu já disse, eu olho primeiro o preço. Compro e vejo se 

tem o que eu quero assim na promoção. O que é mais barato. Mas já 

aconteceu de eu comprar o mais barato e num gostar, por isso se eu 

vou comprar o que eu num conheço direito eu pergunto pros que já 

conhecem. (...) Ah, eu olho o prazo de validade, aprendi que tem que 

ver, na televisão (...). 

 

Note-se que, em (E5), acima, a informante justifica a razão de sua 

preferência pelo mercadinho dizendo que lá a gente acha as coisas mais em conta, o 

que sinaliza para uma prática social, muito recorrente na comunidade: comparação de 

preços. Além disso, no próprio ato da compra também compara preço e produtos, 

observa prazos de validade, prática que diz ter aprendido recentemente através da TV, 

e, ainda, acompanha o registro quando da passagem das mercadorias pela caixa 

registradora para se certificar de que não está sendo enganada. 
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Algumas outras pessoas ou por preferência pessoal, ou por hábitos 

anteriormente adquiridos ou por imposição de suas condições financeiras, fazem as suas 

compras em pequenas mercearias onde podem levar o que necessitam de imediato, sem 

ter que efetuar o pagamento no ato da compra já que compram fiado e pagam quando 

podem, como vemos em (E4). 

No caso específico de (E4), prática que observei ser muito freqüente, 

comparações de preços e produtos, verificação de prazos de validade das mercadorias 

parecem não ter sido tomadas como hábito, por todos. Outras práticas se cultivam 

como, por exemplo, o registro escrito da dívida contraída. 

As diferentes configurações de que se revestem os eventos de letramento 

instaurados no contexto de práticas sociais corriqueiras na Vila, traduzem-se em 

indícios de que, na comunidade, algumas práticas sociais anteriormente adquiridas pelas 

pessoas parecem estar sendo substituídas por novas práticas, conforme as novas 

demandas do contexto, idéia que se conforma com os princípios e postulados dos Novos 

Estudos de Letramento. 

Nos casos referidos acima, parece haver uma perfeita sintonia entre as 

expectativas de cada contexto e as práticas de uso da escrita que ali se processam. 

Ao observar os usos da escrita nas transações comerciais, um dado chama a 

atenção e merece destaque: em todas as situações o registro escrito parece ser um 

artifício indispensável à segurança dos envolvidos nessas transações. 

Na comunidade onde vivem os informantes, no entanto, as oportunidades de 

se envolverem em eventos dessa natureza, vão além daquelas criadas para atendimento 

das necessidades mais elementares pois, como habitantes de um espaço social urbano, 

inevitavelmente transitam por instituições públicas, o que favorece defrontarem-se com 

a máquina burocrática oficial, quer na busca de atendimento dos seus próprios 

interesses, quer para submeterem-se às exigências institucionais. 

No caso específico deste estudo, observei que constituem exemplo típicos 

dessa natureza os encontros verificados entre a população da Vila e as duas instituições 

públicas com quem diariamente um maior número de pessoas dialoga: a escola e a 

unidade de saúde local. 
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Conforme ressaltei no capítulo anterior, na escola da comunidade a escrita é 

utilizada sistematicamente nas interações entre aqueles que dela estão mais próximas – 

professores, funcionários, alunos –, por força das funções sociais mais imediatas que 

lhes são atribuída, mas, também, a instituição interage através da escrita, de forma 

bastante intensa, com os usuários indiretos dos seus serviços – pais de alunos. 

À discussão aqui apresentada interessam mais de perto os diálogos travados 

entre escola e comunidade, no caso os pais de alunos ou os responsáveis por eles. 

No capítulo anterior, mostrei como a escola local interage com esses 

usuários dos seus serviços por meio da escrita. Para tanto, utiliza-se desse recurso de 

várias formas: através de textos expostos nas suas dependências; por meio de 

mensagens enviadas diretamente através dos próprios alunos; por alguém que pertence 

a seus quadros, especialmente imbuídos dessa responsabilidade; pelos agentes de saúde 

da comunidade; e, ainda, através de mensagens que fazem ser veiculadas na rádio 

comunitária. Todo esse material escrito, motiva a instauração de eventos de letramento 

os mais diversos. 

Após algumas visitas à escola local, percebi que ali havia alguns informes, 

convites e convocações aos pais, os quais permaneciam já por muitos dias em 

exposição. Passei, então, a fazer indagações aos destinatários dessas mensagens  - pais 

de alunos que iam com freqüência à escola – para verificar se aquela forma de 

comunicação era eficiente o bastante para atingir os seus destinatários. 

Ao indagar sobre o conteúdo das mensagens veiculadas através desses 

textos, via de regra, ouvia respostas que demonstravam total desconhecimento do 

conteúdo da maioria dessas mensagens. Eram muito raros os casos em que tais 

mensagens cumpriam suas funções. 

Tal como ressaltei acima, havia casos em que os pais eram convocados, por 

escrito, a comparecerem à escola. Vejamos duas situações em que presenciei o 

comparecimento de pais à escola: na primeira, tratava-se de uma visita expontânea da 

mãe de um aluno para certificar-se sobre a situação escolar do filho; e, na segunda, de 

atendimento a um chamado da escola para reclamar sobre as freqüentes ausências de 

um aluno às aulas. Em ambos os caos presenciei as entrevista entre os interessados, mas 
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não pude efetuar gravações, tive apenas a oportunidade de ouvir bem de perto o que 

conversaram. 

No primeiro caso, a mãe procurou diretamente a professora do filho com a 

preocupação de tomar conhecimento, não só a respeito da aprendizagem deste, revelada 

nas notas obtidas nas provas mas também, para se informar sobre o seu comportamento. 

A professora prontamente atendeu, mostrou-lhe as notas e orientou-a como proceder 

para que o filho melhorasse o seu desempenho. Principalmente pediu que a mãe ficasse 

vigilante quanto às tarefas escolares a serem realizadas em casa e que não esquecesse de 

fazer com que a aluno lesse um pouco mais. A mãe ouvia tudo com muita atenção, 

demonstrando interesse e concordando com as observações da professora. 

No segundo caso, o pai do aluno referido comparecia à escola porque lá 

havia sido chamado. Lá chegando, dirigiu-se à secretaria, mostrou o bilhete que 

recebera da instituição e, em seguida, fora encaminhado à sala da diretora, 

acompanhado por uma funcionária que, ao anunciar o visitante trazia consigo o bilhete 

e o entregou à diretora. Em seguida passaram a conversar sobre as ausências do aluno 

às aulas, momento em que fora mostrado ao pai uma lista na qual constava o nome 

desse aluno como um dos mais faltosos. O pai, constrangido, justificou-se dizendo que 

o filho faltava porque precisava auxiliá-lo em algumas tarefas, ao que a diretora 

prontamente reprovou aconselhando-o e explicando sobre a importância que os estudos 

teriam para o filho, no futuro. O pai demonstrou compreensão e prometeu não mais 

atrapalhar o processo escolar do seu filho. 

Os atendimentos dessa natureza fazem parte da rotina da escola e, sempre 

que o responsável por algum aluno procura a escola ou por ela é procurado, as 

entrevistas entre este e o representante da instituição invariavelmente transcorrem em 

meio a algum papel escrito. 

Algumas das famílias que fizeram parte do grupo da pesquisa tinham filhos 

matriculados na escola local e, por isso, sempre que necessário, algum dos seus 

membros lá compareciam espontaneamente ou a chamado da instituição, para tratar 

sobre questões de diversas ordens, fosse para efetivar matrícula, para acompanhar o 

processo escolar dos filhos ou auxiliar a escola no tocante a algum problema de 

indisciplina, ou para participar de reuniões de pais e mestres. 
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Embora tenha presenciado vários encontros de representantes da escola com 

a comunidade, quero aqui reportar-me a um que foi desencadeado pelo bilhete da 

escola, mostrado em (EP2), na seção anterior, pelo fato de haver acompanhado várias 

etapas desse processo. 

Na ocasião em que presenciei o episódio em questão vi a reação da 

destinatária da mensagem e percebi que vários eventos de letramento poderiam se 

instaurar a partir daquele, pois a mãe deveria comparecer à escola. Ofereci-me a 

acompanhar a interessada até a instituição, e como não observei qualquer sinal de 

rejeição à minha proposta, em dia e hora marcadas fui ao seu encontro na escola. 

Em lá chegando, fomos à secretaria e Glória, esse é o nome da informante, 

um pouco constrangida dirigiu-se a alguém que ali se encontrava, dizendo: 

 

(E6) Glória: Eu vim aqui porque a Carla levou esse bilhete daqui. 

(Repassou, então, o bilhete à secretária). 

Sec.: Deixe eu ver (...). Vamos lá. 

 

Conduziu-nos, em seguida à sala da Diretora e, após anunciar-nos repassou o 

bilhete à representante da escola. 

Iniciou-se, então, o diálogo entre as duas interessadas. Pedi licença para 

gravar a conversa. 

 

Glória: Eu vim aqui porque... 

Diretora: Eu sei. Eu lhe chamei, mãe, porque a Carla tá muito danada na 

sala, conversa muito e num quer prestar atenção nas aulas (...). Eu 

vou lhe mostrar as notas dela. 

 

Abriu uma pasta e, localizando a ficha da aluna, mostrou-a à mãe que, 

visivelmente nervosa, assim se manifestou: 
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Glória: Olhe, eu num sei mais o que eu faço com essa menina. Só tirando da 

escola. Eu já vim aqui num sei quantas vez (...). Eu tenho passado 

tanta vergonha e aperreio. O que que eu faço? 

 

Diretora: Tirar da escola não vai resolver, mãe. Eu lhe chamei que é pra 

senhora saber o que tá se passando e ver se nós duas damos um 

jeito. Olhe, converse com ela e vamos ver se ela se interessa mais. 

 

O diálogo entre mãe e Diretora foi bastante longo. 

É interessante notar no tocante aos fatos que envolveram essa situação: o 

bilhete da escola desencadeou uma série de eventos de letramento – a leitura do bilhete 

por Glória ainda em sua casa; a leitura do texto pela filha; o comentário entre as duas, 

mãe e filha; o comentário comigo no momento da entrevista; a entrega do bilhete à 

secretária da escola, que o leu em seguida; a conversa com a diretora. Em todos esses 

momentos, Glória demonstrava irritação, desconforto, constrangimento e até 

nervosismo, especialmente quando na presença da diretora. 

Veja-se que o constrangimento maior de Glória não parecia ser motivado 

pelas atitudes da filha, mas pelo fato de ter de enfrentar a instituição escolar e, também, 

porque estavam registradas por escrito as atitudes da sua filha. Confira-se, por exemplo, 

a aflição que demonstrava no (EP2) ao referir-se ao bilhete e à possibilidade de 

comparecer à escola. 

Quanto aos diálogos entre a escola e a comunidade, convém destacar que as 

iniciativas são quase que exclusivamente da instituição, qualquer que seja a motivação. 

Essas iniciativas são quase sempre tomadas pela intermediação da escrita, por isso, 

desencadeiam eventos de letramento os mais diversos. Quando expostos a esses 

eventos, os usuários dos serviços da escola demonstram desconforto e, ou assumem 

uma atitude de passividade, ou demonstram uma certa agressividade; já o representante 

da escola demonstra firmeza. Tais atitudes parecem configurar um confronto entre as 

partes envolvidas, um embate de atitudes e posicionamentos. Tais comportamentos 

encontram explicações nas idéias de Street e Street (1991) ao sugerirem que em 
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interações dessa natureza, as relações de poder, autoridade e status estão implicadas e 

são reafirmadas. 

Não é apenas nas instituições e entidades, locais aos quais os habitantes da 

Vila Irmã Dulce recorrem para satisfazer a alguma necessidade mais imediata, que as 

interações se processam por intermédio da palavra escrita. A exemplo das que foram 

mostradas aqui, vale destacar a igreja por congregar um grande número de pessoas de 

todas as idades e de ambos os sexos nas mais diversas atividades que realiza. Em todas 

essas atividades observa-se que a escrita figura como peça fundamental. 

A igreja, especialmente a igreja católica, tem tido uma atuação muito intensa 

na comunidade. Nessa atuação observei registrarem-se atividades de cunho estritamente 

religioso, mas, também, aquelas relacionadas às áreas social e política. E, em todas as 

frentes, há o envolvimento direto de um número razoável de pessoas, dentre essas, 

algumas que fazem parte do grupo da pesquisa. 

Os rituais de celebração de missas são acompanhados pelos presentes através 

de textos distribuídos pelos coordenadores do evento e, as leituras individuais, durante a 

missa, são feitas por pessoas da comunidade. Em relação às atividades de leitura 

realizadas durante as celebrações, vejamos como se posiciona uma freqüentadora 

assídua da igreja, informante direta da pesquisa 

 

(D25) Toinha: Eu tava mesmo era conversando com as menina, ontem 

mesmo como é que tudo vai certinho na missa. Tudo que 

eles lê, parece que é contando uma história, pode ver. O que 

o padre diz, as cantiga que tá no papel. De vez em quando 

eles num lê um pedaço? E tudo vai indo bem retinho, dá pra 

saber assim sem nem se agoniar (...). Assim, porque podia 

ter uma hora que nem se soubesse o que tavam lendo, mas 

eles fazer tão arrumado que é só prestá atenção e saber 

tudo, tudo. Já tem vez que a gente lê ou escuta os outros 

lendo e nem sabe o que aquele papel quer dizer. (Toinha, 36 

anos). 
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Os rituais celebrados pela igreja são antecedidos por uma etapa de 

preparação e planejamento, ocasião em que, além de selecionarem os cânticos, 

mensagens e leituras, realizam longos ensaios do que deverá ser lido e das músicas a 

serem cantadas durante as celebrações, sempre com o apoio de textos escritos. Veja-se, 

na figura abaixo, uma situação em que se realizava um ensaio para uma missa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos da igreja são coordenados pelas freiras, que formam os grupos e 

distribuem tarefas, de forma que, nesses grupos, surgem os líderes, que passam a 

exercer o papel de coordenadores e, assim, passam a tomar iniciativas. 

Dentre as atividades estritamente religiosas, há os festejos da padroeira da 

comunidade, evento minuciosamente planejado e divulgado pelos grupos de trabalho. A 

elaboração do programa dos festejos é uma prática social que se desdobra em diversos 

eventos de letramento e o seu produto final, o texto da programação, motiva outros 

tantos. Na etapa de elaboração do programa realizam-se reuniões, ocasiões em que se 

registram, por escrito, todas as providências a serem tomadas e, além de elaborarem o 

texto final com o programa do evento, escrevem-se os convites e elabora-se o material 

de divulgação. Esse material inclui cartazes, que são expostos na própria igreja e nos 

locais onde há maior trânsito de pessoas, informes enviados para veiculação na rádio 

Fig. 15. Ensaio de preparação para uma celebração religiosa. 
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comunitária e nos serviços de auto-falante móvel em que alguém, de bicicleta, percorre 

toda a extensão da comunidade. 

Além das atividades religiosas, uma vez por ano as pessoas que estão à 

frente da igreja de Nossa Senhora do Migrante promovem uma feira de roupas usadas 

com a finalidade de arrecadar fundos para as obras da igreja e de oferecer peças de 

vestuário a preços simbólicos às famílias da comunidade. Esse evento, de cunho social, 

em todo o seu processo faz desencadear inúmeras oportunidades de encontros com a 

escrita, da etapa de planejamento à prestação final de contas. Inicialmente os envolvidos 

escolhem uma data para a realização da feira, elaboram e distribuem o material de 

divulgação em forma de convites e cartazes e, então, saem a campo arrecadando os 

donativos. 

Em todo esse processo, especialmente nas reuniões, há sempre alguém que 

se encarrega de fazer as anotações escritas e de elaborar o texto final, quando 

necessário, mas é interessante notar que qualquer registro escrito não é um ato 

individual, envolve sempre várias pessoas. Quando, por exemplo, as peças a serem 

vendidas na feira são arrecadadas, o grupo se reúne e, conjuntamente, decide sobre os 

preços a serem cobrados pelas peças, ocasião em que alguém escreve numa plaquinha o 

referido valor para cada lote de peças. 

No momento da feira, cada peça vendida é anotada e, ao final o grupo se 

reúne outra vez para a prestação de contas, ocasião em que cada vendedor apresenta as 

suas anotações, confere o dinheiro e repassa tudo ao coordenador. 

Vejamos uma ocasião em que o grupo da igreja reuniu-se para uma dessas 

prestações de conta: 

 

(E7) Maria: Vamos logo ver o que sobrou de roupa? 

Alice: Olhe, eu já contei tudo e (...) anotei bem aqui. Pegue. 

José: Tá bem aqui. Eu já peguei com as meninas. Vamos ver. Das três 

relações (...). Cada uma (...). 

Maria: Não é bom botar as três juntas, o que vocês acham? Quem 

soma pra nós? 
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Sandra: (efetua os cálculos em voz baixa, auxiliada por José e, ao final, 

apresenta o resultado). Deu tudo, vamos ver todo mundo. Deu x. 

Foi tão pouco. 

José: Ah, mas tua letra é tão feia, desse jeito é só tu que vai saber (...). 

Maria: Mas tem que ver (...). Num foi tão pouco assim. Tinha muita roupa 

(...) e também o objetivo não é só arrecadar dinheiro. 

 

Observe-se que essa prática, prestação de contas, já é muito familiar àquele 

grupo de pessoas e, por isso, há uma relativa objetividade nas ações, embora haja 

muitas pessoas envolvidas. Como as mais diversas práticas que se processam nesse 

contexto, quase todos os presentes se manifestam. 

Situações como a apresentada acima transcorre em meio a eventos de 

letramento que envolvem leitura, escrita e discussão. Note-se que, por parte dos 

envolvidos, a preocupação com o registro escrito dos dados é evidente. Consultam 

notas, efetuam cálculos e há, ainda, há quem chame a atenção para a legibilidade e 

clareza no que se registra (cf. a última fala de José). 

Conforme mencionei acima, a atuação da igreja não se limita aos campos 

espiritual e social, ela engaja-se, também, em questões de natureza política. O exemplo 

mais marcante dessa atuação política que presenciei durante o trabalho de campo foi a 

organização de um evento para que a comunidade participasse de um plebiscito de 

alcance nacional em que a população deveria posicionar-se sobre a Área de Livre 

Comércio das Américas – ALCA –, em setembro de 2002. 

Para a realização desse evento político, a igreja promoveu palestras, exibição 

de vídeos e reuniões nas quais tive a oportunidade de acompanhar dois dos informantes 

da pesquisa, em torno de quem atenho as minhas observações. 

Durante esses encontros, percebi que ouviam com atenção as informações 

transmitidas, examinavam o material escrito distribuído, folhetos e jornais, mas não se 

manifestavam. Tive a impressão de que não compreendiam, com precisão, o teor das 

mensagens, o que pude constatar em conversas sobre o tema, quando uma dessas 

pessoas assim se posicionou: 
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(E8) P.: E aí, Vilma, o que você achou do que o homem falou? 

Vilma: Achei que ele fala bonito. 

P.: E sobre a ALCA? 

Vilma: Eu num compreendi direito, não. Porque logo é assim uma coisa que 

a gente nunca escuta mais coisa. 

P.: E você vai votar? 

Vilma: Eu ainda num sei. Logo votar num é assim em pessoa? Ou tem 

pessoa pra se votar? 

P.: Não. Você vai votar se concorda ou não com a criação desse comércio, 

como o homem explicou. 

Vilma: Ah, talvez eu vote, num sei ainda. Vou ler esse papel aqui que eles 

deram com a Cristina e depois eu vejo isso. 

 

No dia do plebiscito, as duas informantes de quem falei compareceram para 

votar. Ao chegarem ao local de votação, examinaram a faixa exposta e hesitaram um 

pouco em se aproximar da mesa para assinar a folha e receber a chapa. Mas finalmente 

foram receber a chapa e efetivaram o seu voto. 

Conforme mostrado acima, a articulação da Igreja Católica com a 

comunidade dá-se a partir de várias frentes e, em todas elas a intenção é congregar a 

população em torno de questões que dizem respeito a interesses de ambas as partes. Em 

todas as iniciativas tomadas pela Igreja junto aos habitantes da Vila, a escrita está 

presente e parece ter uma função significativa no cumprimento dos objetivos aos quais 

se propõe. 

O ponto de partida de suas iniciativas é sempre a escrita e, como as suas 

ações estão voltadas para as pessoas da comunidade, inscreve-se como um setor da 

vida, nesse ambiente, que proporciona a exposição dessas pessoas a práticas sociais que 

viabilizam diferentes usos da escrita. 

No âmbito da comunidade, como vimos, são 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. E o espírito de comunidade, forte naquele espaço social desde o início da sua 
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constituição, cria as condições para as pessoas congregarem-se e partirem para 

aventuras, coletivamente, ensaiando práticas sociais, para muitos deles inéditas até 

chegarem à Vila. São, pois, novas práticas de letramento que estão sendo adquiridas 

(Barton e Hamilton, 1998). 

Essas novas práticas concretizam-se em ações implementadas pelos 

moradores da Vila Irmã Dulce através das associações que os representam. Em geral, 

trata-se de reivindicações para a resolução de problemas da própria Vila, acordado e 

elaborado em forma de documento escrito e enviado às autoridades competentes. Essas 

iniciativas, segundo um dos líderes locais, já não dizem respeito à ocupação de teto, 

mas da qualidade de vida pras pessoas da comunidade (Isaias, 46 anos). Esclarece, 

ainda, o senhor Isaias que: 

 

(D26) Isaias: Nós defendemos as comunidades (...). Quando da vinda do 

governador aqui, entregamos um documento com várias 

reivindicações. Isso aconteceu também com a vinda do 

presidente (...). Como nós já somos várias entidades da 

própria comunidade, o Grêmio de Luta, a Associação de 

Mulheres, a Associação dos Horticultores, a Associação dos 

Idosos, nós nos reunimos, elaboramos um documento, 

discutimos o documento (...). Pastoral, são tantas pastoral que 

eu até esqueço. Sei que nós nos reunimos e entregamos ao 

governador e o mesmo aconteceu quando da visita do 

presidente Lula à nossa comunidade (...). E aí foi até mais 

amplo porque nós entregamos a ele pensando na nossa 

comunidade e em todas as comunidades do Estado do Piauí, 

né? (...) Veja que tudo que tem aqui hoje é resultado de luta. 

Pra ter esse colégio nós entramos com uma ação na 

Promotoria da Infância e da Juventude. A creche é uma 

conquista do orçamento popular, o posto de saúde é outra 

conquista do orçamento popular, a horta é outra. Agora esse 

asfalto que já era pra ter sido concluído, é uma outra 
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conquista do orçamento popular (...) da Prefeitura (...). Mas 

sempre que nós vamos fazer uma reivindicação, vamos sempre 

com o documento em mão (...) elaborado por nós. 

 

Quando da tomada de decisões sobre reivindicações da comunidade junto às 

autoridades ou quando da promoção de eventos locais, as associações articulam-se com 

a população em reuniões, discutem as questões que lhes interessam e organizam-se para 

implementar as ações, tal como vemos na declaração do senhor Isaias, acima. 

Dentre os informantes diretos da pesquisa, havia quatro pessoas que 

ocupavam posição de destaque nessas associações. Por isso, tive acesso e pude 

acompanhar as estratégias adotadas pelo grupo. Essas estratégias são articuladas em 

reuniões prévias, ocasiões em que há sempre uma pessoa que anota os itens relativos às 

providências a serem tomadas, lê e relê as anotações para o grupo. Quando é necessária 

a elaboração de algum documento para ser enviado às autoridades, o líder encarrega-se 

dessa tarefa, mas não o faz sozinho, recorre a pessoas ligadas a sua causa, mesmo que 

não sejam formalmente associada à agremiação. Nesses casos, veja-se o que diz Maria, 

30 anos:  

 

(E9) Maria: Nós tamos nessa luta. E o secretário vem amanhã pra cá e nós 

vamos pedir creche. (...) Nós já fizemos a reunião, já 

resolvemos, preparando os documentos. A gente  convidou o 

secretário, né. Mandou os ofícios. 

P.: Quem é que fez os ofícios? 

Maria: Foi a Lourdes. É, que ela é quem tem computador, a gente não tem. 

Ela ajuda a gente a encaminhar. Ela sabe tudo. Ela e os outros é 

quem orienta como fazer. (...) Pra essa reunião, né, que a gente tá 

esperando que a secretária venha, né, a gente pediu, entregou o 

convite, o ofício, a gente não entregou em mão, foi pras secretárias, 

pros assessores, mas tamo esperando que venham. 
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Sempre que as associações encaminham uma reivindicação às autoridades, 

preferem fazê-lo por escrito e, se possível, entregar em mãos, atitude assim justificada 

por uma líder comunitária: a gente vai lá, não pode nem entregar o papel na mão dele, 

é sempre pra outra pessoa que a gente nem sabe se ele recebe algum dia. Sendo na mão 

dele ele num pode dizer que num recebeu (Paula). 

Essa comunidade, pude observar, tem uma prática firme no trato com as 

autoridades, veja-se que quando lhes encaminha uma reivindicação e obtém delas a 

promessa de cumprimento, aguarda o tempo necessário às providências. Caso não seja 

atendida, articula-se através das associações e toma atitudes arrojadas, como pedir 

audiência no próprio local de trabalho da autoridade, ocasião em que se reúne um 

grande grupo de pessoas e segue munido de faixas a bater às portas dos gabinetes. 

Observe-se, neste sentido um exemplo de procedimento adotado pelas 

associações quando pretendem fazer suas reivindicações junto ao poder público: 

 

(D27) Adriano: Mobilizamos a comunidade, convocamos o Promotor da 

Infância e da Adolescência, na época, né. Tivemos 

audiência com o Prefeito e lá propomos e ele assinou 

documento, né, se comprometendo a construir uma escola 

dentro da Vila Irmã Dulce mesmo. E hoje tá aí a escola 

Dom Helder Câmara, não dá ainda pra atender todo mundo 

mas já é um começo. (Adriano, 46 anos). 

 

Na própria comunidade, presenciei manifestações realizadas para cobrar 

alguma promessa não cumprida. A mais recente delas foi uma reivindicação para 

asfaltamento da avenida principal, referida pelo senhor Isaias, acima. 

Para organizarem eventos dessa natureza, as primeiras providências são a 

elaboração, por escrito, do planejamento a ser seguido e a distribuição de tarefas. 

Alguns tratam da divulgação na própria comunidade, outros preparam as faixas e 

cartazes a serem utilizados durante as manifestações. Cada uma dessas etapas envolve 

um número considerável de pessoas. 
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Observe-se o que declara Anita, uma das líderes, em relação à dinâmica da 

articulação com a comunidade: 

 

(D28) Anita: (...) Olha, o pessoal orienta a gente, como é pra gente fazer. A 

gente chama as pessoas de muitos jeito. (...) Quando tem 

reunião pra fazer qualquer coisa, pra fazer curso como o que 

nós tamo fazendo inscrição agora, que o Grêmio conseguiu um 

curso de bombeiro hidráulico, a gente avisa pela rádio. 

Quando tem qualquer coisa pra gente anunciar a gente 

anuncia na rádio comunitária. Quando não tem carro de som 

ou então a gente faz panfleto. (...) É, a gente sai de casa em 

casa (...) Tão tal que na abertura da Semana Nacional da 

Mulher a gente andou de casa em casa entregando panfleto. 

Na escola, na creche. (...) Ou, então, leva o informezinho, o 

convite lá na rádio e eles anunciam. (...) Os informe, panfleto, 

quem faz é nós, com a ajuda dos outros que já vem ajudando 

mesmo. (...) Sempre ajunta muita gente nas coisas que se faz 

aqui. (Anita, 32 anos). 

 

As iniciativas tomadas coletivamente, no contexto das associações locais, 

têm objetivos bem definidos e, como declaram os informantes e conforme pude 

presenciar, constituem práticas sociais em que o papel escrito é um item imprescindível 

para a implementação de qualquer das ações desenvolvidas. Esse papel escrito é a 

motivação para que se instaurem os mais variados eventos de letramento dos quais 

muitas pessoas somente em ocasiões semelhantes têm a oportunidade de participar e por 

isso representa para muitos um aprendizado. 

Um exemplo de aprendizado foram as oportunidades que surgiram com a 

instalação do Programa de Subsídio à Habitação (PSH), na comunidade. Esse programa 

proporcionou a várias pessoas a chance de se envolver em práticas sociais inteiramente 

novas. Dentre essas pessoas, pelo menos duas pertencentes ao grupo principal da 
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pesquisa envolveram-se diretamente nas atividades do PSH fazendo acompanhamento e 

fiscalização de entrega do material para a construção das casas. 

Quando do acompanhamento da distribuição do material para a construção 

das casas, Mirian e Toinha, duas das pessoas envolvidas nesse trabalho, assistem ao 

carregamento dos caminhões e anotam em fichas o material recebido. Acompanham o 

carro até a unidade residencial beneficiada e, chegando lá, juntamente com o 

proprietário da casa conferem o descarregamento do material e, estando tudo correto, 

este assina o recebimento. Esse é um procedimento do qual participam várias vezes por 

dia e, ao final da tarde de cada dia, dirigem-se ao ponto de apoio para a prestação de 

contas. A figura abaixo mostra um momento em que se faziam a conferência de 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cada uma dessas etapas, os envolvidos no processo têm de, 

necessariamente, fazer anotações, conferir material, fazer contagens de unidade a 

unidade, assinar entrega, assinar recebimento, prestar contas, ou seja, participam 

ativamente de vários e diversos eventos de letramento. 

Em todas as ações empreendidas pelas associações, seja a mais simples 

delas, como uma convocação para as reuniões do grupo, sejam as mais complexas, 

como o confronto com as autoridades, percebi haver uma grande preocupação com 

Fig. 16. Entrega, recebimento e conferência de material destinado à construção 
de casas pelo PSH. 
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registros escritos. A escrita, nesse contexto, parece ser um artifício que orienta as ações 

e que oferece uma certa garantia para que as palavras ditas não se percam, chegando, 

mesmo a funcionar como um instrumento de pressão junto às autoridades. Nessas 

circunstâncias, os modos de produção dos documentos às autoridades caracterizam-se 

como uma escrita colaborativa (cf. Shuman, 1993). Vejam-se, a propósito, os 

depoimentos acima. 

Por mais inusitada que fosse a prática social à qual os informantes tivessem 

de se expor no dia a dia, dentro dos limites da comunidade, não constatei, por parte 

deles, reclamações relevantes sobre dificuldades encontradas quando tinham de 

empreender suas ações por meio da escrita, embora tenha verificado que essas 

dificuldades existem mas, ao que se percebe, as pessoas têm encontrado formas 

alternativas de superá-las. O mesmo, no entanto, não pode ser dito quanto às práticas 

vivenciadas fora das fronteiras da comunidade, como veremos a seguir. 

 

 

5.3. Das dificuldades em usar a escrita 

 

O que foi apresentado e discutido até aqui, neste capítulo, mostra quão 

intensas e diversas são as práticas sociais nas quais os informantes da pesquisa têm de 

se utilizar da escrita. 

Um exame sistemático da diversidade dessas práticas, com vistas a observar 

a atuação dos sujeitos em eventos de letramento, permitiu observar que em muitas 

dessas atuações as pessoas não demonstram dificuldades em fazer uso da leitura e da 

escrita. Em outras, no entanto, não só demonstram, como explicitam verbalmente ter 

dificuldades quanto ao próprio desempenho nessas ocasiões. 

Em 5.1. e 5.2., apresentei, descritivamente, algumas das práticas mais 

recorrentes observadas na dinâmica das interações em que as pessoas têm a 

oportunidade de se utilizar da escrita. Em algumas dessas práticas, como vimos, as 

pessoas demonstram encontrar algumas dificuldades, mas não as explicitam. 

Como qualquer grupo social que habita uma comunidade carente de uma 

infraestrutura que não lhe permita satisfazer todas as suas necessidades, os indivíduos 
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que integram à comunidade Vila Irmã Dulce freqüentemente deslocam-se para o centro 

de Teresina na busca por algum atendimento. Nesses momentos, as dificuldades em 

lidar com a palavra escrita parecem ser bastante claras. 

Constatei que, para a grande maioria dos informantes, a ida ao centro da 

cidade causa uma certa apreensão, o que pode ser percebido em declarações como: 

quando eu saio, eu já sei direitinho o que eu vou fazer, pra onde eu vou. Boto os 

documentos na bolsa e se vou resolver alguma coisa já levo os papel direitinho, vou lá 

e resolvo e volto por cima do mesmo rastro (Laura, 32 anos). Ou de Glória ao afirmar: 

Quando eu vou sair de casa, na minha bolsa eu tem que ter um papel (...). Na minha 

bolsa eu tem endereço, nome, tudo, tudo, né. Quem eu sou, mãe de quem, mulher de 

quem, moro perto de quem. Tudo eu já escrevi só no ponto. Se acontecer alguma coisa 

comigo, quem pegar já vai saber. 

Nesses depoimentos vemos que as pessoas não se sentem seguras quando 

têm de ir ao centro de Teresina. Nesses casos procuram suprir um pouco dessa 

insegurança planejando o que vão fazer, e esse planejamento envolve o registro por 

escrito, que serve de orientação para si mesmas e para quem, eventualmente, tiverem de 

recorrer em caso de alguma necessidade. 

Grande parte dos informantes da pesquisa declarou encontrar muita 

dificuldade quando tem de se expor a algumas práticas sociais, inevitáveis para eles no 

dia-a-dia, especialmente aquelas em que a escrita figura como item indispensável. A 

propósito, vejamos o que declara Teresa. 

 

(D29) Teresa: A gente chega numa parada dessa daí, a gente pergunta uma 

pessoa: Que ônibus é aquele? Muitos têm educação... de 

ensinar, outros viram as costas, não querem dizer pra gente, 

as vezes outros diz errado, as vezes a gente não quer 

perguntar (...). Um dia desses me botaram no ônibus dizendo 

que era Vila Irmã Dulce, era Vila São Francisco. Dez e meia 

da noite que eu vinha do Dirceu. No distrito aqui do Parque 

Piauí (...). Eu só conheci porque eu vi que era um lugar, não 

era pro lugar que nós tava acostumada. Depois foi que eu 
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puxei o cordão, ele parou e eu desci, mais não era o meu 

local. Aí vi nas carretas que tinha um amigo da gente que já 

morou aqui perto da gente e aí ele tava bem ali perto daquele 

Arco-íris, não tem aquele motel ali? Não tem um barzinho 

apregado, do mesmo lado? Pois eu fui até ali onde esse rapaz 

porque era um velinho, né? Fui até lá. Cheguei lá disse: Seu 

Francisco, você vai me levar pra sua casa pra mim dormir lá, 

porque eu não vou pra Vila Irmã Dulce porque o único vale 

que eu tinha, o homem fez eu pegar o ônibus errado. (Teresa, 

42 anos). 

 

O relato de Teresa não é um caso isolado, pois várias são as declarações em 

que, explícita ou implicitamente, as pessoas demonstravam dificuldades em reconhecer 

o ônibus que devem tomar do centro da cidade ou de um outro bairro para a Vila, 

especialmente aquelas que não sabem ler, como podemos ver, abaixo: 

 

(E10) P.: Como é que a senhora pega ônibus pra ir? 

Iraci: Eu conheço. 

P.: E de lá pra cá? 

Iraci: Eu sei. 

P.: Num tem um bocado de ônibus igual, do mesmo jeito? 

Iraci: Mais eu já conheço o daqui. 

P.: Como? O que é que tem no ônibus que a senhora conhece? 

Iraci: Eu conheço, eu olho pro motorista. 

P.: É o motorista? 

Iraci: É. 

P.: E se mudar de motorista? 

Iraci: Hum, mulher, às vezes que eu vou é ligeiro, é rápido, às vezes o mesmo 

que eu vou é o mesmo que eu volto... 
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A dificuldade parece estar relacionada tanto ao fato de as pessoas não 

saberem ler, quanto à própria maneira de situar-se numa prática social, para muitos, 

pouco familiar, pois alguns dos que são escolarizados dizem atrapalhar-se no momento 

de tomar o ônibus, porque sempre há um aglomerado de pessoas nos pontos de ônibus e 

há muitos deles da mesma cor e, ainda, com placas indicando que se destinam a alguma 

Vila e, como há muitos bairros em Teresina assim denominados, a identificação se 

torna difícil. 

Por se sentirem prejudicados, os usuários posicionam-se criticamente e 

arriscam palpites. 

 

(D30) Alice: Mas toda vez que eu vou no centro, eu já vou pensando na 

volta, pra pegar o ônibus. Quando a gente tá na parada, lá se 

vem um bocado de ônibus, tudo do mesmo jeito e aquilo, 

aquele monte de gente faz é atrapalhar na hora de pegar. Por 

que tem as plaquinhas na frente mas é tudo com a mesma 

letrinha. Por que que num faz uma diferençazinha de cada 

lugar pra saber? Era na cor, no jeito das letra. Há de sempre 

perguntar pra uma pessoa, num dá trabalho pra se pegar um 

errado e ir bater lá noutro lugar. (Alice, 40 anos). 

 

As reclamações, veladas ou explícitas, não se limitam apenas à prática de 

tomar um ônibus. Vejamos, por exemplo, alguns pontos críticos dessas dificuldades, 

explicitados pelos próprios informantes: 

 

(E11) Amélia: Assim, quando eu vou prus lugar assim que às vezes... precisa 

d’eu ir fazer um insame, né, às vez quando eu tô caminhando 

pro médico, eu digo meu Deus, já vou passar em tal lugar, ô, 

meu Deus, mais eu não sei. 

P.: Não sabe onde é o lugar? 

Amélia: Não seio onde é o lugar, aí tem que perguntar, né, e  quando eu vou 

só... 
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P.: E quando a senhora chega lá, como é? 

Amélia: Quando eu chego lá eu digo ah meu Deus do céu sei que acertei, é 

aqui... Eu digo, mais vai indo, vai indo...  Vai indo, vai indo, vai 

perguntando fulano onde é que fica isso aqui assim assim, não é ali, 

vai quando você chegar lá ainda não se sabe direito, é tanta coisa 

pra ver e pra eu que a gente se atrapalha, com o papel do médico. 

P.: E assim quando a senhora chega lá pra fazer o exame, a senhora acha 

difícil por quê? 

Amélia: É, acho assim difícil mas aí na mesma hora pergunto logo se é lá 

que é pra fazer, se num ser tornam a me ensinar pra outro lugar, aí 

eu vou, até achar. E quando eu acho, aí é que é difícil saber como é 

que eu faço. Aquele monte de placa ensinando, a gente nunca sabe 

direito como é que faz. 

 

As declarações acima mostram que a dificuldade de implementação das 

ações está relacionada, também e principalmente, às dificuldades que têm as pessoas de 

se situarem nas orientações oriundas da escrita. Veja-se que, conforme declara Amélia, 

as guias de encaminhamento médico trazem as informações supostamente necessárias 

para os fins a que se destinam, mas, ao que parece, a informante não consegue 

interpretá-las. 

Dificuldades dessa natureza foram, também, relatadas pelos informantes ao 

se referirem a situações em que têm de se expor a práticas sociais em contextos como 

instituições bancárias para receberem pensões, aposentadorias ou bolsas de programas 

sociais do governo federal. Apesar de serem práticas agora relativamente rotineiras para 

elas, dizem atrapalhar-se constantemente com informações escritas, tais como a 

localização das filas e aquelas contidas nos extratos obtidos nos caixas eletrônicos. 

Vejamos como se posicionam sobre essa questão. 

 

(D31) Ivone: Não, assim, esse negócio de cartão pra tirar o bolsa-escola é 

bom porque as fila são mais pequena e é até depressa. Mas 

quando se vai tirar, a gente pode até já ter aprendido e saber 
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qual dos botão é de apertar, porque as palavras que sai num 

dá de saber, nunca se sabe o que quer dizer. Mas num sai 

aquele papelzinho depois? Pois é. Mas, mesmo assim, eu 

nunca sei ver direito, as letras são miudinha e é difícil pra 

saber o que elas diz. Tem uns número, lá na frente as palavras. 

Não, se num é a moça que ajuda ou quando chega em casa que 

a gente vai ver direito com outra pessoa. Parece que nem é pra 

se saber mesmo, é só eles (...). (Ivone, 38 anos). 

 

Partindo do que foi mostrado nessa e nas seções anteriores deste capítulo e, 

ainda, no que consta nos dados gerais da pesquisa, é possível afirmar que são 

razoavelmente significativas as dificuldades que parte dos informantes da pesquisa tem 

quando precisam usar a leitura e a escrita. 

As declarações das informantes em (D29), (E9), (D30), (E10), (E11) e (D31) 

constituem uma amostra significativa de dificuldades que demonstram enfrentar quando 

têm de atuar em eventos de letramento. Tais dificuldades parecem decorrer do fato de 

essas pessoas ainda não dominarem plenamente determinadas regras que orientam o uso 

da escrita. Neste sentido, Kleiman e Soares (1999), sugerem que 

 

Para utilizar com sucesso a escrita (...) é preciso 
conhecer as regras e normas das instituições que 
legitimam essas práticas. E as regras e convenções de 
uso envolvem muito mais do que questões relativas ao 
uso do alfabeto e da língua padrão. Envolvem 
conhecimentos profissionais, rituais, sócio-históricos, de 
foro íntimo, enfim, envolvem todo o aspecto dos 
conhecimentos acumulados sobre o que procurar nos 
textos, a quem eles estão dirigidos, quais os seus 
objetivos, como falar sobre eles, como disseminá-los, 
quais relações que devem ser estabelecidas entre tema, 
público, objetivos, enfim variados aspectos da situação 
comunicativa. (Kleiman e Soares, 1999, p. 93). 

 

Observa-se, no entanto, que, apesar de não terem o domínio de todos os 

aspectos envolvidos em uma situação em que têm de se utilizar da escrita, isso não 
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significa um empecilho para que as pessoas enfrentem cada situação e deixem de ser 

agentes ativos nesses processos interacionais. 

Neste capítulo vimos que, em casa, na comunidade e em instâncias outras, as 

pessoas utilizam-se da escrita com muita intensidade, participando ativamente de 

eventos de letramento os mais diversos, lendo, escrevendo, ouvindo leituras, discutindo 

sobre temas abordados por meio da escrita e posicionando-se frente à escrita. 

Utilizando-se da escrita as pessoas organizam a sua vida pessoal e a casa 

onde vivem, cultivam laços afetivos e sociais, interagem com as instituições e 

participam de ações sociais e democráticas na comunidade em que vivem. 

Brandão (1997, p. 288) ressalta que a escrita numa sociedade letrada, é 

instância instaruradora de diálogos nas várias dimensões espaciais e temporais. E, 

pelo que vimos, os diálogos são diversos porque as demandas do contexto onde se 

situam os agentes sociais que integram a comunidade também são múltiplas e 

diversificadas. Por isso, também são grandes os desafios em usar a escrita. 

Embora essas situações sejam desafiadoras ou, em virtude disso, as pessoas 

buscam ajuda quando precisam se utilizar da escrita e, assim, compartilham essas 

experiências, mostram-se críticas quando se sentem desconsideradas nos processos 

interacionais via palavra escrita (ver: (D30) e (D31)). Atitudes como essas trazem à 

reflexão as palavras de Signorini (2001) ao sugerir que 

 

No bojo das práticas de comunicação social, a escrita é 
compreendida, portanto, como um modo de intervenção 
na/pela linguagem numa dada conjuntura sóciocultural e 
histórica e, portanto, numa dinâmica multifacetada e 
complexa (...). E não se trata apenas de uma intervenção 
num “contexto” preexistente, mas de uma forma de ação 
que tanto é constituída e moldada pela conjuntura 
sociocultural e histórica e pela dinâmica das relações 
sociais quanto constitui e molda essa conjuntura e essa 
dinâmica. (Signorine, 2001, p. 126). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O exame sistemático dos dados da pesquisa revela que os agentes sociais que 

integram a Vila Irmã Dulce expõem-se, diariamente, a processos interativos 

configurados em práticas sociais que lhes oferecem a oportunidade de fazer uso das 

tecnologias da leitura e da escrita e fazem-no de forma a atender as demandas que se 

lhes impõem as instâncias institucional, comunitária, doméstica e pessoal, numa 

dinâmica que lhes permite suprir suas necessidades, interesses e propósitos, o que 

confirma a idéia de Barton (1994), ao sugerir que ninguém lê por ler nem escreve por 

escrever. Assim, sempre que alguém se utiliza da escrita, não o faz senão para realizar 

outra coisa. 

A escrita da qual as pessoas lançam mão para interagir socialmente na 

comunidade pesquisada, no entanto, não pode ser encarada tão somente como um 

recurso utilitário a serviço das necessidades de cada pessoa pois, ao se utilizarem desse 

recurso comunicativo, adotam comportamentos e assumem atitudes que, de um lado, 

conformam-se às orientações determinadas pela estrutura social prevalente no amplo 

contexto onde as interações lingüísticas via palavra escrita têm lugar e, de outro, 

alinham-se à sua história cultural e, assim, à visão que têm sobre a escrita enquanto 

tecnologia e enquanto sistema simbólico. 

Com base nas análises dos dados gerais da pesquisa e, em particular no que 

tem sido aqui mostrado, inicio estas considerações finais apresentando uma 

sistematização dos usos da escrita observados na Vila Irmã Dulce, acomodando-os em 

categorias conforme as funções às quais se destinam. Em seguida, discuto esses usos 

observando as concepções e os valores que são atribuídos à escrita pelos que dela se 
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utilizam, bem como os significados sociais particulares dos quais os atos de ler e de 

escrever se reveste nesse contexto específico. 

Um cuidadoso exame dos eventos de letramento permitiu-me, 

tentativamente, estabelecer uma categorização dos usos da escrita na comunidade a 

partir da observação sistemática das funções às quais se destinam tais usos. Reconheço, 

no entanto, que houve uma certa dificuldade em realizar essa tarefa já que, em muitos 

casos, determinadas funções sobrepõem-se e, assim, os usos podem ser enquadrados em 

mais de uma categoria. Em vista dessa particularidade, vali-me da idéia de que o 

letramento é socialmente situado, um dos pressupostos básicos que norteiam os estudos 

do letramento na perspectiva adotada nesta investigação. Passei, então, a examinar as 

funções que sobressaem e que predominam aos usos da escrita em situações específicas. 

Considerando, então, o critério função imediata, estabeleci para os usos da 

escrita, a categorização mostrada no quadro abaixo. 

 

CATEGORIZAÇÃO DOS USOS DA ESCRITA NA COMUNIDADE 
Dimensões de Usos Funções Fontes potenciais 

i) sociointeracionais Estabelecer e/ou manter relações de natureza 
afetiva ou social. 

Cartas pessoais, bilhetes, recados e 
mensagens pessoais, convites, dentre 
outros. 

ii) Instrumentais: 
substitutivos ou 
complementares à oralidade 

Obter e divulgar informações sobre questões 
que viabilizem a execução de tarefas 
práticas. 
Registrar e manter dados escritos. 
Auxiliar a memória. 

Textos informativos, em geral 
expedido por instituições, extratos de 
contas a pagar, placas, letreiros, 
cartazes, informes sobre eventos e 
programas sociais, dentre outros. 

iii) Instrutivos Buscar o conhecimento necessário à tomada 
de atitudes diante de fatos concretos. 

Folhetos instrutivos, panfletos, dentre 
outros. 

iv) Confirmacionais Subsidiar a memória quanto à confirmação 
de acontecimentos do passado, 
compromissos assumidos para o futuro ou 
fatos e compromissos do presente. 

Anotações diversas, calendários, 
agendas de endereços e telefones, 
extratos bancários, listas de contas a 
pagar, dentre outros. 

v) Sociopolíticos Dialogar com a comunidade. 
Dialogar com o poder público constituído. 

Panfletos, informes, faixas, cartazes, 
correspondências oficiais.. 

 

Antes de iniciar qualquer discussão sobre os usos da escrita observados na 

comunidade, convém ressaltar que a categorização acima apresentada apoia-se na 

proposta de Heath (1986) ao estabelecer uma sistematização dos usos da leitura e da 

escrita em Roadville e em Trackton, comunidades localizadas no Sudeste dos Estados 

Unidos. 
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A categorização apresentada acima, no entanto, difere daquela proposta por 

Heath porque não tratei leitura e escrita separadamente, tal como sugere a autora, 

porque estou considerando os usos da escrita de forma ampla, envolvendo tanto as 

atividades de leitura como as de produção escrita. 

Quanto à categorização acima estabelecida, considero importante iniciar a 

discussão a ela pertinente chamando a atenção para o fato de que todos os usos que se 

fazem da linguagem, em qualquer que seja a sua forma de manifestação, são de caráter 

sociointeracional pois, conforme assinalam Brown e Yule (1983), uma das 

características primeiras da interação humana é a sua natureza interpessoal e, Bakhtin 

(1986, p. 123), ensina que 

 

A verdadeira substância da língua não é 
constituída por um sistema abstrato de formas 
lingüísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das 
enunciações. 

 

A escrita, então, como forma de interação lingüística via palavra escrita é, 

por excelência, locus de diálogo entre texto/escritor/leitor e, assim sendo, a qualquer 

uso que dela se possa fazer há, subjacente, um componente sociointeracional, embora 

encontrem-se funções outras, de naturezas diversas. 

Não obstante isso, a categorização acima apresentada, conforme ressaltei, 

leva em conta a função mais imediata à qual se presta numa atividade que envolve a 

escrita, observando que tal função é determinada pelas circunstâncias a partir das quais 

se instaura um evento de letramento. Assim, a observação sistemática desses usos 

permitiu que se chagasse a algumas constatações: 

i) Não há uma relação necessária entre o gênero textual e o uso que se faz 

da escrita pois, tal como assinalei no quadro acima, há textos 

potencialmente propícios a usos específicos, mas estes são determinados 

por uma série de fatores, dentre eles, as circunstâncias de instauração dos 

eventos, os objetivos e as funções às quais se destina cada uso. 
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Veja-se que há eventos de letramento em que gêneros textuais distintos 

motivam um único uso. Isso pode ser observado, por exemplo, nos episódios (EP3) e 

(EP4) em que os textos de gênero nota de compra e folheto suscitam usos 

confirmacionais, embora o segundo acomode, também, um uso instrutivo. 

ii) Um mesmo texto pode proporcionar usos diversos. Retomando-se, por 

exemplo, o episódio (EP5), veremos que o texto “carta”, proporcionou 

usos diversos em duas ocasiões diferentes. Na primeira delas o uso da 

escrita tinha a função clara de reativar laços afetivos, haja vista o cenário 

montado para o evento “leitura da carta” e, por isso, tinha o uso 

sociointeracional; já em um segundo momento o uso era confirmacional 

uma vez que a intenção de Glória era confirmar o que havia dito antes, ao 

falar sobre a suposta carta e o seu conteúdo. 

iii) Uma atividade de leitura pode suscitar um único uso. Observe-se 

por exemplo, o episódio (EP6), em que a leitura feita tem apenas o caráter 

confirmacional. 

iv) Uma mesma atividade de leitura pode acomodar usos diversos da 

escrita. No (EP4), apresentado anteriormente, a leitura do folheto 

realizado pela jovem acomoda, a um só tempo, os usos instrutivo e 

confirmacional, conforme, ressaltei em (i). 

 

Não obstante todos os usos da escrita acima categorizados tenham sido 

observados entre os informantes diretos e indiretos da pesquisa, alguns deles eram mais 

intensos e recorrentes entre essas pessoas. Percebi, a propósito, que a intensidade e a 

freqüência desses usos estavam diretamente relacionados às atividades com as quais as 

pessoas se envolvem em sua vida diária, consequentemente com o grau de exposição a 

diferentes práticas sociais. Observei, por exemplo, donas de casa que pouco contato 

tinham com o mundo exterior a seus lares e, assim, apesar de terem a oportunidade de 

fazer uso da escrita, já que havia sempre uma peça escrita ao seu alcance, o seu contato 

com a escrita era bem menos intenso se comparado àquelas que participam dos grupos 

da igreja e das associações locais, que vão ao supermercado e à mercearia para fazer 
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suas compras, ou à escola para acompanhar o desempenho escolar dos filhos, ou à 

unidade de saúde em busca de algum atendimento ou, até mesmo, ao centro da cidade. 

Relação dessa natureza foi observada, ainda, no que se refere à atividade 

profissional das pessoas da casa: entre os pesquisados, por exemplo, havia pequenos 

comerciantes, sindicalistas, educadores e líderes comunitários mas, havia, também 

aqueles que não exerciam qualquer atividade fora dos seus lares que lhes exigisse uma 

vivência mais intensa com a escrita. 

As ligações entre as pessoas da comunidade e o mundo exterior ao ambiente 

doméstico, proporcionadas pelos usos instrumental e instrutivo, é extremamente intenso 

já que é visível a preocupação que as pessoas têm de inteirar-se sobre os assuntos que 

dizem respeito à comunidade e às suas vidas, como os programas sociais do governo, as 

campanhas de saúde pública, os serviços colocados ao seu dispor. 

A escrita em circulação nos ambientes domésticos e na comunidade é um 

recurso comunicativo que tem os seus usos estritamente relacionados às necessidades, 

interesses e propósitos gerados naquele contexto específico. Assim, em termos de 

escrita, as demandas que emergem na comunidade são supridas, em parte, por uma 

escrita ali mesmo produzida e, em parte, pelo material advindo de outras origens como, 

por exemplo, de instituições oficialmente legitimadas, ou seja, há uma escrita produzida 

pelos próprios habitantes da Vila e outra que lhes chega às mãos já pronta e acabada, 

escrita auto-gerada20 e escrita imposta21, nos termos de Ivanic e Moss (1991, p. 193-

194). 

Os usos sociointeracionais da escrita, motivados por demandas de ordem 

pessoal e social, como tal, destinam-se a estreitar e a manter laços afetivos e estabelecer 

relações de cortesia, necessárias a uma convivência social de cordialidade, advém, 

quase sempre, da escrita auto-gerada e se processam, em geral, no ambiente doméstico. 

Convém ressaltar, no entanto, que, não raro, é observada em circulação na comunidade, 

uma escrita que não é necessariamente produzida por quem a faz circular, como os 

                                                 
20 escrita auto-gerada: aquela que se origina de nossas próprias necessidades, interesses e propostas, na qual 

somos livres para adotar nossos próprios conteúdos e estilos. 
21 escrita imposta: aquela em que as instituições sociais estabelecem para nós o estilo e a abrangência de 

conteúdo permissível. 
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Cartões de Natal e convites a festas de aniversários, os quais já são adquiridos para uso, 

previamente prontos. 

Em nível de comunidade, os usos instrumentais da escrita são extremamente 

produtivos, especialmente no que se refere à divulgação de informações e à manutenção 

de registros. Conforme venho ressaltando, ao longo deste estudo, desde o momento em 

que se adentra no espaço físico da Vila, percebe-se que a escrita é um recurso 

comunicativo amplamente utilizado para fazer chegar aos potenciais interlocutores 

informações as mais variadas, bem como para manter dados escritos, a fim de que não 

se percam as informações. Veja-se, neste sentido, a infinidade de cartazes utilizados 

para divulgar os eventos sociais, políticos e religiosos, dispostos ao alcance dos 

interessados mas, também, aqueles usados com um fim mais imediato de manter um 

certo ordenamento na comunidade, como o cartaz reproduzido na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os usos instrumentais da escrita parecem ser bastante produtivos para a 

demarcação dos limites de espaços particulares na Vila e para registro de posse. Neste 

sentido, por exemplo, observa-se a insistente repetição, por escrito, de nomes de ruas e 

de números de unidade habitacionais registrados em portas e paredes de cada casa, 

conforme já tive a oportunidade de mostrar. 

Fig. 17. Cartaz exposto em local público. 
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Os usos da escrita categorizados aqui como sociopolíticos, embora, de 

alguma forma, se sobreponham aos instrumentais, destes se destacam porque se prestam 

a fins muito específicos de interagir com a comunidade somente no que se refere às 

questões de interesse coletivo, informando-a e, assim, buscando a participação de todos. 

Esses usos prestam-se, ainda, ao diálogo com o poder público constituído. 

A partir do que foi apresentado é razoável sugerir que a escrita é um recurso 

comunicativo consideravelmente recorrente nas práticas sociais dos agentes que 

integram a Vila Irmã Dulce. Nessa dinâmica, a escrita contribui de forma significativa 

para que os indivíduos organizem a sua vida pessoal e doméstica, mantenham laços 

afetivos e de cordialidade, além de proporcionar a articulação com entidades e 

instituições. Numa dimensão comunitária, a escrita é usada para manter certos 

ordenamentos indispensáveis à vida coletiva, para proporcionar articulações de 

interesse comum aos que vivem nesse contexto socioespacial e para dialogar com o 

poder público. Assim, é nos processos interacionais cotidianos intermediados pela 

escrita que os agentes sociais que habitam a Vila Irmã Dulce atuam em eventos que lhes 

proporcionam a oportunidade de realizar uma gama considerável das suas tarefas 

práticas do dia-a-dia, compartilhar idéias, expectativas e experiências, congregar-se e 

posicionar-se no contexto socioespacial onde vivem. 

Tendo em vista os objetivos propostos neste estudo, um dos aspectos que 

mereceram especial atenção em relação aos dados da pesquisa foi a maneira como as 

pessoas posicionam-se diante da escrita, sempre que a utilizam em suas rotinas 

comunicativas. Ao fazerem uso da escrita não assumem atitudes de passividade e 

adotam comportamentos através dos quais é possível perceber as concepções e os 

valores que cultivam em relação a esse sistema simbólico de interação humana, além de 

serem importantes para que se percebam os seus significados sociais nesse contexto 

particular. 

As atitudes adotadas pelas pessoas em relação à escrita, quer no momento 

em que interagem através dela, quer quando a ela se referem mostram que, para elas, a 

escrita é primeiro e principalmente um recurso comunicativo por excelência e, assim 

sendo, presta-se a intermediar as interações entre os indivíduos que dela necessitam 

lançar mão. 
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Mesmo em uma fase ainda incipiente da pesquisa esse era um aspecto para 

mim muito evidente, mas o receio de interferência de idéia teórica já formada sobre o 

tema levou-me a aprofundar a observação. E, à medida que observava os informantes, 

essas constatações iniciais confirmavam-se. 

Veja-se, por exemplo, que em suas falas os informantes tecem severas 

críticas à não observação do critério que, para eles, deve ser primordial quando se trata 

de estabelecimento de comunicação através da escrita: apresentar a mensagem de forma 

compreensível ao outro, tanto no que se refere à forma, quanto no que diz respeito ao 

conteúdo, (...) Por que que num faz uma diferençazinha de cada lugar pra saber? Era 

na cor, no jeito das letras (D30) / (...) as letra sai miudinha e é difícil pra saber o que 

elas diz (...) (D31). 

Isso demonstra que se ressentem por se sentirem desconsiderados nesse 

processo em virtude de o outro ou ignorar os reais objetivos da comunicação escrita, ou 

por não reconhecerem as limitações dos seus potenciais interlocutores ou, ainda, de 

forma proposital, dificultarem o acesso às informações por terem algo a esconder, 

quando dizem: (...) parece que nem é pra se saber mesmo, é só pra eles (...) (D31) 

A idéia de viabilização da comunicação, quando se trata de escrita, não está 

presente apenas quando diz respeito à escrita produzida pelo outro. Ao observarmos os 

episódios (EP7) e (EP8) no capítulo 5, podemos constatar que essa é uma preocupação 

que permeia a idéia da escrita, evidenciada em um cuidado na forma como a mensagem 

deve ser elaborada para se fazer entender pelo leitor e não causar nenhum tipo de 

prejuízo comunicativo. 

Note-se que, nos episódios mencionados, as pessoas envolvidas no processo 

de escrituração, particularmente quem coordena o evento, não hesita em exigir que se 

recorra ao artifício da reescritura como forma de tornar a mensagem o mais clara 

possível a quem lhe é destinada e de ver, também, traduzidas as idéias de forma que não 

ofereçam qualquer possibilidade de leitura equivocada. Assim, por parte destes sujeitos, 

fica evidente o reconhecimento de que a escrita é interação lingüística e que, neste 

processo, há uma lógica na construção das mensagens escritas de forma a viabilizar a 

comunicação, evidenciada em declarações como vemos em (D25). 
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Nesta última declaração referida, temos pistas que nos conduzem ao 

entendimento a respeito do critério considerado indispensável para que a comunicação 

seja efetivada: a linearidade estrutural da mensagem como facilitadora da compreensão. 

Confrontem-se, neste sentido, as falas (D31) e (D25). Em ambas podemos observar 

pistas importantes a respeito daquilo que, para eles, é importante para que a 

comunicação escrita possa se cumprir: em (D31) a maneira como as informações são 

dispostas no papel parecem dificultar a leitura – tem uns número, lá na frente as 

palavras – e, em (D25), vê-se ratificada essa idéia – E tudo vai indo bem retinho. Em 

casos como (D31) é evidente que os autores da mensagem referida não levam em conta 

os limites dos seus potenciais interlocutores, não houve empenho em fazer com que a 

comunicação se cumprisse pois, como sugere Marcuschi (1998) 

 

o esforço comunicativo se dará como um contrato 
entre os interactantes, no qual são providenciados 
modelos textuais e cognitivos que lhes permitem a 
construção de sentidos compatíveis e aceitáveis. 
Sem um modelo textual e cognitivo comum os 
interactantes estarão impedidos num dos aspectos 
essenciais à interação. (Marcuschi, 1998, p. 34). 

 

Evidentemente, não se pode deixar de levar em conta a familiaridade que 

tem o leitor com os conteúdos veiculados nas mensagens. Nas declarações observadas 

em relação ao cumprimento da interação pela palavra escrita, percebe-se que a maior 

preocupação encontra-se voltada para a maneira como a mensagem é elaborada, o que, 

de certa forma, vê-se atribuída, a quem a elabora, a responsabilidade de se fazer 

entender, de considerar, em primeiro lugar, o leitor. Em assim sendo, a comunicação se 

cumprirá. Com essa preocupação e com as críticas levantadas, fica evidente que os 

informantes reconhecem o aspecto cooperativo que envolve toda comunicação 

lingüística. Esse aspecto, conforme Gumperz (1982) não envolve apenas o uso das 

palavras, mas as negociações das convenções específicas para cada situação e nestas 

deve ser considerado o conhecimento dos interlocutores para a interpretação das 

mensagens. 
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Ainda em relação à maneira como a escrita é concebida pelos informantes da 

pesquisa, vale ressaltar um aspecto bastante recorrente nos dados: a idéia de que, 

através da comunicação escrita podem-se ocultar intenções não facilmente percebidas 

numa dimensão superficial do texto. Veja-se a declaração da informante, abaixo: 

(D32) Neusa: Ah minha filha, é preciso tá com os olhos bem aberto. Esses 

negócios de propaganda bonita. Quando a gente chega pra 

comprar a coisa, vê aqueles cartazão com figura bonita e com 

as letras bem grande pra nun dá trabalho de ler, é só pra ver 

se anima o outro pra comprar. Mas eu num vou nessa não. 

Reparo tudo direitinho, vejo os preços e ninguém me engana, 

não. Porque eles são sabido, mas a gente não deve ser muito 

besta não, tem de ver as coisas direitinho porque tem vez que o 

que tá lá no papel, que podia ser verdade, num é.(Neusa, 28 

anos). 

 

O posicionamento assumido pelos indivíduos em relação à escrita, tanto em 

situações práticas reais, quanto nos seus depoimentos, deixa claro que a concebem 

como um fenômeno de natureza social e, assim sendo, presta-se a intermediar 

interações, mas, para que a sua principal função seja cumprida é necessário que se 

sigam alguns critérios básicos. 

Uma vez expostos a práticas sociais as mais diversas, as pessoas esboçam 

atitudes através das quais se observam, também, os valores cultivados em torno desse 

bem simbólico, valores esses adquiridos culturalmente e configurados em cada palavra 

pronunciada, seja em relação a quem a pronuncia, aos outros ou, mesmo, em relação à 

própria escrita. 

Um exame cuidadoso das atitudes dos sujeitos, uma vez envolvidos em suas 

práticas sociais mais rotineiras permite que se façam inferências sobre esses valores. 

Neste sentido, uma primeira observação a fazer em relação aos sujeitos envolvidos no 

presente estudo é que eles parecem se dar conta de que habitam um espaço social no 

qual a escrita viabiliza grande parte das interações (ver a declaração de Iraci, 

apresentada no início do capítulo 5) e que, em termos de valor, essa forma de interação 
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se sobrepõe à palavra oralizada. Funciona mesmo como uma espécie de contrato 

firmado, ou seja, uma vez escrita, a palavra deve ser cumprida porque equivale a um 

documento oficial. 

A idéia de que a escrita tem valor de documento vê-se confirmada até 

mesmo nas mais simples ocorrências que se podem registrar, como se pode verificar em 

(E12), abaixo, por ocasião de uma conversa entre duas vizinhas ao discutirem sobre a 

dificuldade que uma delas encontrara em comprar carvão, e na atitude esboçada por 

Glória em (EP2) ao demonstrar apreensão por ter recebido uma denúncia da filha 

através de um bilhete. 

 

(E12) Isabel: Sim, andei em todo lugar atrás de carvão aí só achei na casa 

da H. Mas essa mulher não pode se sujar de carvão! 

 

Ao que a interlocutora L., acrescenta: 

 

Lídia: E pra quê que bota a praca (placa) lá na frente? Devia tirar quando 

não quer se sujar. 

 

Temos no exemplo acima e em (EP2) constatações de que um papel escrito 

tem valor de documento, de compromisso a ser levado a sério. Evidentemente essa 

constatação é feita a partir de inferências extraídas de manifestações de pensamentos a 

respeito dessa questão, mas vale salientar que registrei textualmente, da forma mais 

direta possível, interpretações dessa natureza. Veja-se, neste sentido, o que diz 

Teresinha ao se referir à insegurança em que vive por não contar com um documento 

que lhe assegure o direito de posse da casa onde mora. A informante, nesse caso, 

declara: porque o que vale é o que tá escrito no papel (...). 

Em se considerando o ponto de vista adotado pelos sujeitos da pesquisa de 

que o escrito tem valor de documento, algumas iniciativas relativas a esse aspecto 

parecem paradoxais. Veja-se, por exemplo, que há, na Vila, uma prática bastante 

comum de se efetuarem transações comerciais envolvendo os imóveis residenciais sem 

qualquer preocupação em fazer algum registro escrito da negociação. Nem mesmo 
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recibos relativos a pagamentos efetuados são fornecidos, o que, por vezes, tem trazido 

conseqüências indesejáveis às pessoas. 

O valor que se observa ser atribuído à escrita, no entanto, não se faz perceber 

apenas em relação à postura adotada diante de ações mais objetivas, como aquelas 

manifestadas diante de uma questão prática do dia a dia. Não raro as pessoas emitem 

juízos bastante claros a respeito de si mesmos e dos outros, em se tratando da 

capacidade de cada um em lidar com a palavra escrita. 

As avaliações que fazem dos outros e mesmo as auto-avaliações são 

empreendidas no sentido de incorporar valores positivos ou negativos àqueles que 

demonstrem ou não a capacidade de ler e de escrever, como se pode observar nos 

depoimentos abaixo: 

 

(D33) Luzia: Eu fui foi muito pra escola mas num deu pra mim não (...) num 

consegui nada (...) e hoje disso sou arrependida. Digo “meu 

Deus se eu soubesse ler eu era outra pessoa” porque é tão 

ruim a gente andar e num saber de nada. Anda como se fosse 

um cego, babatando (...). Agora elas (referindo-se as suas 

filhas) todas duas são inteligentes, sabem tudo, tudo. Agora o 

outro (referindo-se ao filho) puxou pra mim. Num quis estudar, 

ia demais pra escola, desde lá do interior que eu pelejava mas 

num ia. Ainda bem que ele ainda sabe botar o nome dele. Mas 

num sabe ler nada é cego, cego.(Luzia, 46 anos). 

 

(D34) Nadir: Eu me acho uma pessoa esclarecida. Eu sei escrever não tão 

bem, mas dá pra desenrolar e ler também (...). Eu fiz só até a 

4ª série do 1° grau, mas sei, num me enrolo com nada (...). 

Meu marido acho que ele estudou só o 1° ano que ele mal sabe 

botar o nome dele, assim assinar o nome, mas se vira, também 

(...). Eu me viro, eu sei ir em qualquer lugar também, só com o 

endereço num papel escrito. Eu sei me informar assim, ler 
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placa, essas coisa tudim eu sei. Eu sei viajar também. (Nadir, 

28 anos). 

 

(D35) Zilda: Meus filhos tudim eu botei na escola (...). Tem uma que mora 

fora que era até inteligente (...). Mas eles num estudaram muito 

não, mas tudo lê e escreve bom danado. É, eles tudo sabe se 

dirigir (...). eu também num me enrolo muito não, resolvo 

minhas coisinhas, logo eu sei ler e escrever (...). Agora, meu 

marido, se ele escrever uma coisa, só ele mesmo lê, mas já em 

matemática, mulher, o homem é desatado. (Zilda, 52 anos). 

 

Note-se que, nestas declarações, fazem-se avaliações no sentido de agregar 

valores positivos ou negativos às pessoas, em face da habilidade que demonstram ter 

para interagir por meio da palavra escrita. Luzia, por exemplo, ressente-se por não ser 

capaz de comunicar-se através da escrita, limitação que faz dela uma pessoa que não 

desejaria ser – se eu soubesse ler eu era outra pessoa. Essas outra pessoa, segundo ela, 

seria dotada de qualidades como – ser mais saída / num viver dependendo de ninguém 

pra fazer toda coisa / saber ir nos lugar sem sofrer tanto. 

Comparando-se àqueles que se comunicam por meio da escrita, Luzia 

considera-se cega, herança que infelizmente passou ao filho e que, felizmente, não 

alcançou as filhas, pois estas são dotadas de capacidades outras que as fazem pessoas 

diferentes, habilitadas a interagir satisfatoriamente no contexto onde vivem. 

É interessante notar que esses informantes, ao atribuírem valores positivos 

àqueles capazes de comunicarem-se através da escrita, relacionam tais capacidades às 

habilidades de se desenrolar, virar-se, saber se dirigir, desatar-se. Logo, quem não 

adquiriu essas habilidades é tida como alguém apático e incapaz de enfrentar mesmo os 

problemas do cotidiano e, assim sendo, são apenas sobreviventes, pois estariam atados à 

teia do desconhecimento de uso dessa tecnologia, tão necessária à vida social no 

contexto urbano. No caso em questão, não se leva em conta que esses enrolados, inertes 

e sem direção transitam diariamente por caminhos onde, fatalmente, defrontam-se com 

a comunicação escrita. 
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Há de se observar, ainda, a insistente vinculação da suposta habilidade de ler 

e escrever e, assim, de atuar satisfatoriamente em práticas sociais intermediadas pela 

escrita, à capacidade de aprendizagem formal, particularmente à aprendizagem 

adquirida no contexto escolar que, por sua vez, é vinculada à inteligência, atributo inato 

e decisivo para que o indivíduo possa ingressar no universo da escrita. 

A esse pensamento encontram-se subjacentes duas idéias: uma arraigada na 

ideologia do dom (Soares, 1987) e a outra, conseqüência desta, no reconhecimento e 

valorização do letramento escolar. De acordo com a ideologia do dom 

 

as causas do sucesso ou do fracasso na escola 
devem ser buscadas nas características dos 
indivíduos: a escola oferece “igualdade de 
oportunidades”; o bom aproveitamento dessas 
oportunidades dependerá do dom – aptidão, 
inteligência, talento – de cada um. (Soares, 1987, 
p. 10). 

 

Note-se, a propósito, que as referências feitas ao bom desempenho que 

alguém possa ter ao usar a escrita estão relacionadas à idéia do contexto de 

aprendizagem formal. Observe-se, por exemplo, o que diz Glória, neste sentido: 

 

(D36) Glória: Eu estudei até a 4ª série do 1° grau e sei me virar muito bem / 

essa menina chegou a fazer até o ginásio, se ela tivesse 

continuado os estudos dela, ela tava como se diz com um 

estudo muito bom, ela era até inteligente. 

 

Entenda-se que esse saber virar-se e estar com um estudo muito bom 

correspondem a ter o conhecimento da escrita necessário a um desempenho satisfatório 

frente às demandas do universo urbano. 

A esse pensamento, conforme assinalei acima, encontra-se subjacente a 

atribuição de valor positivo ao letramento adquirido por meio da instrução formal. Logo 

quem o domina é visto como portador de atributos não encontrados em quem é dele 

desprovido. Não se pode, também, deixar de considerar o reconhecimento de que a 
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própria escrita, uma vez produzida em consonância com os padrões da instituição 

escola acomoda em si valores não detectáveis em outras formas como, por exemplo, 

lembra Leda ao declarar: Oh! Mas essa menina lê as coisa bem direitinho e escreve até 

as coisa que eu preciso. Faz tudo do mesmo jeito lá da escola dela. Neste pensamento 

vê-se traduzida a pedagogização do letramento (Street, 1991), uma vez que revela 

valores e crenças a respeito da escrita os quais, segundo os autores, derivam da escola 

mas, também, de amplos padrões ideológicos e culturais. 

Na Vila Irmã Dulce, como em qualquer outro espaço social, a escrita é, por 

natureza, um recurso que se presta a estabelecer e a manter a comunicação entre aqueles 

que dela lançam mão. Desta função geral, no entanto, observam-se desdobramentos que 

se conformam às demandas impostas pelo contexto sócio-histórico e é neste contexto 

que os significados dos atos de ler e de escrever adquirem nuances particulares. 

As demandas cotidianas oferecem a oportunidade para que os indivíduos 

atuem em práticas sociais e utilizem-se da escrita numa dinâmica interacional que lhes 

garante a possibilidade de cultivar laços afetivos e relações sociais, organizar 

minimamente a casa onde residem e a própria vida pessoal, informar-se e participar 

ativamente do convívio social e de práticas democráticas. 

Um exame cuidados dessa dinâmica, com vistas a precisar os significados 

sociais de que se reveste a escrita na comunidade pesquisada, não pode deixar de 

considerar a frase emitida por Lourdes, uma das lideranças de reconhecida atuação 

junto à população da Vila: A Vila é um lugar onde as coisas acontecem a partir de uma 

concepção. Nesta declaração temos a síntese de um pensamento que parece permear 

cada ação empreendida, seja pelos representantes da comunidade no afã da busca pela 

melhoria das condições de vida no seu espaço, seja nas iniciativas tomadas pela mais 

anônima das pessoas, especialmente se tais iniciativas guardarem alguma relação com a 

sua sobrevivência nesse espaço social. É impossível não perceber nessas atitudes um 

tom de reconhecimento da ordem que reina estabelecida, da necessidade de desafiá-la 

por não aceitarem-na como dada, especialmente no que se refere às atitudes esboçadas 

pelos sujeitos ao se utilizarem da escrita nas práticas sociais que integram o seu 

cotidiano. 
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Ao que se percebe, algumas das práticas em que hoje atuam os informantes 

lhes parecem familiar, quanto a outras, observa-se uma certa dificuldade, o que 

demonstra que essas práticas para eles eram inéditas até bem pouco tempo ou então 

estão revestidas de nova roupagem. Esta é uma realidade absolutamente clara, não só 

para mim, enquanto pesquisadora, mas, principalmente, para os informantes diretos da 

pesquisa e, também, para tantos outros com quem tive a oportunidade de estabelecer 

algum tipo de contato. 

Vejam-se, neste sentido, as declarações abaixo: 

 

(D37) Josias: Eu só num acho muito fácil é porque em todo lugar que a 

gente vai, tudo que se faz bota no papel. Até aqui em casa 

mesmo nós tem o costume de botar as coisas na lista porque se 

não nem se sabe fazer as conta direito, os dia de fazer o que 

tem de fazer. É como se a gente num soubesse mais guardar as 

coisas de cabeça (...). E tem de ser assim se não a gente acaba 

num fazendo como tem de ser feito. (Josias, 46 anos). 

 

As declarações acima, a exemplo de tantas outras presenciadas durante o 

trabalho de campo, dão conta de que aos habitantes da Vila não é indiferente o fato de 

viverem em um universo no qual a palavra escrita é imprescindível. Ao que parece, 

quando residiam em outras localidades, ler e escrever eram atividades bem menos 

freqüentes e menos sistemáticas para eles e, mesmo que esses atos fossem valorizados, 

os significados que a própria escrita acomodava em si não incluía o desafio da 

sobrevivência e, pelo fato de as práticas sociais que envolviam a escrita não serem tão 

variadas e inéditas, pareciam não requerer tão sistematicamente novos aprendizados, 

como no espaço e momento atuais. Veja-se que, ao fazerem referências aos usos que 

faziam da escrita em épocas anteriores, as pessoas reportam-se a usos rotineiros mais 

voltados para a vida pessoal e para a organização da casa, sem uma preocupação 

evidente com o universo mais amplo. 

Reconhecer que hoje tudo enquanto no mundo tem de ter um papel no meio 

(ver introdução do capítulo 5) é demonstrar sentir dificuldades em atuar em práticas 
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sociais que exigem a utilização da escrita, tal como declara Luzia, ao afirmar que sente 

vergonha ao ter que assinar (botar o dedo pra assinar) mas, mesmo assim, tem de fazê-

lo (em todo lugar depende da gente botar o nome da gente) ou, ainda, perceber que se a 

gente num botar tudo direitinho como eles querem, eles volta tudo (Nonato). Essas 

declarações levam à compreensão de que há uma sinalização para o reconhecimento de 

que a escrita é um recurso comunicativo a um só tempo distribuído de forma ampla e 

controlado por forças das quais as pessoas não desconhecem a sua origem nem o 

alcance do seu poder. 

Neusa, por exemplo, em suas declarações, mostra uma preocupação muito 

comum entre as pessoas da Vila: a necessidade de ter a visão das coisa. A visão de que 

fala Neusa diz respeito a um critério indispensável à sobrevivência: inteirar-se sobre o 

que diz respeito à vida da comunidade, o que numa instância final afeta a vida de cada 

um. Mas como agir se grande parte das fontes oficiais de informação manifesta-se por 

meio da escrita e esta, para muitos, não é tão acessível? 

Antônio, por exemplo, em tom de desabafo, considera que 

 

(D38) Antônio: Na Vila as coisas corre de boca em boca muito depressa, 

mas quando tem um benefício pra nós, parece que tá tudo 

na mão lá dos grande e eles nem sabe dizer direito o que se 

tem de fazer. Se escuta no rádio e na televisão e dão até os 

papel, mas do jeito que é nunca se sabe direito porque 

quando se vai atrás é d’outro jeito. (Antônio, 29 anos). 

 

Veja-se que Antônio ressente-se por não conseguir interpretar as 

informações escritas a contento, o que lhe causa prejuízo na vida prática. Aliás, esse é 

um ressentimento que se percebe com muita freqüência, apesar de os informantes 

demonstrarem uma grande preocupação em estar inteirados de tudo que pode ter uma 

repercussão em sua vida. 

Nesse ressentimento, percebe-se subjacente uma forma particular de se 

considerar que a escrita é um recurso que, em vez de favorecer a comunicação, na 

maioria dos casos parece dificultá-la propositadamente, a fim de criar barreiras e 
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promover segregações, colocando em lados opostos os que têm e os que não têm acesso 

pleno a esse recurso. 

Vale, neste momento, retomamos o que foi registrado em relação aos 

processos de ocupação da área física onde hoje se encontra instalada a Vila Irmã Dulce 

e à constituição da comunidade. 

Observe-se que uma preocupação central nesse processo sempre foi, em 

primeiro lugar, ir de encontro à ordem social estabelecida para, em seguida, ir ao 

encontro dessa mesma ordem, de forma que nesse segundo momento a escrita, 

entendida como escrita oficial, sempre figurou como um recurso comunicativo e como 

um instrumento imprescindível, para que todas as ações tivessem sucesso. Assim, os 

pontos críticos nessa dinâmica configuram-se no reconhecimento de que a escrita é a 

única forma de fazer frente às autoridades e, assim, fazer prevalecer as iniciativas 

tomadas sob a égide da palavra escrita, expediente que permeia toda e qualquer atitude 

adotada pelos órgãos representativos da comunidade, e até hoje tem reflexos na vida de 

cada um que habita esse espaço social. 

Veja-se que, em nível de iniciativas comunitárias, é comum a prática de se 

provocar discussões internas e, a partir dessas discussões, elaborarem-se documentos 

com base na legislação vigente ou em algum dado extraído da realidade local e, a partir 

destes, iniciar-se o processo de negociação junto às autoridades. Neste sentido, observe-

se a pesquisa realizada pela Associação de Mulheres da Comunidade, já mencionada 

anteriormente. 

Os resultados da referida pesquisa, por exemplo, foram apresentados à 

imprensa local e às autoridades como argumento para reivindicar a instalação de cursos 

de alfabetização e cursos profissionalizantes especialmente para as mulheres, o que é 

declarado por um das líderes da comunidade. 

 

(D39) Anita: É tão tal que a gente já pediu, a gente já botou um ofício de 

apoio à mulher, pra trazer uma escola de alfabetização à 

mulher (...). Uma creche pra deixar seus filhos, né? O dia todo, 

a gente tem de ter uma creche, um berçário pra que a criança 

bote de manhã e saia à tarde. Uma escola pras mulheres 
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poderem tá informadas porque o grande índice de 

desinformação aqui dentro da Irmã Dulce é muito grande. 

Quanto mais carente mais desinformada. 

 

Na dinâmica dos acontecimentos que envolvem ações de alcance 

comunitário é indiscutível que houve um aprendizado motivado pelas necessidades que 

emergem, a cada dia, nesse espaço social e, nesse processo, a escrita tem papel 

imprescindível e reveste-se de um significado social muito particular: a um só tempo as 

ações que se processam por intermédio da palavra escrita configuram-se em desafios 

aos envolvidos e em um artifício para que ocorram mudanças, tanto em nível individual 

quanto numa dimensão coletiva. 

A cada dia e a todo momento esses sujeitos expõem-se ao aprendizado de 

novas práticas sociais no contexto das quais têm de se utilizar de uma escrita modelada 

em instâncias completamente estranhas a eles mas, em vez de tomar essa escrita como 

dada, esboçam reações e emitem críticas. Esses acontecimentos, paradoxalmente, não 

parecem representar atitude de rebelação, ao contrário, os dados da pesquisa indicam 

que, por parte dos sujeitos envolvidos há toda uma predisposição em alcançar esse 

parâmetro de escrita. Desta forma, parecem ter incorporado em seu cotidiano a 

expectativa de desafiar a ordem estabelecida e desafiarem-se a cada nova situação 

comunicativa em que têm de usar a escrita, desde as tarefas mais simples como uma 

pequena compra no mercadinho da esquina, onde, necessariamente, devem orientar-se 

no sentido de olhar os preços dos produtos em vez de perguntarem ao vendedor, a 

tarefas mais complexas, como o envio de um ofício às autoridades constituídas, 

procedimento hoje dominado após um processo de aprendizagem pois, conforme uma 

das pessoas que participaram do processo de constituição da comunidade, hoje quem 

está à frente dessas iniciativas eram ontem pessoas anônimas que não tinham o domínio 

desses procedimentos. Assim, sugerir que as ações interacionais via palavra escrita 

constituem um ato de desafio, equivale a dizer que cada ato de ler e de escrever 

representa uma superação de expectativas, de romper barreiras e mostrar-se capaz de 

não aceitar um lugar predestinado na estrutura social. 
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Essa superação, no entanto, não se faz aleatoriamente. Exige dos envolvidos, 

em primeiro lugar, o reconhecimento de que há obstáculos a serem transpostos e que, 

para transpô-los necessitam trilhar os caminhos que ofereçam acesso à escrita. E, se a 

escrita é percebida como um dos componentes que auxilia na promoção da segregação, 

por que não utilizá-la, também, para reverter tal quadro? 

Em suas declarações e nas suas ações as pessoas demonstram reconhecer as 

potencialidades da escrita para promover tal reversão e esforçam-se para dela se 

apropriar. Com isso parecem perceber que há um status quo a ser mantido e percebem, 

também, que o lugar que ocupam nessa ordem não lhes é  confortável. A saída, então, 

para reverter tal quadro é, inicialmente, opor-se a essa ordem e o fazem na medida em 

que contrariam expectativas porque se utilizam dos instrumentos reconhecidos como 

legítimos para tal, ou seja, a palavra escrita. Para Street (1993) seria a configuração de 

um dos aspectos ideológicos do letramento: a tensão entre autoridade e poder de um 

lado, e de resistência e criatividade, de outro. Nessa dinâmica os atos de ler e de 

escrever acomodam um significado social que se traduz em símbolo de uma mudança 

que se inicia na própria história pessoal de cada um. 
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1. FAMÍLIAS INTEGRANTES DO GRUPO PRINCIPAL DA PESQUISA 
COMPOSIÇÃO DA 

FAMÍLIA 

INFORMANTE PRINCIPAL DE CADA FAMÍLIA N° 

N° DE PESSOAS ESCOLARIDADE NOME/IDADE ORIGEM/TEMPO 

QUE RESIDE EM 

TERESINA 

ESCOLARIDAD

E 

OCUPAÇÃO 

1.  4 

2 adultos 

2 pré-adolescentes 

2 com nível médio 

concluído 

2 estudantes do 

ensino fundamental 

Luís / 38 Interior do Piauí / 

20 anos 

Nível médio 

(concluído) 

Sindicalista 

2.  2 adultos 1 com nível médio 

concluído 

1 com nível 

fundamental 

incompleto 

Sônia / 26 Interior do Piauí / 

6 anos 

Nível médio 

(concluído) 

Professora 

Dona de casa 

3.  3 adultos 2 com nível médio 

concluído 

1 com nível 

fundamental 

incompleto 

Jesus / 48 Interior do Piauí / 

16 anos 

Nível médio 

concluído 

Costureira 

Dona de casa 

4.  4 

2 adultos 

2 pré-adolescentes 

1 com nível médio 

incompleto 

1 não freqüentou a 

escola 

2 estudantes do 

ensino fundamental 

Neusa / 28 Teresina / 28 

anos 

Nível 

fundamental 

concluído 

Professora 

Dona de casa 

5.  4 

2 adultos 

2 pré-adolescentes 

2 com nível 

fundamental 

incompleto 

2 estudantes do 

ensino fundamental 

Helena / 28 Teresina / 28 

anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Dona de casa 

6.  4 

2 adultos 

2 pré-adoslescentes

2 com nível 

fundamental 

incompleto 

2 estudantes do 

ensino fundamental 

Anita / 26 Interior do 

Maranhão / 11 

anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Dona de casa 

Comerciante 

7.  4 

2 adultos 

2 pré-adoslescentes

2 com nível 

fundamental 

incompleto 

2 estudantes do 

Ester / 30 Interior do Piauí / 

13 anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Dona de casa 
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ensino fundamental 

8.  3 

1 adulto 

2 crianças 

1 com nível médio 

incompleto 

Graça / 25 Interior do Piauí / 

8 anos 

Nível médio 

incompleto 

Dona de casa 

9.  3 adultos 1 com nível 

fundamental 

incompleto 

2 com nível médio 

incompleto 

Carmem / 57 Interior do Piauí / 

28 anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Dona de casa 

10.  8 

5 adultos 

1 adolescente 

3 crianças 

2 não freqüentaram 

a escola 

1 com nível 

fundamental 

incompleto 

1 analfabeto 

1 com ensino 

fundamental 

incompleto 

3 não estão em 

idade escolar 

Glória / 60 Interior do Piauí / 

12 anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Dona de casa 

11.  4 

1 adulto 

2 pré-adolescentes 

1 com nível 

fundamental 

incompleto 

1 estudante do 

ensino fundamental 

Teresinha / 

27 

Interior do Piauí / 

06 anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Dona de casa 

12.  3 

1 adulto 

2 pré-adolescentes 

1 com nível 

fundamental 

incompleto 

2 estudantes do 

ensino fundamental 

Leda / 43 Interior do Piauí / 

20 anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Dona de casa 

13.  6 

2 adultos 

1 adolescente 

2 pré-adolescentes 

1 criança 

1 com nível 

fundamental 

1 não freqüentou a 

escola 

3 estudantes do 

ensino fundamental 

1 ainda não está em 

idade escolar 

Clemente / 

50 

Interior do 

Maranhão / 20 

anos 

Nível 

fundamental 

incompleto 

Pedreiro 

14.  4 2 com nível Antônio / 29 Interior do Piauí / Nível Metalúrgico 
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2 adultos 

2 crianças 

fundamental 

incompleto 

2 ainda não estão 

em idade escolar 

04 anos fundamental  

incompleto 

15.  4 

2 adultos 

2 pré-adolescentes 

2 não freqüentaram 

a escola 

2 estudantes do 

ensino fundamental 

Vilma / 28 Interior do 

Maranhão / 12 

anos 

Analfabeta Dona de casa 

16.  2 adultos 1 analfabeto 

1 com nível 

fundamental 

incompleto 

Iraci / 40 Interior do Piauí / 

18 anos 

Analfabeta Pequena 

comerciante 

Dona de casa 

17.  4 

2 adultos 

2 crianças 

2 analfabetos 

2 ainda não estão 

em idade escolar 

Célia / 32 Interior do Piauí / 

11 anos 

Analfabeta Pequena 

comerciante 

Dona de casa 

18.  3 adultos 1 analfabeto 

1 não freqüentou a 

escola  

1 com nível médio 

de ensino completo 

Lúcia / 40 Interior do Piauí / 

08 anos 

Analfabeta Dona de casa 

19.  1 adulto  Teresa / 42 Interior do 

Maranhão / 07 

anos 

Analfabeta Dona de casa 

20.  2 adultos 2 analfabetos Nonato / 66 Interior do Piauí / 

19 anos 

Analfabeto Aposentado 

 

 

2. REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS 

 
N° NOME IDADE ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO PRINCIPAL 

1 José 37 anos Nível médio concluído Líder comunitário / sindicalista 

2 Rosa 28 anos Nível fundamental incompleto Líder comunitária / Dona de casa 

3 Maria 30 anos Nível fundamental incompleto Líder comunitária / Dona de casa 

4 Teresinha 27 anos Nível fundamental incompleto Líder comunitária / Dona de casa 
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3. REPRESENTANTES DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
N° NOME IDADE ESCOLARIDADE 

1 Joaquim 53 anos Não freqüentou a escola 

2 João 47 anos Nível fundamental incompleto 

3 Francisco 28 anos Nível fundamental incompleto 

4 Tadeu 32 anos Nível fundamental incompleto 

 

Além dos informantes apresentados nos quadros acima, foram, ainda, 

envolvidos na pesquisa: 

- quatro representantes das instituições locais (dois da escola e dois da 

unidade de saúde); 

- dois representantes da Igreja Católica (uma freira da Pastoral do Migrante 

e um jovem da comunidade); 

- duas pessoas que participaram do programa de ocupação da propriedade 

onde está instalada a Vila Irmã Dulce e que, embora ali não residam, 

prestam até hoje algum tipo de assistência à população da comunidade. 

 

Total de informantes diretos da pesquisa: noventa e duas pessoas. 


