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RESUMO 

O objetivo deste estudo é compreender as práticas letradas e sua significação na aldeia 
Itapicuru terra indígena Xakriabá no norte de Minas Gerais. Esta análise baseia-se na ideia 
de que o letramento (Street, 2003) é um processo socialmente localizado em comunidades 
específicas. A relação entre as práticas de letramento e a construção da identidade indígena 
foi tomada como pressuposto para as investigações realizadas. A singularidade da aldeia 
Itapicuru revela a importância deste trabalho. Trata-se de uma aldeia que é considerada o 
“coração da terra” indígena Xakriabá. Hoje é habitada por um grupo de 340 pessoas 
distribuídas em 78 famílias. Que vivem em um espaço onde ocorrem grandes 
transformações nas formas de compartilhar e negociar significados em função da recente 
introdução da linguagem escrita. Essa aldeia assume grande importância no território 
indígena Xakriabá em função do lugar que ocupou na luta recente pela retomada e 
homologação do território indígena Xakriabá. A metodologia de investigação se baseia numa 
abordagem qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994) de inspiração etnográfica (Cardoso de 
Oliveira, 1998). Onde se procurou descrever e analisar os eventos e práticas de letramento 
no contexto da cultura e das relações sociais entre os sujeitos. Observou-se que as 
demandas de uso da linguagem escrita ocorrem em diferentes contextos comunitários, 
familiares, e, sobretudo, a partir dos esforços dos aldeões de estabelecer novas relações 
com as instituições do estado que passaram, nos últimos anos, a fazer parte do cotidiano da 
aldeia. Como: FUNASA, CODEVASF, IEF, EMATER, CIMI e as Escolas Estaduais 
Indígenas com o objetivo de garantir a cidadania e o desenvolvimento sustentável da aldeia. 
O uso da escrita como forma de registro das atividades cotidianas se revelou como um traço 
comum em todos os espaços geradores da aldeia, como no grupo da psiculttura, no 
comércio e nas relações estabelecidas com os meios de comunicação. Observou-se ainda a 
ocorrência de diferentes práticas de leitura e escrita no contexto religioso, que mostraram 
formas próprias de interação entre alfabetizados e não alfabetizados. Os significados 
construídos em torno do uso da linguagem escrita implicam em processos de ressignificação 
da identidade indígena. Uma vez que as relações entre os Xakriabá e a sociedade 
circundante são estreitadas de diferentes maneiras, implicando também em transformações 
nas formas tradicionais de produzir e reproduzir as relações sociais. 

 

Palavras-chave: Espaços geradores, cultura escrita, comunidade indígena 

 

 

 

 
 

 



ABSTRACT 

 The objective of this study is to understand the writing practices and their significance in the 
Itapicuru village, Xakriabá indigenous land, in the northern of Minas Gerais State. This 
analysis is based on the idea that literacy (Street, 2003) is a social process located in 
specific communities. The relationship between the literacy practices and the construction of 
the indigenous identity was taken for granted for the research projects. The uniqueness of 
the Itapicuru village reveals the importance of this work. It is a village that is considered the 
"heartland" of the Xakriabá indians. Today it is inhabited by a group of 340 people distributed 
in 78 families. The families are living in an area where major changes occur in the form of 
sharing and negotiating meanings in the light of the recent introduction of the written 
language. This village is of a great importance in the Indian Xakriabá territory for the position 
it occupied in the recent fighting by the recovery and approval of the Indian Xakriabá territory. 
The research methodology is based on a qualitative approach (Bogdan & Biklen, 1994) of 
ethnographic inspiration (Cardoso de Oliveira, 1998). Where the aim was to describe and 
analyze the events and the literacy practices in the culture context and in the social relations 
between the subjects. It was observed that the demands for the use of written language 
occur in different community contexts, family, and especially from the efforts of the villagers 
to establish new relationships with state institutions which have, in recent years, become part 
of the everyday life of the village. As examples: FUNASA CODEVASF, IEF, EMATER, CIMI 
and the Indian State Schools for the purpose of guaranteeing citizenship and sustainable 
development of the village. The use of writing as a means of recording the daily activities 
proved to be a common generator trait in all areas of the village, as in the fish-farming group, 
in the trade and it established relationships with the media. It was also observed the 
occurrence of different practices of reading and writing in a religious context, which showed 
their own forms of interaction between the literate and illiterate. The meanings constructed 
around the use of written language processes involve the redefinition of the indigenous 
identity. The relationship between the Xakriabá indians and the surrounding society are 
narrowed in different ways, resulting in changes in the traditional ways of producing and 
reproducing the social relations. 

Keywords: space generators, literacy, indigenous community 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar, descrever e analisar os usos da 

linguagem escrita pelos sujeitos da aldeia Itapicuru, Terra indígena Xakriabá, cenário 

cultural onde predominam as trocas simbólicas ocorridas por meio da linguagem oral.  

Sabe-se que o processo de letramento nestes contextos é complexo e pouco 

conhecido. Objetiva-se o estudo de uma estrutura singular no interior de um grupo social de 

complexa organização, buscando-se pelos efeitos heterogêneos do letramento, frutos da 

interação entre os sujeitos e suas atividades, sob a ótica do letramento ideológico (Street, 

1984). 

Uma investigação sobre os processos de letramento junto a povos que possuem sua 

identidade cultural específica se torna imprescindível. Assim, compreender-se-á melhor o 

impacto e as influências decorrentes das modificações ocorridas no cenário cultural mais 

amplo em relação às práticas locais, como também às práticas escolares de transmissão do 

conhecimento escrito. 

A proposta de trabalho investigativo do processo de letramento, na aldeia Itapicuru, 

ao longo do período de aprofundamento de estudos junto ao programa de pós-graduação 

dos processos sócio-educativos e práticas escolares da UFSJ, foi redimensionada a partir 

da apropriação da produção científica em torno do tema. O foco que anteriormente se dirigia 

para o interior das escolas Xakriabá, na aldeia, ganha novos contornos e se dirige às 

práticas de letramento ocorridas no contexto comunitário.  

Deste modo, novas questões passaram a nortear o projeto de pesquisa: descrever o 

contexto comunitário da aldeia Itapicuru, identificar os sujeitos que nela detêm os saberes 

da linguagem escrita; investigar a existência de eventos de letramento relacionados à 

presença de instituições e os projetos de sustentabilidade na aldeia; identificar e analisar os 

significados compartilhados pelos sujeitos nas diversas práticas de letramento. 

O quadro sócio-político-cultural nessa conjuntura se apresenta como pano de fundo 

para o movimento de busca e compreensão do uso da escrita nesse espaço. Ao buscar a 

história recente da luta pela terra entre os Xakriabá e a sociedade circundante, e em 

especial ao grupo de indígenas da aldeia Itapicuru, compreende-se que a culminância pelo 

árduo enfrentamento dessa sociedade e da busca pela interlocução com os poderes do 

estado no fim da década de 1970, produziu a documentação que reconhecia o seu direito 
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sobre o território, representa um elemento relevante na valorização da escrita por esse 

povo.  

Outro ponto relevante, na justificativa deste trabalho, está nos levantamentos 

bibliográficos realizados acerca das produções em torno do letramento entre povos 

indígenas. Destaca-se um importante documento elaborado sobre o tema, o inventário sobre 

a educação indígena em produções desenvolvidas sobre o tema no Brasil (Grupioni, 2003). 

Nele, se pôde constatar que ainda existem poucos estudos sobre o processo de letramento 

em sociedades indígenas, onde há uma construção própria do processo, em função das 

peculiaridades culturais de cada contexto.  

A realização da pesquisa sobre o tema visa ainda dar suporte ao processo de 

implantação das escolas indígenas que estão em curso no estado de Minas Gerais. Uma 

vez que um dos principais objetivos da escola indígena é o diálogo com as diferentes 

culturas dos diferentes povos indígenas. E o uso da língua escrita que os sujeitos realizam 

representa importante instância de conhecimento no amplo cenário cultural indígena. 

Conforme nos aponta (Gerken, 2009; p.04): 

Certos de que para nos comprometermos com a criação de uma educação 
diferenciada, cultural e socialmente comprometida com a auto destinação 
política e social destes povos temos o dever acadêmico de nos aproximar 
de suas culturas ultrapassando os nossos referenciais etnocêntricos para 
poder compreender as possibilidades e os limites cognitivos impostos às 
culturas onde ainda predominam contemporaneamente as trocas simbólicas 
criadas e transmitidas pela linguagem oral.  

É importante lembrar que na história recente do nosso país há um marco definidor na 

luta indígena pelos seus direitos frente ao estado brasileiro: a Constituição Federal de 1988. 

Foi ela que deu aos índios a garantia para que saíssem da condição de categoria social 

desprivilegiada e ocupassem a posição de grupos étnicos possuidores de características 

próprias que os diferenciam entre si. Processo histórico que desencadeou diferentes ações 

na materialização desses direitos que por longo tempo foram negados àquela população. 

Tendo o direito de manter sua organização social, seus costumes, línguas e crenças, 

essa mesma lei também garantiu aos povos indígenas o direito a uma educação escolar 

diferenciada, com a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. Então é neste contexto, que a escola como agência formadora, dentre as 

suas responsabilidades deverá cuidar do processo de aquisição da linguagem escrita 

levando o ensino formal àquele povo. Ainda que postulado como uma educação 

diferenciada esta condição se estabelecerá num espaço onde a cultura oral tradicional se 

relacionará com a linguagem escrita. Gerando elementos para muitas investigações. 



19 

 

Como mencionado no início dessa introdução, os Xakriabá se evidenciam como povo 

indígena privilegiado para estes estudos, se encontram no cenário macro das investigações 

e constituem o povo indígena de maior contingente populacional de Minas Gerais; e um dos 

maiores do Brasil. E nesse tocante, Pereira (2003, p.25), se refere a eles da seguinte 

maneira: “... os Xakriabá devem ser considerados, (...) como um povo que se representa por 

meio de diferentes categorias.” Pois a sua grande população apresenta enorme diversidade 

cultural, constituindo-se assim em “povos”, o que pode ser observado nas muitas aldeias 

que compõem o território tradicional Xakriabá, e é o que as pesquisas realizadas até então 

demonstram.  

Linguisticamente, os Xakriabá pertencem à família macro-jê, língua Akwên, (Melatti, 

1993) embora atualmente, falem apenas o português, em decorrência das inúmeras 

investidas (iniciadas desde as primeiras missões) contra a sua língua, fruto do violento 

contato entre colonizadores e indígenas, para maior controle e domínio destes indivíduos. 

Na formação deste povo, em um período recente da sua história, os contatos 

interétnicos foram estabelecidos através da agregação de retirantes do sertão baiano e das 

localidades fronteiriças por meio de casamentos e alianças políticas; possibilitando a 

formação diversificada. A permissão dada aos sertanejos da Bahia e aos vizinhos norte 

mineiros, para a ocupação de suas terras se opõe à ocupação de fazendeiros, no século 

XX, que a fizeram de forma violenta. Apenas em julho de 1987 os Xakriabá têm 

homologadas suas terras, como resultado da demarcação acontecida em 1979. 

(Santos,1997) 

É nesse cenário de intensas diferenças representado por diferentes sujeitos 

envolvidos nessa dinâmica, apresentando unidade marcada pelo movimento de luta pela 

terra que se buscou conhecer o estabelecimento das instituições sociais que se instalaram 

no território indígena da aldeia Itapicuru. Bem como os projetos de geração de renda e 

sustentabilidade e que trouxeram novas demandas de uso da leitura e escrita para aquela 

porção territorial dentro do complexo espaço da TIX.  

Com o advento da implantação das escolas indígenas em Minas Gerais, uma série 

de pesquisas começou a ser realizada pelos orégãos responsáveis por tal diagnóstico. As 

quais visavam indicar as bases para o trabalho de implantação. Este movimento gerou o 

que se pode denominar de „cultura de pesquisa‟ entre os povos indígenas, em Minas Gerais 

e especificamente sobre este povo. O trabalho é realizado pelo Grupo de Educação 
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Indígena da UFMG, em conjunto com a UFSJ, a PUC-Minas e a UFSC, desde o ano 20002. 

Os projetos de pesquisa vêm sendo desenvolvidos por Gomes, Gerken e Alvarez (2001), 

Gerken (2003, 2005, 2008) Marinho, Gerken & Gomes (2009) enfatizando a escolarização e 

o letramento; e é direcionado a três aldeias: Barreiro Preto, Brejo do Mata Fome e 

Caatinguinha.  

O projeto de pesquisa ”Sujeitos socioculturais na educação indígena: uma 

investigação interdisciplinar” é o que inicia essa década de investigação, em dois dos grupos 

indígenas de Minas Gerais: Maxacali e Xakriabá. O projeto tem a proposta de conhecer o 

contexto em que se organiza a educação escolar nesses espaços. O contexto investigado 

se constitui por várias questões, a constituição histórica das comunidades indígenas e sua 

re-emergência em Minas Gerais; o significado que a escola toma nesse processo, a 

formação dos docentes indígenas, bem como a implementação e acompanhamento desse 

processo e o funcionamento das escolas implantadas nas diferentes áreas indígenas.  

A compreensão do quadro que se configura a partir da sistematização da 

escolarização entre esses grupos e a relação das práticas educativas escolarizadas e não 

escolarizadas, as práticas econômicas, sociais e políticas internas e externas destas 

comunidades se constituem como focos importantes desta pesquisa. Pesquisa que após os 

diagnósticos iniciais inaugura a década de investigações para a implantação das escolas 

indígenas. 

A partir de então, o projeto inicia as investigações acerca das transformações que 

ocorrem nas comunidades em questão. Quando da introdução de práticas de escolarização, 

especialmente à apropriação da linguagem escrita por grupos dentro das comunidades de 

tradição oral, como as indígenas, e o processo de modernização sob um ponto de vista mais 

geral.  

Outro projeto importante é o: "Lições de escrita entre os Xakriabá", que compõe um 

programa de investigações que objetiva compreender os processos de apropriação da 

escrita por parte dos sujeitos pertencentes a culturas predominantemente orais. Como um 

importante passo desses estudos, as práticas de leitura e escrita construídas pela primeira 

geração Xakriabá a completar o ensino fundamental e médio na Escola Xukurank, na aldeia 

                                                 
2
 Projeto de pesquisa Sujeitos Socioculturais na Educação Indígena: Uma Investigação Interdisciplinar 

coordenado por Ana Gomes, Carlos Henrique Gerken e Myriam Martins Álvares. Processamentos Cognitivos em 
Povos Tradicionais Indígenas: a Cultura Xakriabá; Produção e Transmissão de Conhecimentos na Cultura 
Tradicional Xakriabá: Contradições do Cenário Contemporâneo, ambos coordenados pelo professor Carlos 
Henrique Gerken. Lições de Escrita entre os Xakriabá, Carlos Henrique de Souza Gerken; Letramento e Cultura 
Escrita em Comunidades Tradicionais e ou Rurais: Índios Xakriabá, Comunidades Rurais da Zona Metropolitana 
e Assentamento do MST, no Vale do Rio Doce com participação de Marildes Marinho (coord.), Carlos Henrique 
Gerken e Ana Gomes. 
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Barreiro Preto, é alvo desta investigação. Nesta etapa do projeto são tomadas e analisadas 

concepções e valores que os sujeitos atribuem às suas práticas enquanto construção de 

cultura escrita própria e vinculada estreitamente às demandas pelo uso em diferentes 

esferas da vida cotidiana. O projeto de pesquisa desta dissertação está vinculado ao projeto 

“Lições de escrita entre os Xakriabá”. 

Entre as pesquisas produzidas em âmbito acadêmico, dentro do programa de pós-

graduação da UFMG, têm destaque os trabalhos que se caracterizam como pioneiros e que 

vêm revelando dimensões da vida social, cultural e econômica do povo Xakriabá e assim 

produzindo dados que podem ser utilizados para uma melhor observância da educação 

escolar diferenciada.  

Dentre esses trabalhos, está a pesquisa de Pereira (2003), realizada na aldeia da 

Caatinguinha. Pesquisa que teve como objetivo entender os sentidos dos processos de 

aprendizagem que se dão no interior das práticas cotidianas dos sujeitos. A prática cultural 

selecionada para análise mais detidamente foi “as casas pintadas de toá”.  

 As mulheres da aldeia Caatinguinha, preparam e pintam as paredes de dentro e de 

fora de suas casas com tintas minerais e com um barro chamado toá. As casas são pintadas 

anualmente, já que com as chuvas as pinturas se desmancham. Em conjunto à prática de 

pintura das casas, a pesquisadora também analisa o dia a dia das crianças da aldeia. 

Percebendo as maneiras peculiares como elas apreendem informações, levando a reflexão 

de como as implicações dos diferentes modos de aprender ajudam a pensar a relação entre 

educação e cultura. 

A investigação sobre a gestão das escolas Xakriabá, realizada por Evaristo (2006), 

torna a implantação da educação escolar indígena específica e diferenciada. Tem como 

pano de fundo o contexto político institucional destas ações, verifica que os Xakriabá 

constroem uma política cultural através de diferentes estratégias e das várias instituições as 

quais estão ligados. Desta forma, contestam e ressignificam a escola, o que gera a 

construção daquilo que o pesquisador denominou “cultura política alternativa para a 

educação escolar indígena.” 

Mendonça (2007) realiza estudo onde são descritas e analisadas as práticas 

pedagógicas dos professores indígenas que ensinam Matemática nas escolas Xakriabá.  

Como também o cotidiano da aldeia, as formas como os sujeitos participam das aulas e 

como estas ocorrem, como as opções pedagógicas feitas pelos professores são tomadas 

como base para a investigação em torno da relação com a escola. 



22 

 

Os resultados desse trabalho indicam elementos como: formas de participação em 

relação às aulas, as relações de poder existentes entre os conhecimentos matemáticos 

acadêmicos e os locais, relacionadas às práticas pedagógicas dos professores nas aulas de 

Matemática, projetando aquilo que se convencionou chamar de “Matemática escolar 

indígena”. 

Uma importante fase do desenvolvimento humano e a primeira etapa da educação 

básica e da educação infantil nas comunidades indígenas Xakriabá, foram tratadas por 

Carlos Eduardo Pereira (2007), tendo como lócus privilegiado duas aldeias: a Barreiro Preto 

e a Rancharia. Em sua investigação, Pereira (2007), buscou estabelecer as ações e 

significados construídos em torno da infância e da educação das crianças de até cinco anos 

de idade. Para o trabalho, buscou compreender quais fatores surgiam durante a implantação 

dos processos educacionais destinados aos indivíduos desta faixa etária, como a instituição 

e os seus processos recentes influenciam os discursos estabelecidos entre adultos e 

crianças. 

Nessa configuração as práticas cotidianas da aprendizagem e participação infantil 

observadas durante a investigação, e também outros fatores, se revelaram elementos 

importantes para se pensar e construir uma política voltada para a infância indígena.  

Teixeira (2008) através de uma pesquisa etnográfica, realizada em três aldeias da 

Terra Indígena Xakriabá, descreveu e analisou a vida das mulheres no cenário 

contemporâneo de mudanças socioculturais da terra indígena Xakriabá. Tendo como ponto 

de partida a implantação e efetivação da escola indígena específica e diferenciada, o 

sistema de saúde que instituiu os trabalhos fixos assalariados e a experiência dos trabalhos 

em associações. Esta pesquisa surgiu a partir do resultado de pesquisas anteriores que 

apontaram as divisões sexuais do trabalho, do saber e do poder, as desigualdades de 

gênero no sistema escolar e também a melhor progressão escolar das mulheres na Terra 

Indígena Xakriabá. 

A infância Xakriabá através das formas de sociabilidade, transmissão do 

conhecimento e aprendizado infantil é investigada por Silva (2011) em sua tese de 

doutorado. As interações sociais entre meninos com idade a partir de oito anos e as 

maneiras de participação na comunidade de seu grupo social são enfocadas de modo 

específico no trabalho.  

Assim, a infância é tratada a partir do reconhecimento de questões específicas de 

seus processos histórico-culturais. Desse modo o aprendizado, e as várias situações em 

que ele ocorre, é promovido pela circulação no território pelos meninos “rapazinhos” (10 a 
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14 anos) e suas participações em atividades dos seus grupos familiares são descritos e 

analisados.  

Apesar do considerável número de pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos 

anos pelo GEDUC3, considera-se que novas pesquisas devem ser realizadas, uma vez que 

os Xakriabá, como já sinalizado, são muito complexos. Embora apresentem uma identidade 

comum, ao mesmo tempo possuem peculiaridades culturais nas diferentes aldeias que 

compõem o complexo território tradicional que se evidenciam. Trata-se de uma população 

grande, constituída por nove mil pessoas, distribuída em trinta e quatro aldeias num território 

de mais de cinquenta e três mil hectares localizado ao Norte do estado de Minas Gerais. 

Esses aspectos corroboram para a continuidade dos esforços de pesquisa.  Dessa  forma 

através da presente pesquisa, esta dinâmica é também contemplada na aldeia Itapicuru. 

Localizando-se dentro desse movimento de investigação e procurando conhecer mais 

particularmente o processo de construção do letramento nesta aldeia, a abordagem dá 

conta de um importante aspecto das relações sociais estabelecidas neste cenário.  

Lembrando os estudos de Pacheco de Oliveira (1997) que destaca o pouco interesse 

dos etnólogos em estudar os povos indígenas do grupo definido como índios do nordeste, 

do qual fazem parte os Xakriabá, causou a escassez de bibliografia referente a estes povos. 

A escolha da aldeia Itapicuru como espaço para esta investigação se deu por duas 

razões. Em primeiro lugar, pela sua importância no processo de luta pela terra e de 

reconstrução da identidade indígena, capítulo importante da história recente desse povo. As 

lideranças locais fizeram parte do grupo que, na década de 1970, se organizou para lutarem 

pelo direito à demarcação de suas terras. No enfrentamento com poderosos fazendeiros, os 

índios tiveram alguns de seus líderes mortos, tornando-os mártires da luta pela terra. Em 

segundo lugar, por ser uma aldeia ainda pouco conhecida no meio acadêmico.  

A aldeia Itapicuru (cujo nome se origina de uma árvore de grande porte e 

abundantemente encontrada no local) e toda a TIX localizam-se há oito quilômetros da 

aldeia estabelecida como centro administrativo da terra indígena a Brejo do Mata Fome. 

Possui uma população de trezentos e quarenta pessoas, organizadas em setenta e oito 

famílias.4 

Delineados os problemas de pesquisa, as questões acerca dos significados de 

letramento na comunidade do Itapicuru (que sistematizaram os procedimentos investigativos 

                                                 
3
 Grupo de educação indígena da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

4
 Dados levantados junto ao Programa de Saúde da Família da aldeia investigada.    
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em campo) e a justificativa para a construção desta dissertação, faz-se, brevemente, a 

apresentação da organização textual dos capítulos que a compõe.   

Ressaltando que na revisão de literatura, tratou-se de alguns temas específicos que 

sustentam os questionamentos propostos no projeto de pesquisa, como o campo teórico dos 

estudos sobre o letramento, a constituição dos direitos indígenas contemporâneos no Brasil, 

e a constituição do povo Xakriabá, especificamente da aldeia Itapicuru e as relações 

estabelecidas através da oralidade, escrita e cultura. 

No primeiro capítulo, está a base teórica que se evidenciou como a mais apropriada para a 

análise dos dados. Um conjunto de conceitos que modernamente compõem este referencial teórico, 

inicia trazendo as perspectivas sobre o campo teórico em questão e apresenta as razões pelas quais 

optou-se  pelos estudos sobre o letramento.  

 São apresentados e discutidos os conceitos de letramento autônomo e ideológico (Street, 

1984), indicando a opção pelo modelo ideológico, e dessa maneira definindo o campo teórico maior no 

qual outros conceitos são tratados. Os conceitos sobre eventos e práticas de letramento (Heath, 

1983 e Street, 2003), espaços geradores, disponibilidade, acesso e apropriação (Kalman, 

2003; 2004), artefatos, mediadores (Vigotsky,1993; Engeström,2008) elementos 

constituintes da teoria histórico-cultural e identidade sob as contribuições teóricas de Hall 

(2005) e Barth (1984) também são apresentados e discutidos, lançando assim, luz sobre os 

fenômenos que ora se tornam alvo das investigações. Para finalizar, partindo das teorias 

discutidas nesse mesmo capítulo, buscou-se o que seria o letramento em uma comunidade 

indígena. Uma construção teórica partindo dos referenciais em uso, bem como das reflexões 

realizadas a partir da imersão no campo de investigação.  

 O referencial metodológico de investigação, os pressupostos metodológicos eleitos 

como os mais indicados para esta investigação, a trajetória de pesquisa e a experiência em 

campo, são apresentados no segundo capitulo. A metodologia de trabalho visou aproximar-

se do olhar dos sujeitos da pesquisa e evidenciar, partindo de uma concepção êmica, as 

compreensões das situações sociais de uso de leitura e escrita nos domínios da aldeia 

Itapicuru e vivenciadas pelos atores sociais participantes da pesquisa. 

Desta maneira, o referencial metodológico de investigação se pauta numa 

abordagem qualitativa de inspiração etnográfica.  Utilizando como procedimentos para 

coleta dos dados os métodos etnográficos de observação direta participante e entrevistas 

semi-estruturadas. A pesquisa participante se evidenciou como conduta singular para 

acessar a realidade social da aldeia Itapicuru, por sua perspectiva política. Já que as 

instâncias eleitas para a observância dos eventos de letramento foram os espaços sociais 
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da comunidade e dos grupos familiares, e dos projetos de geração de renda e as instituições 

sociais presentes que se constituem em fazeres altamente políticos. 

No terceiro capítulo, os dados empíricos levantados são apresentados, analisados e 

interpretados a partir da literatura desenvolvida nos campos teóricos, enfatizados na 

elaboração dos capítulos I e II do trabalho. A constituição histórica, social e cultural do povo 

Xakriabá, bem como da aldeia Itapicuru, lócus privilegiado das investigações e a luta pela 

terra e os movimentos sociais em que está inserido este povo, são inicialmente 

desenvolvidos nessa parte da dissertação.  

A figura dos “detentores” da linguagem escrita escolarizada e o seu papel social, os 

pressupostos históricos que os caracterizam e os perfis dos “detentores” da aldeia Itapicuru 

são tratados em continuidade aos temas iniciais do referido capítulo. Os contextos onde as 

pesquisas são realizadas: comunitário e familiar, instituições sociais e projetos de geração 

de renda, se desenvolvem a partir do resgate da organização social dos Xakriabá, iniciado 

em meados dos anos 1960 e 1970 do século XX. 

O protagonismo na condução e produção dos materiais escritos na comunidade, 

pelos denominados: “detentores” (sujeitos que ao acessarem saberes escolares produzem 

práticas escritas oriundas de contextos escolares), se revela por meio do trabalho das 

associações comunitárias constituídas na aldeia, para fim de geração de renda (a 

piscicultura) e  organização política e social na validação dos direitos à saúde (conselho 

comunitário de saúde da Itapicuru). No caso específico, percebe-se as zonas fronteiriças 

instaladas entre a cultura oral da comunidade participante dos grupos de roça (piscicultura)  

e do conselho de saúde.  

 São tratados ainda, no capítulo da análise dos dados: os trâmites históricos e a 

organização social Xakriabá que ocasionaram a entrada das instituições e a promoção dos 

projetos de geração de renda e sustentabilidade, o redimensionamento das relações sociais 

na comunidade e os usos específicos da linguagem escrita por seus atores sociais. 
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CAPÍTULO I 
 

CONTRIBUTOS TEÓRICOS PARA UM ESTUDO SOBRE 
LINGUAGEM ENTRE INDÍGENAS 

Este capítulo trata do referencial teórico. Que tem como eixos de discussão os 

estudos contemporâneos sobre o letramento e a teoria histórico-cultural e o conceito de 

identidade sob o prisma da pós-modernidade e da etnicidade. Dessa maneira, os usos 

sociais da escrita na comunidade e os conhecimentos acerca da linguagem escrita da aldeia 

Itapicuru Terra Indígena Xakriabá. Como também o seu processo de construção do 

letramento, e evidenciados pela pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica e analisados 

na perspectiva do letramento na dimensão dos Novos Estudos sobre o Letramento. Os 

conceitos sobre o modelo autônomo e o modelo ideológico, (Street, 1984; 2003), práticas e 

eventos de letramento (Heath, 1982; Barton, 1994; Street, 1984; 1988), bem como conceitos 

de disponibilidade, acesso e contexto gerador, desenvolvidos por Kalman (2004) e o 

conceito de identidade sob a perspectiva de Hall (2006) e Barth (1998) são tratados nesta 

reflexão teórica. 

 

1.1 O conceito de Letramento e o seu campo teórico: a opção pelos 
Novos Estudos do Letramento 

 Aqui serão apresentadas as perspectivas teóricas a partir das quais esta pesquisa 

foi desenvolvida, aprofundando suas categorias centrais de estudo. Partindo de uma 

concepção que trata o letramento como uma prática social, questionando quanto ao 

conjunto de habilidades e ou competências que os indivíduos apresentam e a forma como 

se situam em diferentes contextos utilizando as noções de eventos e práticas de letramento. 

Assim sendo, o objetivo desta investigação é a compreensão dos usos da linguagem escrita, 

na perspectiva do letramento, por um grupo indígena de uma aldeia no território tradicional 

Xakriabá no norte de Minas Gerais. 

 

Para que o objeto pudesse ser trabalhado, partiu-se inicialmente para uma discussão 

acerca do surgimento e constituição do conceito de letramento em seu amplo contexto, 
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esclarecendo aos possíveis leitores o porquê da  opção por esse foco.Tendo com base  os 

estudos de Soares (2002) que no Brasil, se estabelecem como pioneiros. Dentre as 

discussões realizadas pela autora em torno do tema, ela nos traz a condição de fluidez do 

termo, em diferentes âmbitos da sociedade, ao pontuar que:   

Terão sido a palavra e o conceito que ela designa uma criação acadêmica? 
Na linguagem corrente, na linguagem da mídia, tem-se falado muito de 
analfabetismo funcional, de alfabetização funcional, expressões cujo sentido 
se aproxima do sentido de letramento, mas não se identifica com ele. 
Mesmo na área acadêmica, o conceito é ainda fluido: letramento tem sido 
palavra que designa ora as práticas sociais de leitura e escrita, ora os 
eventos relacionados com o uso da escrita, ora os efeitos da escrita sobre 
uma sociedade ou sobre grupos sociais, ora o estado ou condição em que 
vivem indivíduos ou grupos sociais capazes de exercer as práticas de leitura 
e de escrita... (p.16) 

 

A preocupação da autora com a aplicabilidade do termo, impulsionado por 

expressões de sentido próximo ao letramento e recorrentes na mídia, revela a maneira 

como este campo do conhecimento ganhou contornos específicos no Brasil. De forma 

especial através dos estudos e teorizações da professora Magda Soares. No discurso 

educacional do nosso país, a palavra letramento foi dicionarizada apenas em 2001, embora 

já houvesse ganhado espaço a partir dos anos de 1990. Alguns anos após a publicação da 

professora Magda Soares sobre o uso do termo na linguagem corrente, Marildes Marinho 

reforça a importância em se argumentar acerca do fenômeno do letramento, para ela; se 

criou uma ilusão de que há uma suposta “transparência, consistência, operacionalidade 

teórica e pedagógica” (p.68), ao se utilizar o conceito como idealizado. A autora desenvolve 

o sentido de sua proposição ao acrescentar; “Usamos o termo acreditando que todos sabem 

do que estamos falando, sem necessidade de explicitar o que estamos falando. Certamente 

essa opacidade ou indeterminação do sentido não é um fenômeno especifico destes 

termos.” (p.69) 

 

No mesmo texto, Marinho (2010) questiona o leitor sobre a sua crença a respeito do 

termo letramento, num constructo teórico que nos direciona para o momento atual da 

educação escolarizada. Que como ela mesma menciona “os chamados movimentos sociais” 

acessam estes espaços, trazendo suas “identidades socioculturais” despertando-nos para 

outras formas de apropriação do saber dominante sistematizado pela escola (p.69) e 

consequentemente nos instigando a repensar o sentido dos conceitos, como o de 

letramento. A esse respeito, a autora considera que; 

“(...) as concepções de letramento, de alfabetização e de cultura escrita são 
específicas e diferentes em relação aos países de onde importamos a 
palavra. Essas concepções estão estreitamente relacionadas com os 
processos sociais de produção e de distribuição do conhecimento, com os 
processos de inclusão de grupos sociais e étnicos na escola de ensino 
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fundamental, nas universidades e em espaços socioculturais dos quais têm 
sido excluídos. (p.70 e 71) 

 

Essas reflexões falam intimamente, no sentido em que o objeto de pesquisa tenta 

dialogar sobre o letramento, no interior de um grupo étnico que também compõe os 

movimentos sociais em busca de participação nas esferas públicas da sociedade. Como 

citado por Marinho (2010), que acessando a instituição escolar, e trazendo os elementos de 

sua cultura, produzem um tipo de letramento específico, próprio, oriundo de suas 

necessidades cotidianas, fruto de suas relações sociais próximas e distantes, e em grande 

medida propulsionadas pelo entorno que exigem destes sujeitos „respostas letradas‟, sob o 

prisma do letramento dominante. Situação que descortina os conflitos desencadeados pelo 

encontro do letramento dominante (Rojo, 2004) e dos letramentos considerados como 

„marginalizados‟. 

Então, compreendendo a indefinição do termo letramento, por percebê-lo em suas 

especificidades, acredita-se que essa, como outras pesquisas na área, poderá contribuir 

para a percepção de múltiplos letramentos e não apenas de um conceito pronto e aplicável 

a todas as realidades indistintamente. Assim sendo, o desenvolvimento da argumentação 

conceitual que inicialmente é proposta, contribuirá para a análise dos dados que serão 

apresentados em capítulo ulterior.  

 Baseado no trabalho reflexivo inicial reforça que, muito mais do que o simples 

desenvolvimento do significado do termo, propõe-se nesta seção estabelecer e argumentar 

teoricamente que tal opção reflete numa unidade de análise mais apropriada para se 

conceber os usos e valores compartilhados pelos sujeitos investigados. Concepção essa 

que tem em Street (2003) e Gee (2001,) dois dos seus principais e importantes 

representantes na vertente teórica dos NLS (sigla inglesa de “New Literacy Studies”).  

Há uma diversidade de usos do termo que se referem às questões relacionadas à 

escrita e à oralidade nas práticas sociais. Contudo, entendemos que o letramento expressa 

a participação dos sujeitos nas práticas sociais discursivas que têm como suporte a 

linguagem escrita, ou seja, é estar exposto aos usos sociais da escrita, ainda que não se 

saiba ler (decodificar) e escrever (codificar) Tfouni (2006). Esta concepção direcionou nosso 

olhar para a construção dos pressupostos teóricos, bem como para o trabalho de campo no 

diálogo para a construção do aporte metodológico e das ferramentas de coleta de dados.  

Por isso, compreender os significados que ultrapassam o domínio da tecnologia da 

leitura e da escrita, captando as nuances de novas formas de uso social destas, inclusive 
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por parte daquelas pessoas consideradas analfabetas, ou que pertencem a grupos de 

tradição oral, mas que se relacionam em espaços onde o uso da linguagem escrita se 

impõe, torna-se possível a partir do campo conceitual do letramento.  

Os efeitos das mudanças de perspectivas localizados historicamente acerca do 

conceito de letramento são encontrados em Macedo (2005). Que nos informa que estes 

foram utilizados a princípio em uma abordagem antropológica, e apenas a partir da década 

de 1970, quando a leitura e a escrita como práticas socialmente construídas começaram a 

ser pesquisadas. Na década seguinte (1980) pesquisas utilizando a perspectiva etnográfica 

foram desenvolvidas, em várias partes do mundo como África, Irã e Estados Unidos da 

América pelos pesquisadores Scribner e Cole (1981), Heath (1983), Street (1984), que, por 

sua vez, conferiram um novo caráter a tal área do conhecimento (Marinho, 2007). 

Dentre os pesquisadores que contribuíram para a consolidação dos estudos sobre o 

letramento a partir de suas pesquisas etnográficas está Michel Cole. Que conforme sintetiza 

Gerken (2010) em um dos seus trabalhos, o campo da Psicologia histórico-cultural 

contemporânea (teoria que em conjunto com outras são utilizadas neste trabalho, afim de 

análise do objeto pesquisado), foi alavancado pela importância dos seus estudos, 

destacando ainda o trabalho realizado junto à Sylvia Scribner, onde ambos buscaram a 

“compreensão da análise da relação entre linguagem, cognição e cultura” (p.281), e que 

revelam a importância em se conhecer localmente as experiências dos sujeitos com a língua 

escrita. 

No Brasil, Kleiman (2004) nos mostra que, os estudos sobre o letramento 

começaram a ganhar força por volta de 1990, com trabalhos que procuravam compreender 

tanto “o impacto social da escrita” quanto à inserção dos sujeitos no universo da palavra 

escrita, considerando seu processo de socialização. Nesse sentido, os estudiosos passaram 

a focar sua atenção nos modos de socialização e nas interferências com que os sujeitos 

constroem sua relação com a escrita. Relacionando assim, usos e funções atribuídas à 

escrita e à organização de grupos sociais e as suas consequências políticas, econômicas, 

culturais e cognitivas.  

Esse enfoque resultou num importante deslocamento na forma de se conceber o 

processo de aquisição da leitura e escrita. Sob uma perspectiva que focava o processo do 

ponto de vista individual, passa-se a uma abordagem que procura a compreensão dos 

valores e dos usos da linguagem escrita. Essa abordagem já não pressupõe os efeitos 

universais do letramento, mas, sim os efeitos articulados às diferentes práticas 

socioculturais de grupos que se utilizam da escrita (ao que chamamos de modelo autônomo 
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e ideológico, respectivamente, desenvolvidos por Street (1984, 1993). Dessa maneira, o 

presente trabalho se inscreve no modelo ideológico proposto pelos novos estudos sobre 

letramento, conforme os objetivos apresentados na introdução desta dissertação.  

O que se tem a partir da nova abordagem acerca da apropriação e uso do sistema 

de escrita, é que, seu domínio não produz um indivíduo letrado. E que para a constituição 

dele, é necessário que haja participação em eventos e práticas de letramento, que podem 

tanto ocorrer no âmbito escolar, quanto nos múltiplos espaços do cotidiano das pessoas em 

diferentes segmentos.  

E que, cada vez mais, a escrita subsidia as relações sociais nos diversos espaços da 

sociedade contemporânea, e pessoas analfabetas participam dessas relações, mostrando 

que são letradas, embora não sejam escolarizadas (Street, 2003). A respeito das relações 

entre indivíduos que não detêm o código escrito, e o meio social, Marinho (2010) contribui 

com nossas reflexões, nos alertando sobre “o lugar que atribuímos à escrita e à oralidade” 

(p.70), quando lidamos com pessoas jovens ou adultas que pouco familiarizados com a 

escrita que a sociedade determina como ideal e que é apresentada como um sistema mais 

complexo. 

A participação de indivíduos, com pouca ou nenhuma escolarização, mas inseridos 

em práticas letradas, se dá através das organizações características e únicas do fazer dos 

sujeitos que delimitam suas práticas de leitura e escrita. O que os tornam dependentes de 

suas histórias de vida, das atividades que desenvolvem em seu cotidiano, que, por sua vez 

são delimitadas aos grupos sociais a que pertencem e àquilo que desenvolvem no âmbito 

do trabalho e das relações interpessoais, e de modo mais amplo ao contexto sócio histórico 

no qual os sujeitos estão inseridos. Numa importante contribuição a respeito do 

envolvimento social em práticas letradas, como desenvolvido acima, Rockwell (2010; p.101), 

pontua que; 

Compreender o tipo de práticas e relações com a escrita que acontecem 
nessas situações representa um desafio para a pesquisa que deve 
considerar não apenas as situações linguísticas nas comunidades 
envolvidas, mas também suas histórias particulares de relação com a 
escrita, em qualquer sistema ou variante linguística. 

 

O componente histórico, apresentado por Rockwell (2010), nos permite perceber 

também em sua visão o cultural, o social e o politicamente situado desenvolvido por Street 

(1984; 2003). Que terá muito mais a nos dizer sobre a comunidade investigada em termos 

de letramento do que apenas as situações linguísticas observadas.  
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Na mesma contribuição, a autora expõe sobre as relações históricas com línguas 

dominantes e locais e alguns textos que influenciaram práticas escolares entre dois povos 

indígenas do México investigados por ela. Numa aproximação deste estudo com o que aqui 

nos propusemos a desenvolver, podemos dizer que entre os Xakriabá as relações históricas 

entre eles e seus colonizadores, desde as primeiras missões religiosas e dos aldeamentos 

para fins de catequização e uso escravo de mão-de-obra indígena, resultou no total 

apagamento da língua ancestral dos Xakriabá. Restando hoje apenas num pequeno 

vocabulário, levantado e registrado recentemente através de pesquisas realizadas por 

alguns índios Xakriabá em formação em licenciaturas na UFMG. 

Quanto à introdução da escrita entre esse povo, Santos (1997), nos informa que 

mais recentemente, o esse movimento aconteceu com o contato interétnico entre retirantes 

do sertão baiano, que fugindo da forte seca que assolava a região, buscaram refúgio em 

terras fronteiriças e o encontraram entre os Xakriabá, e trouxeram o uso da escrita. 

Introduzindo-a então, na nova cultura que passam a fazer parte.   

Em continuidade ao desenvolvimento do conceito de letramento, encontramos 

também em Barton & Hamilton, 1998, a definição de letramento como uma prática social 

(p.07). Esses pesquisadores estabelecem então, seis pontos que caracterizam de forma 

mais detalhada este enfoque do fenômeno. Para eles, o letramento, pode ser mais bem 

compreendido a partir da percepção de que se apresenta a partir de um conjunto de práticas 

sociais, e que tais práticas podem ser inferidas a partir dos seus eventos e utilizando os 

conceitos mediadores, da teoria histórico-cultural, apresentados através dos textos escritos.  

Acreditam ainda que para diferentes espaços da vida, existam diferentes 

letramentos. E que a padronização das práticas de letramento, acontece por meio das 

instituições sociais e pelas relações de poder nas quais estão envolvidas e desta forma, 

alguns letramentos se tornam mais dominantes com visibilidade e influência do que outros. 

E que práticas culturais e objetivos sociais têm intencionalmente incorporados em si, 

práticas de letramento. E situando historicamente, o letramento (condição comum aos 

estudos desenvolvidos por Rockwell (2010)), pontuam a sua não neutralidade, ou seja, o 

letramento acontece consoante a interesses e necessidades das pessoas e isso ocorre em 

um determinado contexto, características que dialogam nesta dinâmica: neutralidade e 

contexto. Assim, as práticas de letramento são frequentemente alteradas e sua aquisição se 

dá através de processos de aprendizagem tanto formal quanto informal. 

Já Marcuschi (2001), embasado nos estudos elaborados por Street (1995), nos 

lembra que é necessário que nos atentemos para a tendência atual de se escolarizar o 
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letramento, e  impô-lo como o único existente, e, portanto, o melhor. Para o autor, o 

letramento não se define como sinônimo de aquisição individual da escrita. Ele estabelece 

dessa forma, a existência dos letramentos sociais, (ponto convergente com os estudos de 

Barton & Hamilton,1998) que, acontecem fora da escola, o que não os caracteriza como 

inferiores, e por isso  não merecem serem depreciados. Outro ponto forte que Marcuschi 

(2001) traz para estas reflexões, está na observância de que as sociedades atuais 

consideradas grafocêntricas, impulsionam todos os sujeitos que a compõem inclusive os 

denominados analfabetos, a participarem de situações letradas, ou práticas de letramento. 

O que significa dizer que ninguém está isento desta condição. Neste recorte textual 

podemos observar suas considerações a respeito das relações sociais entre diferentes 

usuários da linguagem escrita:  

(...) Até mesmo analfabetos, em sociedades com escrita, estão sob a 
influência do que contemporaneamente se convencionou chamar de 
práticas de letramento, isto é, um tipo de processo histórico e social que não 
se confunde com a realidade representada pela alfabetização regular e 
institucional (...)”.(p.19) 

Dessa maneira, como indicam as discussões até o momento empreendidas, os 

esforços acerca da compreensão do processo de “letramentos locais” (Street, 2003), nesta 

pesquisa, se dão de acordo com os conceitos definidos pelo campo identificado como “New 

Literacy Studies” Street (2003), por isso, revisitamos e apresentamos a seguir uma síntese 

dos principais conceitos desta perspectiva analítica. O mesmo Street (2010, p. 33) e 

importante expoente deste campo, em um trabalho recente retoma o histórico e as 

perspectivas do campo de pesquisas dos NLS e ressalta o propósito do seu movimento, e 

sua atualização pontuando “(...) pretendo oferecer um modelo, um conjunto de conceitos 

que, espero, sejam úteis na medida em que tematizam importantes aspectos teóricos e 

metodológicos sobre o letramento no contexto da educação.” 

Junto a Street (1984, 1993, 1995), pesquisadores de língua inglesa da linguística e 

da antropologia, bem como da semiótica e da história compõem esta escola do pensamento, 

nomes como Heath (1983), Gee (1996), Barton (1994), Barton e Hamilton (1998), 

constituem a perspectiva chamada de abordagem sociocultural. 

Para esses pesquisadores, os letramentos (sempre no plural), são locais. O que os 

faz refutar o conceito de letramento homogêneo. Nessa medida, os contextos locais devem 

ser estudados de forma atenta à relação entre o âmbito particular e o geral, evidenciando os 

eventos e práticas de letramento que se desenvolvem nesses espaços pela ação dos atores 

sociais. Para que se possa captar e compreender os aspectos que constituem as práticas e 

os eventos de letramento, bem como o contexto local em que acontecem estas práticas 
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sociais de uso da leitura e escrita, a metodologia de pesquisa utilizada é a etnográfica. 

Sobre o uso da metodologia etnográfica com vistas a evidenciar o uso linguagem escrita, 

Street (2010, p. 36) observa que “(...) em Etnografia paramos de julgar a priori e buscamos 

uma atitude mais investigativa (...)”. Citação que parece refletir a sensibilidade necessária 

que a etnografia representa para se captar as produções humanas e suas motivações sobre 

aquilo que denominamos escrita. 

Para os NLS, é essencial entender o contexto das práticas letradas, ou seja, como se 

dá a participação das pessoas nos eventos de leitura e escrita. De que maneira elas 

participam, que recursos utilizam, quais práticas são mais conhecidas e empregadas e, 

principalmente, que sentidos específicos encontram na escrita e na leitura. Não deixando, é 

claro, de examinar também o conteúdo ideológico do letramento e as implicações 

decorrentes das suas especificidades. 

Portanto, todas as questões anteriormente colocadas, colaboram com o 

entendimento de que a maneira como lemos e escrevemos é dependente do contexto em 

que a realizamos. As nossas intenções, as condições que vivenciamos, a maneira como 

fazemos. E que esse movimento gera consequências para o meio social, ou o local, assim 

como também influencia os usos que os sujeitos fazem da escrita. Pois necessitamos tomar 

decisões todo o tempo em que participamos dos processos de leitura e escrita, o que 

caracteriza a ligação destes processos ao contexto em que são gerados.  

Street (2003), em resposta às críticas que foram dirigidas a esta perspectiva de 

análise, apontando a existência de uma valorização excessiva e extremada das dimensões 

locais, por meio da investigação de comunidades e grupos sociais particulares, como a 

pesquisa entre “os Vai” na Libéria (Scribner e Cole, 1981). A pesquisa desenvolvida entre os 

mercadores no Iran (Street, 2003) e seus usos sociais acerca dos usos específicos da 

linguagem escrita por aquelas comunidades, destaca a ampliação do olhar dos NLS 

apresentando a ideia do elo entre o letramento local e o letramento global. Ao introduzir tais 

conceitos à teoria do letramento dos NLS, Street renova e atualiza esses estudos. 

Se a princípio a ideia postulada pelos NLS despertava para a importante oposição 

entre o letramento homogêneo e os letramentos locais, indicando a existência destes 

últimos, neste momento Street (2003) reconhece a importância das críticas, no sentido de 

perceber que o momento expressa a necessidade deste redimensionamento, ou seja, de 

uma  relação com o mais distante, a sua relativização. Ao abordarmos tal discussão, 

desejamos aqui enfatizar a preocupação desta escola do pensamento com a atualidade dos 

postulados do seu campo teórico.   
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Desta maneira, a maior contribuição dos NLS, se evidencia pelo estudo que 

apresenta e articula o contexto local, a aquisição da escrita, suas práticas formais e 

informais e das políticas educacionais como um todo. E a compreensão dos limites do local, 

em que se podem  realizar através dos estudos etnográficos que permitem o diálogo entre 

conceitos da teoria social em relação ao texto, mundos figurados, identidade e poder 

(Street, 2003). 

1.2 As ferramentas conceituais dos novos estudos de letramento: 
modelo autônomo e ideológico, eventos e práticas  

Apresentado o campo teórico, as discussões iniciais sobre este campo e a 

argumentação sobre nossa opção pelos NLS, passaremos a desenvolver alguns conceitos 

fundamentais e direcionadores dos trabalhos em campo, das reflexões produzidas a partir 

deles e consequentemente da coleta dos dados. 

Para Street (1984, 1995, 2003), as práticas de letramento, é um produto social, e 

assim não podem  ser isolada do contexto político e ideológico em que acontecem. Por essa 

razão, ele apresenta como visões de letramento o modelo autônomo e o modelo ideológico 

como duas formas de se perceber as consequências culturais, econômicas e cognitivas do 

acesso à escrita. E aborda, de maneira esclarecedora, tais modelos e suas consequências 

no seguinte trecho que transcrevemos a seguir;  

Esses modelos são poderosos. (...) determinam recursos, currículos, 
estratégias pedagógicas e, principalmente, estabelecem fronteiras que 
pretendem definir quem é alfabetizado/letrado e quem não é 
alfabetizado/não letrado. Estes são conceitos poderosos e, portanto, 
modelos poderosos pelas consequências que acarretam. (Street, 2010, p. 
37) 

Para melhor compreendermos tais “visões” discutiremos um pouco acerca delas. O 

modelo autônomo desenvolvido até meados da década de 1970, tem em Goody, Havelock, 

Olson e Ong, os seus principais representantes. Esses autores apresentam a linguagem 

escrita como um objeto neutro, abstrato e descontextualizado e cujos efeitos são associados 

ao progresso, ao desenvolvimento individual e social, à mobilidade social, entre outros 

aspectos, o que estabelece uma drástica distinção com a modalidade oral e torna, desta 

maneira, a linguagem escrita carregada de uma positividade praticamente inexistente na 

modalidade oral. Sobre o „status‟ ocupado pela oralidade, e o seu consequente desprestígio, 

Calvet (2011) baseando-se em Molino (1981), pontua um importante dado histórico sobre 
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(...) a noção de tradição oral vinha da atmosfera intelectual do romantismo 
europeu de princípios do século XIX, e essa origem, com a oposição por ela 
suposta entre a arte popular e a arte sofisticada, explica talvez o desprezo 
latente pelas sociedades sem escrita. (p. 10) 

 

 

Se a linguagem escrita nesse modelo é definida como um sistema desvinculado de 

seu contexto imediato de produção então ela se relaciona de forma estreita com o 

desenvolvimento cognitivo, sendo responsável pela construção de categorias lógicas e 

abstratas características principais do pensamento ocidental moderno. Ao contrário, o uso 

da linguagem oral, uma vez que está inscrito na imediaticidade de relações dialógicas, 

marcadas pelo seu contexto de produção, seriam responsáveis pela emergência de 

conceitos concretos, que não ultrapassariam a sua imediaticidade, caracterizando-a assim 

como formas pouco abstratas e universalizantes, características dos grupos não tocados 

pela escrita e de analfabetos inseridos em sociedades grafocêntricas. Esse modelo resultou 

na conhecida fórmula da grande divisão, que propunha uma separação entre oralidade e 

escrita, letrados e iletrados, povos racionais e históricos e povos irracionais e a-históricos, 

atribuindo aos primeiros o poder e o saber.  

Nesse modelo, o fracasso da escolarização, por exemplo, é atribuído ao indivíduo. 

Ao realizar a transferência do fracasso para o indivíduo, é estabelecido o apagamento do 

contexto sócio-histórico em que ele ocorreria (Kleiman, 1995). As condições de 

aprendizagem, através do contraste dos discursos privilegiados e desprivilegiados, dos usos 

específicos da leitura e da escrita que não são levados em conta, são alguns dos exemplos 

de contexto que se apaga. 

Deste modo pode-se afirmar que o modelo autônomo do letramento é a versão do 

movimento da „grande divisão‟ que se estabelece através de características como: a 

evidência e a predominância do texto escrito no processo de letramento, a escolarização 

como única responsável pelo desenvolvimento humano e econômico, o letramento 

provocando o desenvolvimento das habilidades cognitivas e consequentemente o 

desenvolvimento econômico, a relação de oposição entre as funções lógicas da linguagem e 

suas funções interpessoais.  

Todas essas aquisições só seriam possíveis por estabelecer uma íntima relação com 

os poderes próprios da escrita, como, por exemplo, a habilidade metacognitiva que 

descontextualizaria o conhecimento e dessa forma conseguiria separar o sujeito do objeto 

do conhecimento. A escrita seria um produto inteiramente diferente da linguagem oral. Para 

o modelo autônomo, que encerra em si uma perspectiva conservadora, a linguagem escrita 

é apenas uma tecnologia neutra, que traz em si a racionalidade, a abstração e o raciocínio 
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lógico. O que lhe permitiria ser atribuído ou não aos indivíduos. Neste modelo, o letramento 

se vincula de forma precisa à escrita e, por conseguinte, à alfabetização, eu 

consequentemente cria um abismo intransponível entre alfabetizados e não alfabetizados 

(Tfouni, 2005, p. 36). 

 

Tfouni (2006; 34-38), ao tratar do modelo autônomo alerta-nos ainda que o 

posicionamento de Street acerca do movimento da „grande divisão‟. Considera que este 

modelo maquia o etnocentrismo quando utiliza binômios desenvolvimentistas do tipo pré-

lógico/lógico, primitivo/moderno, concreto/científico. Por que para a perspectiva do modelo 

autônomo, o simples fato de que com a introdução da alfabetização entre as pessoas 

pobres, analfabetas e a juventude urbana e rural, teríamos consequentemente, as suas 

habilidades cognitivas redimensionadas e assim, teriam suas perspectivas econômicas, 

sociais e culturais melhoradas, tornando-as melhores cidadãos (Street, 2003). 

Diante das críticas endereçadas ao modelo autônomo e em oposição a esse 

conceito, Street (1984) desenvolve o modelo ideológico de letramento, que oferecendo uma 

visão culturalmente mais sensível quanto às práticas de letramento, considera as variações 

de contexto como condições para que estas ocorram. 

As pessoas podem estar envolvidas em uma forma e não na outra, suas 
identidades podem ser diferentes, suas habilidades podem ser diferentes, 
seus envolvimentos em relações sociais podem ser diferentes. (...) Refiro-
me a esse modelo como um modelo ideológico, não só um modelo cultural, 
embora seja isso, mas ideológico porque há poder nessas ideias. (Street, 
2010, p. 37) 

 

Assim as práticas sociais discursivas culturalmente determinadas se estabelecem 

como a concepção de letramento neste modelo. Desta forma, a dicotomia entre letrado/não 

letrado como sinônimo de superior e inferior, respectivamente, é abolida e o trabalho com a 

oralidade e a escrita é tomado de forma privilegiada. Sumariamente, para que se 

compreenda melhor esta estreita relação entre o oral e o escrito, consideraremos que, não 

sendo nem abstratas, nem independentes, nem neutras, a leitura e a escrita são práticas 

sociais em que se permutam as modalidades orais e escritas de uso da língua, sempre 

vinculadas às relações de poder da sociedade que se relacionam de forma íntima com o 

contexto. 

Em sua tese “linguagem, cognição e cultura: apontamentos para a elaboração de 

uma teoria sobre as relações entre a oralidade e a escrita”, Gerken (1999, p. 21) faz a 
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seguinte consideração acerca da importância da compreensão do mundo oral e suas 

determinações:    

(...) a compreensão do processamento cognitivo da escrita por parte de 
segmentos da sociedade que estão afastados dos processos dominantes de 
troca realizados por seu intermédio só será possível mediante uma 
compreensão mais clara do universo cultural e os processamentos 
cognitivos pertinentes ao mundo da oralidade. 

Entendido, a partir do modelo ideológico, o letramento como uma prática social e não 

apenas uma habilidade técnica e neutra, e, vinculado ao contexto cultural local em que se 

desenvolve, bem como às relações de poder, circunstâncias que resultam na existência de 

múltiplos letramentos, afirma Street (1983) a impossibilidade de se analisar a linguagem 

independente de seu contexto de realização, chamando a atenção para o necessário 

redimensionamento do conceito de “contexto”. Afinal diferentes sociedades e seus 

subgrupos sociais possuem diferentes tipos de letramento e suas práticas estão 

inteiramente ligadas às identidades das pessoas que as realizam, o que implica em termos 

mais profundas mudanças de identidade mediante a mudança de práticas de letramento. 

Nessa abordagem ainda, o conceito de local se evidencia, como desenvolvido na introdução 

deste capítulo, como uma oposição ao sentido generalizante que o letramento apresentava 

naquele momento histórico. 

Como parte do complexo fenômeno do letramento, os eventos e as práticas se 

constituem como dois dos seus componentes básicos que são utilizados nos NLS e que 

definem a etnografia como a metodologia mais apropriada para o reconhecimento do 

contexto a ser investigado desenhando as especificidades destes eventos e práticas. Vários 

pesquisadores como Heath, 1982; Barton & Ivanic, 1991; Street, 1995 e 2002 os utilizam.  

Por esta razão será necessário um maior aprofundamento nesses respectivos conceitos e 

categorias de análise. 

Como já anteriormente mencionado, para os NLS, os letramentos, Street (1995), 

remetem à ideia de diferentes eventos e práticas em que a linguagem oral e a linguagem 

escrita estão envolvidas. Assim, as relações entre cultura oral e escrita são buscadas nesta 

proposta, que se baseia em vários estudos, que contrariam as perspectivas de separação 

entre o oral e o escrito. 

Para Marcuschi, 2001, é através dos estudos acerca destas relações que é possível 

propor aquilo que ele chama de continuum, (o autor apresenta como novo objeto de análise, 

e uma nova concepção de língua e texto enquanto conjunto de práticas sociais) e que, por 

sua vez, se constitui dos atos mais simples de uso da linguagem oral no dia-a-dia pelos 

sujeitos, até o desenvolvimento de práticas mais rebuscadas de uso da escrita, ou seja, 
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eruditas. E que permite aos pesquisadores conhecer um pouco mais acerca desta relação. 

Dentro da proposta feita por Marcuschi, 2001, baseada nos estudos de Street, 1993, que 

corroboram com as discussões até o momento empreendidas, há uma impossibilidade de se 

pensar o oral e o escrito de forma dissociada, dicotomizada, e para resolver a questão, 

Marcuschi, nos apresenta a ideia do continuum. 

Street (2003) apresenta-nos que A. B. Anderson et al (1980) foi o primeiro a definir 

eventos de fala, e o fez como o momento em que uma pessoa busca compreender signos 

gráficos. Ao trazermos esse conceito para nossas discussões, o fazemos para destacar que 

o conceito de evento de letramento tem como referência o conceito de evento de fala, ou 

ainda a teoria que analisa os eventos de fala (Marinho, 2007).  

Para Heath (1982) os eventos de fala podem repetir, reforçar, ampliar, ajustar ou 

contradizer o que está escrito. O material escrito poderá não ser para ler algumas vezes, 

mas é útil que se tenha. Todavia torna-se fundamental que os sujeitos que se interagem 

percebam quando o material escrito assume antecedência sobre o oral. 

Heath (1982) caracteriza eventos de letramento como a oportunidade em que a 

escrita ou uma peça escrita, protagoniza o papel dominante entre os participantes em um 

processo interpretativo. O que nos permite compreender que a leitura e a escrita seriam 

utilizados em espaços reais de interação e não em contextos isolados.  

No evento de letramento, é possível observar a interação entre pessoas a partir de 

um texto escrito, o que nos autoriza observar, quais usos da escrita estão presentes entre 

aquelas pessoas, em determinada localidade. Ou seja, é possível descrevê-los. Ao tratar do 

tema, Street (2010, p.37) se refere ao evento da seguinte maneira: “Há nele letramento 

suficiente para que eu possa chamá-lo de evento de letramento e, então começar a 

descrever seus aspectos, textos, objetos, falas sobre escrita, aprendizagem.” Nesta 

particularidade do evento de letramento, Street esclarece-nos as condições para este evento 

possa ser então, assim caracterizado. 

De forma semelhante, Barton (1991), aponta os eventos de letramento como 

atividades particulares em que o letramento exerce um papel, e podem ser acompanhadas 

por conversas em torno de textos escritos. Assim sendo, (...) “os eventos de letramento são 

eventos comunicativos mediados por textos escritos” Barton & Hamilton (2000). Ainda para 

esses autores, os eventos de letramento, são situações observáveis, que nascem e são 

moldadas por práticas sociais de escrita. Reforçando a ideia de interligação ao contexto 

social e aos seus significados, Barton & Hamilton (2000) esclarecem que os textos não têm 



39 

 

significados em si mesmos, e a reunião de suas funções se estabelecem com a inserção 

deles, ao meio em que são utilizados. 

Na formulação dos conceitos de eventos e práticas de letramento, construídos pelos 

NLS, o texto escrito é de fundamental importância. Necessário para que haja o evento de 

letramento. Ainda que esse texto não exista de forma material no momento em que a 

interação     aconteça, podendo ser discutido, comentado ou transmitido entre pessoas, que 

o tenham lido anteriormente. O seu conteúdo, de algum modo será central para as 

discussões ou escrita de outros textos, o que evidenciaria um evento de letramento, e o que 

demonstra que língua falada e língua escrita se mesclam gerando os eventos de letramento. 

Por outro lado, não se pode dizer de forma definitiva, que apenas por existir o texto 

escrito, numa situação de interação, teremos um evento de letramento. Esse contraponto é 

colocado por Hamilton, 2000 quando levanta a indagação, a respeito da centralidade do 

letramento em um evento, para que seja considerando um evento de letramento. Street 

(2010), ainda lança luz sobre o entendimento da centralidade do letramento em um evento 

desta natureza, ao propor uma questão conceitual e metodológica, valendo-se de perguntas 

como: “devo descrever esse evento de letramento?; como devo descrevê-lo?; quais são 

seus componentes?” (p.38).  

Concluímos que, para que um evento de letramento se caracterize, é necessário que 

o texto escrito esteja em condição privilegiada, ou seja, sendo o ponto base de partida para 

a interação entre os sujeitos e que estes tenham ciência dessa condição. Pensando nessa 

situação, refletimos o quanto é complexa a identificação do início e do término de um evento 

de letramento. Com exceção de situações ritualizadas, como por exemplo, uma aula em 

uma escola, onde os limites desse processo são mais evidentes. 

Embora, o conceito de eventos de letramento cunhado por Heath (1982), contribua 

de maneira importante para a compreensão dos letramentos locais, Street (2010, p.38) 

considera que “o problema com essa abordagem específica é que se pode ficar 

descrevendo eventos para sempre.” Logo, para que o trabalho com os eventos de 

letramento pudessem produzir o que ele chamou de “padrões” e que carreguem significados 

para os participantes destes eventos. Street, então utiliza a noção de “práticas de 

letramento”, que segundo ele, seriam práticas sociais, fruto das concepções de escrita e 

leitura das pessoas, e que daria conta do inicialmente proposto pelos eventos e dos 

modelos sociais de letramento em que participantes interagem com a leitura e a escrita. 

Para Street (1995) todo comportamento e conceitualização social que dá significado aos 

usos da leitura e escrita constitui prática de letramento. 



40 

 

Assim sendo, para Street, (2003), as formas particulares de se pensar sobre a leitura 

e a escrita, como as diferentes formas de produzi-las nos espaços sociais diversos, se 

caracterizam como práticas de letramento. Um conceito que conjuntamente com o conceito 

de eventos possibilitaria aos pesquisadores conhecerem em profundidade os letramentos 

locais e situados. Logo, formulando a concepção de caráter mais amplo e abstrato, temos 

que as práticas de letramento não estariam confinadas apenas nas situações observáveis, 

podendo ser inferidas de eventos ou de características presentes no texto (Ivanic & 

Ormerod, 2000). 

Para Barton, (1991), ao interagir em um evento de letramento, as pessoas o fazem 

utilizando modos culturais próprios de produzi-lo, e o resultado desse processo são as 

práticas de letramento. No que Street (2010) exemplifica, ao levantar a discussão sobre 

como definir a natureza de um evento de letramento “as falas, os discursos, talvez as 

roupas, os tipos de texto sinalizariam algumas mudanças, algumas transições” (p. 38) que 

consistiriam em práticas de letramento. 

Uma das características importantes das práticas de letramento é a sensibilidade 

cultural. Ao considerarmos que essas práticas variam de um contexto para outro e de uma 

cultura para outra, perceberemos a impossibilidade de considerá-las como habilidades 

técnicas e universais, que estariam presentes nos indivíduos. O que poderá ocorrer a partir 

dos padrões presentes nos eventos, observados através das práticas, é organizá-los em 

conjuntos de eventos. E como essas práticas se constituem socialmente, nos diferentes 

tipos de relacionamentos dentro dos grupos sociais, estas são envolvidas por relações de 

poder, que determinam questões como: que textos são utilizados, quem os utiliza, em que 

situações e em que tempo e espaço são utilizados (Street, 2003).   

Para Barton e Hamilton (2000) através de processos de aprendizagem e construção 

informais, como também por meio de educação formal, as práticas de letramento mudam e 

novas outras práticas são adquiridas. As mudanças dessas práticas são promovidas, por 

exemplo, por novas necessidades sociais que se instalam, ou novos recursos tecnológicos 

que se tornam acessíveis à população de um modo geral. Utilizando esta observação, 

pensamos que a presença das instituições sociais na aldeia Itapicuru, e a interação dos 

sujeitos desta comunidade com os agentes pertencentes  àquelas instituições, promovem o 

que essa teorização nos aponta. 

Portanto, as práticas de letramento só podem ser compreendidas quando 

devidamente situadas no tempo e no espaço em que ocorrem. Quando se descobre como 

as pessoas percebem-nas, e não somente o que essas pessoas estão fazendo com o texto, 
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mas o que pensam sobre ele e consequentemente sobre essas práticas, e com que 

propósitos utilizam esses textos, que ideias, atitudes, ideologias e valores determinam seus 

comportamentos diante de um evento de letramento. O termo “práticas de letramento” nos 

permite ir à essência da análise, buscando compreender os significados dos eventos 

observados. Procurando identificar aquilo que se repete, ou seja, os padrões dos eventos, 

as similaridades e diferenças entre eles, e tentando entender as relações com os outros 

elementos do universo em que estão inseridos 

1.3 Espaços geradores, disponibilidade, acesso e apropriação e o 
diálogo com o campo teórico do letramento  

Aqui, refletimos acerca de outros conceitos que em interface aos anteriormente 

colocados e a outros que ainda tomaremos nesta discussão, constroem a base teórica que 

nos guiou na análise e interpretação dos dados levantados. Ao utilizarmos tais conceitos, 

acreditamos que se torna possível compreender, onde e quando as pessoas usam a escrita 

no cotidiano, bem como as motivações sociais e culturais para esse uso.  

 Para tratarmos de tais conceitos, recorremos a Kalman (2003, 2004) e à sua 

pesquisa realizada com mulheres de baixo poder econômico e privadas do acesso à 

escolarização, residentes em uma cidade do México, e inseridas num grupo de trabalho, de 

onde surge a oportunidade e a motivação de se alfabetizarem. A pesquisa, que objetivava 

investigar as práticas de linguagem desse grupo de mulheres postula, a partir desse 

movimento, três conceitos importantes que tomam como referência para sua construção, as 

práticas de leitura e com a leitura dos sujeitos investigados, os atos e gestos do leitor e as 

políticas de promoção e incentivo à leitura, que são: disponibilidade, acesso e apropriação. 

 Em seu texto sobre a experiência em Mixquic, Kalman (2004) aborda a leitura e a 

escrita, destacando que estas sempre ocorrem em contextos específicos, em situações 

complexas, em dimensões interativas, históricas, interpretativas, políticas e ideológicas. A 

autora procura fazer uma descrição das diversas confluências entre as posições e 

processos históricos. Desta forma, centra-se a análise em três aspectos: a relação dinâmica 

entre as práticas coletivas e individuais da língua escrita, a relação entre as práticas e as 

mediações sócio-históricas e econômicas e as trajetórias individuais no âmbito local. (p.30) 

Moradoras da pequena comunidade que transita entre o rural e o urbano, as 

mulheres de Mixquic, possuindo baixa renda e em busca por escolarização, constituem o 
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cenário onde ocorre a pesquisa realizada por Kalman. Interessa-nos essa observação, para 

que possamos perceber a importância que é dada ao contexto, que se caracteriza como um 

dos conceitos basilares evidenciados no trabalho referido. Deste modo, os espaços onde 

circulava a cultura escrita da pequena Mixquic, são buscados e analisados, com o intuito de 

se compreender como aquele grupo de mulheres estabelecia relações com as 

oportunidades que os espaços circundantes lhe ofereciam de utilizar a leitura e a escrita, 

incluindo o espaço do programa de alfabetização em que faziam parte. A noção de local é 

desenvolvida no trabalho de Kalman (2004) como importante conceito. Que se refere tanto 

ao contexto para ler e escrever, quanto ao contexto que circunscreve e determina as 

ocasiões favoráveis para a apropriação da leitura e escrita, e como as mulheres de Mixquic 

se situam neste jogo. (p.22). 

 Nosso trabalho de pesquisa, conforme será discutido nos próximos capítulos, tem 

como contexto eleito para a investigação dentro da terra indígena Xakriabá, uma aldeia, que 

congrega 340 indivíduos, semelhante, ao contexto pesquisado por Kalman, (2003; 2004) 

nosso foco é a comunidade. Todavia, a diferença entre o grupo de sujeitos desta pesquisa e 

o de mulheres de Mixquic, está em trabalhamos com um grupo étnico (indígenas) e com 

diferentes segmentos de idade de ambos os gêneros e de diferentes níveis de escolaridade, 

numa cultura predominantemente oral, como o são por tradição as culturas indígenas. 

Temos ainda que, as interações entre os moradores da aldeia Itapicuru com as instituições 

presentes neste espaço (outra instância de diálogo do nosso objeto), tem moldado as 

práticas sociais de leitura e escrita destes sujeitos.  

Um importante conceito, trabalhado por Kalman (2004) e que para nossos trabalhos 

se torna imprescindível, é o conceito de espaço gerador. A este respeito, Kalman destaca a 

autoria do conceito, desenvolvido por Zboray,1993,  quando cita que 

En algunas partes de Europa y Nueva Inglaterra la instrucción religiosa se 
dio en el seno familiar, haciendo del hogar lo que Zboray llama um espacio 
generador de lectura y escritura, um contexto donde se aprende a leer y 
escribir. (2004, p.29) 

 
 

Ainda sobre o conceito de contexto gerador neste trabalho, Kalman (2004), aborda 

os estudos históricos que têm buscado pela noção de contexto, evidenciando o cenário 

social nos seus aspectos econômicos e políticos como espaços onde as pessoas leem e 

escrevem, e consequentemente, onde ocorrem os processos de disseminação e 

desenvolvimento da língua escrita. Destacando que;  

Después de lá reforma luterana, la iglesia protestante gozaba de um poder 
político absoluto, promovia entre sus feligreses el domínio de la lectura de 
los textos sagrados, amalgamando las creencias religiosas com la lectura 
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individual de lá Bíblia. El resultado fue que em algunos casos la lectura se 
volvió esencial para la participación social em contextos religiosos. (p.29) 
 

Entendido a partir dos resultados das pesquisas de Kalman, (2003, p. 73) o conceito 

de “disponibilidade”, tomado neste trabalho, como mais uma categoria de análise, é definido 

como as condições materiais para a prática da leitura e da escrita, que se caracterizam de 

forma específica pelos lugares, e de forma ainda mais específica pela infraestrutura que 

permite que haja a distribuição dos materiais impressos. Assim, no caso específico de 

Mixquic, Kalman analisa espaços como biblioteca, os locais onde se vendem livros, revistas 

e jornais e o posto de serviço dos correios.  

Em nossa pesquisa, o conceito de disponibilidade como ferramenta teórica, nos 

permite perceber como as instituições sociais presentes na aldeia, através da oferta dos 

seus serviços e dos espaços de discussão que promovem, viabilizam o acesso a 

determinados tipos de leitura, escrita, gêneros textuais e conteúdos escritos específicos. E 

assim conformam comportamentos e atitudes que são necessários ao acesso desses 

materiais e informações. Possibilitam, ainda, a percepção de como as pessoas nos seus 

conjuntos familiares e grupos que participam, nos domínios da aldeia, acessam e utilizam 

materiais impressos, produzindo leituras e escritas. 

Todavia, é consenso entre diferentes pensadores, que a presença física de materiais 

impressos, não é garantia de se ter as relações necessárias com a cultura escrita. Logo, o 

conceito de disponibilidade como definido anteriormente, necessita de algo complementar. 

Que diz respeito, não apenas do contato com os materiais impressos, o que sem dúvida 

influencia sobremaneira as oportunidades das pessoas participarem das práticas sociais de 

leitura e escrita. Mas não garante que essas pessoas participem de eventos de linguagem 

escrita. Que se posicionando frente a outros leitores e escritores, tendo assim oportunizadas 

a leitura e a escrita. Que seria possível, segundo os estudos de Kalman, a partir do conceito 

de acesso.  

Dessa maneira, o acesso conceitua a atitude de participar de forma ativa das 

práticas de letramento, ou seja, de se manifestar, elaborando seu pensamento, produzindo 

sua escrita, em relação a outras pessoas e assim construindo seus próprios conceitos 

acerca do que leem e discutem. Nesse item, ainda se discute as posições de poder de quem 

lê e escreve, sobre o conteúdo da leitura e da escrita, também sobre quem decide a respeito 

do que será lido e escrito e sobre quem define as normas da língua escrita e, 

consequentemente, exerce poder por meio dessa modalidade (Kalman, 2004). 
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Ao analisarmos o conceito de acesso em relação ao nosso objeto de pesquisa, 

percebemos que os sujeitos envolvidos nos diferentes processos de letramento 

“provocados” pelas instituições locais, bem como por suas demandas pessoais, buscam 

através dos seus modos particulares, apropriarem-se dos conhecimentos e informações que 

lhes permitam dialogar com diferentes pessoas e instâncias instauradas pela presença 

destas instituições, produzindo assim o que Street (1995) nomeou letramentos locais. E 

esse movimento nos permite então, perceber como esse acesso se dá de forma específica 

nesse contexto. 

Se inicialmente, a disponibilidade e o acesso se constituíam como passos 

importantes e definidores do envolvimento dos sujeitos nas práticas letradas, temos não 

conceito de  apropriação, que completa a tríade conceitual proposta por Kalman (2003; 

2004), o momento efetivo quando se encontram sujeito e peça escrita. O que significa dar 

sentidos múltiplos ao uso do material escrito, incluindo nesses sentidos, as várias e 

diferentes interpretações e consequentemente compreensões do lido. O que nos permite 

perceber a forma particular com que os sujeitos interagem com a leitura e a escrita. 

 Todavia, torna-se importante ressaltar, ainda que a singularidade do sujeito esteja 

em evidência na proposta deste conceito, esta singularidade, está condicionada às marcas e 

condições sócio-culturais das comunidades onde os sujeitos estão inseridos. O que nos 

orienta quanto ao uso desse conceito, observarmos e analisarmos esses espaços não 

apenas para circunscrever a comunidade, mas as marcas que o entorno estabelecem em 

seus sujeitos.  

Como é possível perceber nesta sessão, o desenvolvimento dos conceitos 

elaborados por Kalman, dialogam de maneira íntima com os conceitos dos NLS, 

promovendo um percurso teórico capaz de subsidiar pesquisas acerca dos usos sociais da 

leitura e escrita em contextos específicos.  

1.4 As contribuições conceituais da teoria histórico-cultural para a confluência 
entre os NLS e os conceitos desenvolvidos por Kalman 

No desenvolvimento dos trabalhos de seleção dos aportes teóricos que subsidiariam 

as reflexões sobre o objeto de pesquisa deste trabalho, os conceitos de mediadores, 

artefatos e identidade sugiram como uma opção teórica eficiente para a análise da realidade 

investigada. Por este motivo, os tomamos mais detidamente neste momento de nossas 

discussões com o intuito de desenvolvê-los e (conjuntamente a outros conceitos teóricos 
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elencados neste trabalho) como elementos que possam nos permitir um maior entendimento 

acerca do que é letramento em uma comunidade indígena. Na sequência trataremos de tais 

conceitos partindo do pensamento dos seus mais significativos expoentes. 

Inicialmente, tomamos a denominada teoria histórico-cultural, pertencente à corrente 

psicológica que explica o desenvolvimento da mente humana a partir dos princípios do 

materialismo dialético, que tem como seu fundador o russo Lev Seminovitch Vygotsky. A 

respeito desta tradição de estudos, Gerken (2010) ao enfatizar sua importante contribuição 

destaca os binômios: oralidade e escrita e cognição e cultura, como elementos centrais 

dessa tradição e suas potencialidades em auxiliar de forma eficiente na apropriação de 

aspectos determinantes das situações de letramento. 

Ainda na esteira desses estudos, tem-se alguns pensadores que se estabeleceram 

como seus seguidores e apresentaram novas formulações à sua teoria, com distinções e 

complementações às suas bases teóricas inicias. E ainda outros pensadores 

contemporâneos, que se utilizando dos conceitos formulados nesta escola do pensamento, 

os desenvolve em áreas de estudo como a do letramento, como por exemplo, Bartlet e 

Holland (1998). 

Como vimos desenvolvendo até o momento o campo teórico do letramento, 

desejamos estabelecer na finalização do primeiro capítulo, o que é afinal o letramento para 

sujeitos pertencentes a um grupo étnico, que compõe o conjunto dos grupos minoritários em 

nosso país. Que além dos elementos que constituem a sua ancestralidade, apresentam 

nuances a serem consideradas ao se buscar desenhar as práticas sociais de leitura e 

escrita utilizadas por essas pessoas. 

A abordagem histórico-cultural que considera a influência dos fatores sociais na 

relação entre desenvolvimento do sujeito e o processo de aprendizagem têm, na obra de 

Lev Vygotsky, um dos seus mais importantes expoentes. Interessa-nos ressaltar aqui, que 

dentro da configuração desta teoria, destacamos dentre os seguidores de Vygotsky, 

Leontiev e lançamos mão da sua teoria da atividade.  

Logo, para a abordagem histórico-cultural, o conhecimento imerso em sua 

experiência social e cultural, se desenvolve na interação entre sujeito e objeto de estudo 

que, por sua vez, se apresenta como objeto cultural, que sofre a mediação das relações do 

aprendiz com os outros sujeitos aprendentes e com os signos. 

Assim, essas interações possibilitam que o sujeito produza sentidos de forma 

progressiva em relação ao mundo, que se constitui objeto em seu entorno. Os vínculos entre 
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a vida mental e a vida social, ou seja, o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores a partir da internalização de ferramentas culturais mediante práticas sociais 

específicas é o projeto central da teoria vygotskiana. Que discute ainda, sobre as inúmeras 

possibilidades de funcionamento do cérebro sendo definidas e mobilizadas de forma 

concreta pelo indivíduo ao longo do seu desenvolvimento, e a partir da utilização dos 

instrumentos e símbolos construídos nas interações sociais quando da realização de 

diferentes tarefas. 

Na concepção histórico-cultural, a atividade é um conceito-chave explicativo do 

processo de mediação. Decorrendo desse princípio, a utilização da complentaridade 

desenvolvida por Leontiev. Para esse autor, a relação entre o homem e a realidade objetiva 

é mediatizada pela atividade. E que em contato com os objetos e fenômenos que o 

envolvem, ele (homem) atua sobre os objetos e fenômenos, transforma-os, e 

consequentemente a si próprio, o que nos permite concluir que o homem não age 

mecanicamente aos estímulos recebidos.  

Surgida como desdobramento da concepção histórico-cultural, a teoria “histórico-

cultural da atividade” foi elaborada por Leontiev (1903-1979) e posteriormente por seus 

seguidores. Sintetizando, a relação histórica recíproca existente entre o sujeito e o seu 

objetivo, é a responsável por determinar o resultado final da ação, o que condiciona a ação, 

a maneira como é realizada uma atividade e como ela se desenvolve e evolui de forma 

constante. 

Para Vygotsky (1993) a linguagem é um instrumento que organiza o pensamento. 

Logo, mediação é um conceito central, nesta teoria por ele postulado, para que se 

compreenda o desenvolvimento humano, que se caracteriza como fenômeno sócio-histórico. 

Importa dizer aqui que a linguagem é tomada, neste trabalho, a partir da teoria vygotskiana 

como um mediador de grande importância, dentre outros que se evidenciam no complexo 

cenário cultural pesquisado. 

A mediação, importante conceito desta teoria, é utilizada para a significação dos 

dados desta pesquisa, e não é entendido apenas como o objeto cultural com que as 

pessoas da aldeia Itapicuru lidam, mas incluem, a linguagem e o discurso que elas utilizam, 

orienta e organiza a ação sobre os objetos materiais. Sendo assim, os eventos de 

letramento são analisados no processo de interação dos diferentes atores do quadro 

pesquisado. De modo que as relações do sujeito com a comunidade, à submissão a regras, 

a divisão do trabalho e, consequentemente, as relações de poder que imperam nas mais 

diversas esferas do mundo atual se caracterizem como mediação. 
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Para melhor esclarecermos sobre o conceito de mediação, tomemos Vygotsky, 

Wertsch (1998), que ao aprofundarem acerca das pesquisas desenvolvidas sobre atividade 

mediada, ampliam essa perspectiva, acrescentando-lhe que ação mediada ocorre por meio 

de signos, pelos signos e com signos. Sendo que a ação mediada se realiza através de uma 

tensão irredutível entre o agente e as ferramentas culturais (Wertsch, 1998). Se partirmos do 

entendimento de que quase toda ação humana é mediada por um recurso, seja ele 

psicológico (os signos) ou técnico (os recursos materiais) temos aí caracterizado a tensão 

anteriormente mencionada. 

A compreensão do conceito de mediação se faz importante, por que nos permite 

desconstruir as mensagens a que estamos expostos a partir das interações sociais e assim 

podemos de alguma forma acessar as nossas identidades. Mais do que intermediar, ligar ou 

promover uma “costura” entre pessoas ou objetos, a mediação diz respeito à própria 

natureza humana, que necessita de que haja meios através dos quais nos liguemos uns aos 

outros e ao mundo que nos circunda. Para darmos sentido à realidade, e consequentemente 

agirmos sobre ela, se torna necessários veículos ou ferramentas que nos permitam esse 

movimento. A palavra é um desses veículos, pois conforma, identifica e nomeia a realidade, 

a imagem e o outro, que sintetiza, representa, reflete e permite a abstração do mundo à 

nossa volta.  

Outro conceito desenvolvido pela teoria histórico-cultural, e que nos importa aqui 

discutir, é o de artefatos. Para que um objeto seja transformado no resultado pretendido, ou 

seja, a consequência da atividade, artefatos são utilizados, podendo ser materiais ou não. 

Nesse sentido classificam-se como instrumentos, máquinas, sinais, linguagem, que podem 

ser manipulados para se entender o objeto, segundo nos apresenta Engeström, (2008).  

Podemos ainda, a partir da revisão de literatura desta área, definir o conceito de 

artefato, como sendo objetos produzidos pelo trabalho humano, diferente de objetos 

produzidos naturalmente ou de forma acidental. E a produção e o uso destes objetos ou do 

seu conjunto, recebem o nome de cultura material. Muito mais do que apenas cumprir 

funções técnicas, a presença dos artefatos em meio a grupos sociais representa sua 

condição simbólica, bem como psicológica e afetiva, e que pela natureza desses elementos 

não têm significados únicos e fixos. 

Para esta pesquisa, o conceito de artefatos se torna importante, pois nos permite 

examinar as práticas letradas que ocorrem em torno deles, dada sua potencialidade 

mediadora nas interações sociais. As funções destes recursos mediacionais podem ser 

compreendidas quando se observa as ações que esses artefatos desencadeiam a partir do 
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seu uso, o contexto onde ocorrem essas ações e as intenções evidenciadas pelos sujeitos 

participantes. Uma vez que, esses recursos representam instrumentos que mobilizam 

saberes e sustentam ações na cultura que se inserem, logo, os modos como são usados 

pelas pessoas são também analisados. 

1.5 Identidade: percurso teórico entre Hall e Barth e a complexa 

configuração identitária entre os Xakriabá 

No modelo ideológico de letramento, o uso da linguagem escrita é delimitada pelo 

contexto, quem usa, como usa e para que fim a utiliza. Esses pressupostos nos 

encaminham para a noção de identidade, afinal quem são os sujeitos que na conformação 

territorial indígena da aldeia Itapicuru estão envolvidos nos processos de letramento? 

Discutiremos melhor essa questão, a partir dos referenciais de identidade selecionados e 

desenvolvidos nesta seção. Destacamos aqui inicialmente sob o prisma dos estudos acerca 

da identidade pós-moderna e no intuito de estreitarmos o sentido da sua aplicação aos fins 

de análise, o abordamos também na perspectiva da identidade cultural.  

A discussão em torno desse conceito ocorre ao longo do tempo, e em especial nas 

três últimas décadas, nas ciências humanas, especificamente nos estudos culturais. Stuart 

Hall (2006) e Bauman (2005) revisaram o conceito, e apresentaram uma visão de caráter 

móvel, multifacetado e heterogêneo das identidades culturais e consequentemente das 

relações entre sujeitos e objetos na ordem social.  

Por isso, para nosso aporte teórico desta importante unidade de análise, tomamos 

como principais referenciais as elaborações teóricas de Hall, (2006); e de suas discussões 

em torno da fluidez do conceito de identidade e Barth, (1984) com suas “fronteiras” para 

compreensão das dinâmicas dos grupos étnicos. Sendo a identidade um conceito que não 

comporta uma única definição, torna-se necessário discuti-lo dentro de aportes que nos 

permitam fazer as análises do contexto específico. 

A construção teórica que nos propomos ao utilizarmos os conceitos desenvolvidos 

por Hall (2006) e Barth (1984) é de intercambialidade, ou seja, da garantia de conexão dos 

argumentos dos dois teóricos no sentido de utilizarmos uma base conceitual mais completa 

para a compreensão dos dados levantados.  
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Para  tratar da construção do sujeito pós-moderno, como será desenvolvido adiante, 

Hall (2006) introduz a ideia de que vivemos um momento histórico, em que as identidades 

se definem sob várias condições. O que é trabalhado como introdução para desenvolvermos 

na sequência a teoria da identidade étnica de Barth. Essa teoria propõe que, um grupo 

étnico se define quando os seus membros estabelecem as suas fronteiras (critério de 

pertencimento e exclusão) e pela tentativa de normatização da interação entre os membros 

do grupo e as pessoas de fora. 

Levantamos em Canclini, (2004), que a partir dos anos de 1970, com um modo 

renovado e profundo de se pensar as questões sociais, bem como o advento dos novos 

movimentos sociais, um apelo à sociedade multicultural, desenhou e indicou a necessidade 

de convivência de grupos e etnias. O que consequentemente gerava a ideia de diferença e a 

necessidade de proteção de cada uma dessas identidades. E desde então, identidade 

passou a figurar como tema em constante discussão e definição por diferentes segmentos 

da ciência.  

Holland, (1998b), também nos esclarece acerca da construção identitária, como algo 

em constante vir a ser, inacabada, e que depende das relações sociais que ocorrem nas 

interações. A construção da identidade é realizada socialmente e representa as escolhas 

politicamente realizadas pelos grupos humanos. A observação do lugar de onde os sujeitos 

falam é imprescindível para o entendimento das identidades contemporâneas.  

Retomando os estudos empreendidos por Hall (2006), temos a afirmativa de que ao 

longo da história, três tipos de sujeitos se despontaram, apresentando diferentes tipos de 

identidades. O sujeito do iluminismo, um sujeito centrado, unificado, portador de 

capacidades de razão, consciência e ação. Sendo o centro essencial do eu, a identidade de 

uma pessoa. Ao nascer emergia o núcleo interior do sujeito, se desenvolvia com ele, 

permanecendo o mesmo, contínuo e idêntico, por toda a existência do ser. (p.11) 

 O sujeito sociológico, que representava a complexa organização do mundo moderno 

e a produção do sujeito na relação com os outros. Nesse conceito, verifica-se a tomada de 

consciência de que há não autonomia e autossuficiência do núcleo interior do sujeito como 

apregoado no sujeito iluminista, mas, que este núcleo era formando na relação  com outros 

sujeitos que sendo importantes, mediatizavam valores, sentidos e símbolos, ou seja, a 

cultura que os rodeava. 

E por fim, o sujeito pós-moderno, que segundo Hall (2006), não possui uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. O sujeito se torna uma “celebração móvel”, que se 

transforma continuamente em relação às formas e os sistemas culturais que o rodeiam. É 
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definido historicamente e assume diferentes identidades, em diferentes momentos, que não 

se unificam ao redor de um “eu”. “É definido historicamente, e não biologicamente.” (p.13).  

Segundo o autor as identidades devem ser pensadas como construções que se dão 

através da cultura, e não fora dela. Neste ponto, a teoria exposta por Hall (2006) dialoga de 

maneira muito próxima com as teorizações de Street (1984, 1995), e consequentemente 

com o objeto de pesquisa deste estudo. Pois segundo o último autor, pelo modelo ideológico 

de letramento, investigar as práticas de linguagem escrita só é possível em contextos 

determinados cultural e politicamente. E que, por esse motivo, teremos diferentes 

letramentos, dadas as diferentes apropriações dessa linguagem. Logo, neste movimento 

dialético permeado pelo „caldo‟ da cultura teremos usos da linguagem escrita conformando 

identidades e identidades conformando tais usos.  

Então é nesse cenário, que surgem as constantes e emergentes configurações 

identitárias moldadas por processos dinâmicos de trocas culturais e ressignificação de 

mundo, desencadeados por fronteiras mais flexíveis. Como vemos, o conceito de identidade 

é algo amplo e que vem sofrendo profundas mudanças ao longo do tempo. Havendo várias 

áreas do conhecimento se dedicado a estudá-lo, identificando  sua aplicabilidade.  

Como continuidade das nossas discussões e como já anunciado, recorremos a 

Barth, (1984), para tratarmos da identidade étnica, que segundo o autor, se desenvolve a 

partir do conceito de fronteiras. É possível perceber quais dinâmicas e interesses estão 

envolvidos na construção da identidade do grupo, ao se analisar as fronteiras, e estas, por 

sua vez, se mantêm pela imitação do conjunto de traços culturais compartilhados. 

Para Barth (1984), identidade étnica pode ser percebida pelo ato de um grupo poder 

contar "com membros que se identificam a si mesmos e são identificados pelos outros". 

Assim a autoafirmação é a grande base da construção da identidade étnica. Contudo, não 

se deve generalizar a etnicidade através da cultura. Pois, segundo Carneiro da Cunha, 

(1987), não se pode definir grupos étnicos pela sua cultura, já que essa identificação ocorre 

de forma ampla, indo além de percepções culturais. Barth acentua que o fato de 

compartilhar cultura comum pode ser vista como consequência e não como causa dos 

grupos étnicos e suas identidades. 

Barth (1984), aponta ainda que a identidade étnica não é estática, e que se 

transforma em contato com outras identidades, de forma individual ou coletiva, e o contexto 

e os interesses dos sujeitos definem essas transformações. Esse movimento de interação 

tanto entre sujeitos quanto entre grupos, ocasiona contínuas transformações que vão 

modelando as identidades, que, por sua vez, geram processos de exclusão ou inclusão, 
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determinando aqueles que ficam inseridos ou não no grupo. Entre várias características que 

os grupos compartilham nesse sentido, se destaca a organização, que ocorre a fim de se 

definir o eu e o outro, de forma a categorizar esses papéis. 

Ao serem analisados externamente, os grupos étnicos, podem ter suas identidades 

definidas a partir de fatores objetivos e que não necessariamente correspondam às suas 

reais características. Segundo Barth (1984), para que se possa compreender tais dinâmicas, 

é necessário observar as características e aspectos que são significativos para os próprios 

sujeitos. Nessas dinâmicas internas, é possível perceber que os grupos étnicos possuem 

padrões de valor que os definem como sendo determinado grupo étnico, e isso determina 

como cada grupo ou cada membro do grupo se portará em contato entre outros grupos. 

Nessa interação interétnica o objetivo é tornar-se visível e poder dialogar com o outro. Esses 

padrões de valor, não são determinados de forma fixa, e mudam e se ressignificam 

conforme os momentos de interação e o contexto social. Aqui se pode perceber a estreita 

relação entre “o sujeito que se torna uma celebração móvel” de Hall (2006).  

A coerência na definição dos comportamentos dos membros dos grupos que 

compartilham a mesma identidade étnica é uma característica também foi observada por 

Barth. E que se explica como uma forma de não sofrer sanções sociais negativas. Assim, o 

contexto definirá a manifestação de determinadas práticas, bem como a situação e o 

interesse dos sujeitos. 

Entre os Xakriabá, a questão da identidade, ainda se apresenta como uma questão 

sensível. E, por esse motivo, geradora de tensão, tanto interna quanto externamente. 

Internamente, no conjunto das aldeias que constituem a terra indígena. Existe uma 

diferenciação quanto às identidades, atribuída às localidades a que cada grupo pertence, 

fruto da história de constituição das aldeias o que produz as características que essas 

pessoas apresentam na atualidade.  
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CAPÍTULO II 
 

 REFERENCIAL METODOLÓGICO DE INVESTIGAÇÃO 

Entende-se por referencial metodológico de pesquisa o uso crítico e criativo de 

maneiras de se dialogar com a realidade social e métodos próprios de abordagem e 

investigação. E sendo a realidade social conflituosa e marcada por dinâmicas históricas, foi 

imprescindível uma seleção, dentro de um quadro referencial teórico metodológico, que 

subsidiasse as discussões bem como apontasse caminhos para a produção dos dados, a 

tarefa realizada será desenvolvida neste capítulo.  

A pesquisa foi desenvolvida sob os pressupostos da pesquisa qualitativa, cuja 

concepção será abordada adiante, métodos e técnicas, bem como sua implicação para a 

conclusão dos estudos. As experiências em campo, ocorridas nos períodos que compõem o 

tempo de coleta dos dados, são também apresentadas neste capítulo. Marcando assim, o 

caminho percorrido para o levantamento desses dados, as reflexões teórico-metodológicas 

produzidas em torno deles, sua codificação e categorização, análise e interpretação que se 

materializa e ganha espaço no próximo capítulo.  

Torna-se importante pontuar a definição de dados de pesquisa que segundo Bogdan 

& Biklen (1994, p. 232), são definidos como: 

páginas de materiais descritivos, recolhidos no processo de trabalho de 
campo (transcrições de entrevistas, notas de campo, artigos de jornal, 
dados oficiais, memorandos escritos pelos sujeitos, etc.). Os seus próprios 
memorandos, notas de pensamentos que teve, comentários do observador, 
diagramas e a compreensão que adquiriu e registros (...). 

 

 A fim de garantir forma própria com que se manifesta não se transcreveu as 

entrevistas, transpondo-as para a norma padrão da língua. Entendendo que importantes 

elementos das construções orais dos sujeitos envolvidos poderiam ser perdidos, ação 

balizada pelos estudos de Carvalho (2010, p. 297) que também ressalta a necessidade de 

se admitir na produção escrita uma  

 concepção que, de fato, incorpore o fenômeno da variação como um traço 
também inerente à língua escrita e não apenas como uma concessão de 
estilo eventualmente ativada por alguns usuários. (...) Ao se assumir a 
diversidade de usos para a língua escrita, projeta-se, como ponto de tensão, 
no interior da própria modalidade escrita, a avaliação de fenômeno da 
diversidade, abrindo-se possibilidade de se investigar a contínua disputa 
entre as formas linguísticas. 
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Tais considerações remetem de forma direta a pensar no lugar da oralidade no 

quadro dos dados da pesquisa. Pois esse conceito permeia e sustenta todas as discussões 

acerca dos usos do letramento na aldeia Itapicuru. Trazendo para as discussões as 

contribuições de Galvão (2002, p.116) que esclarece:  

(...) grupos tradicionalmente associados à oralidade e que, por muito tempo, 
encontravam-se dissolvidos em substantivos que, por sua própria carga 
discursiva, tendiam a homogeneizá-los – como “povo”, “mulheres”, 
“dominados”, “excluídos”, “negros”, “nordestinos” – utilizavam táticas e, de 
maneiras particulares (nem sempre coincidentes com as que predominavam 
em outros grupos sociais “naturalmente” vinculados ao mundo letrado), 
inseriam-se em práticas de letramento. 

 

A despeito dos fatos, e de toda cultura escrita dominante constituída, e que 

consequentemente tem negando aos grupos, que ficam à margem dessa cultura, o registro 

de suas existências e trajetórias em documentos oficiais (p.117). Os grupos sociais 

tradicionalmente ligados à oralidade constroem suas práticas de letramento, condição que 

dialoga intimamente com a realidade pesquisada e que por essa razão é aqui sinalizada, e 

retomada posteriormente para novas reflexões. 

2.1 O trabalho de campo: o estabelecimento das condições para a 
produção e análise dos dados 

Optou-se por produzir narrativas nos itens 2.1 e 2.2 do trabalho. Já que a narrativa, e 

o gênero textual utilizado, a entrevista, permite delinear aos olhos dos leitores o universo 

pesquisado. O que acontece em diferentes situações comunitárias e de uso da escrita e 

diante de diferentes atores sociais. Conjugando as reflexões elaboradas durante a 

permanência em campo, fruto da observação participante e das notas de campo, dos 

diálogos produzidos com os interlocutores e das transcrições de entrevistas, que trazem 

para o texto a dimensão êmica das situações ocorridas nesse período. Tomou-se aqui, 

como apoio, os estudos de Meurer (2008, p. 161) que assim se refere ao gênero textual:      

“Em sua função mediadora, o gênero nos permite recuperar conexões entre a ação 

individual (incluindo as prescrições de papeis identitários) e as estruturas sociais, mais 

abstratas, em forma de regras e recursos ." 

Ao se adotar o conceito de letramento, pautado na literatura exposta no referencial 

teórico, concluiu-se que, para tornar possível acessar as identidades dos usuários da escrita 

na aldeia Itapicuru, as formas como as pessoas que a compõem, participam dos eventos em 

que a escrita se apresenta como central, as práticas letradas construídas a partir das ações 
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sociais em que estão envolvidas, foi necessário investigar as práticas da linguagem escrita 

peculiares a estes campos. Procedimentos que constituem a opção metodológica deste 

trabalho.  

Para isso, alguns passos foram dados para a construção deste trabalho. Nesse 

sentido, o fio condutor de todas as situações vivenciadas com os Xakriabá da Aldeia 

Itapicuru é o letramento. Que é evidenciado através da identificação de seus eventos e 

análise dos mesmos, no que se faz necessário à aplicação do conceito de práticas de 

letramento. O universo Xakriabá com todas suas nuances, e todo seu „pano de fundo 

cultural‟, tem como elemento de interligação a busca pelos eventos de letramento. 

Sendo importante situar, que embora os períodos de imersão em campo estejam 

circunscritos a partir de períodos dos anos de desenvolvimento deste trabalho (meses e 

anos), o texto em seus aspectos temporais na apresentação de „fatos e falas‟, não cita 

trechos de entrevistas que foram realizadas apenas naquele período aqui descrito. Foi 

utilizado o movimento de „ir e vir‟ nos acontecimentos do período da pesquisa de campo. O 

que permite ilustrar com transcrições de entrevistas que temporalmente aconteceram em 

outro período das imersões. Esta opção surge pela própria dinâmica evidenciada pela 

pesquisa qualitativa, que segundo Triviños (2008, p.131)  

(...) não segue sequência tão rígida das etapas assinaladas para o 
desenvolvimento da pesquisa quantitativa. Pelo contrário. Por exemplo: a 
coleta e a análise dos dados não são divisões estanques. As informações 
que se recolhem, geralmente, são interpretadas e isto pode originar a 
exigência de novas buscas de dados. 

 

O desenvolvimento deste trabalho se deu durante os anos de 2009 e 2010, em 

diferentes períodos. Assim, as relações que culminaram nas imersões em campo, 

aconteceram inicialmente em janeiro de 2009, quando pela primeira vez fomos à terra 

indígena Xakriabá com o propósito de fazer os primeiros contatos para o desenvolvimento da 

pesquisa. Diversas estradas foram percorridas, diferentes aldeias foram visitadas, conversas 

com os índios marcaram o inicio do processo de construção das primeiras impressões 

acerca do universo cultural que sustentaria todo o desenvolvimento da pesquisa. E tomando 

contato com as representações sociais, culturais, religiosas e políticas daqueles grupos, 

gradativamente, procedeu-se às delimitações próprias do processo investigativo.  

Essa singular fase dos trabalhos investigativos serviu de inspiração para se pensar 

sobre os modos próprios da cultura indígena no macro cenário do sertão norte mineiro.  A 

sua comunhão com outras culturas existentes, e a produção de maneiras próprias de lidar 

com o ambiente, com os seus pares e seus saberes expressos de forma tão singular. A 
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esse respeito, encontramos em Macêdo (2007, p. 33), que assim define esse encontro, 

“Geraizeiros, caatingueiros, vazanteiros, quilombolas e indígenas, constituíram um modus 

vivendi peculiar, de traço rural e cultura forte e expressiva.” 

No momento dos contatos iniciais, a sede administrativa da TIX - Aldeia Brejo do 

Mata Fome -  foi visitada para se perceber o espaço que se consolida como ponto central e 

referência nas tomadas de decisão e poder dada à agregação de instituições ali presentes. 

Dentre elas, o posto da FUNAI (elemento significativo de nossas investigações) e o local 

onde o atual cacique delibera. Evento que delineia a importância dessa aldeia nos espaços 

de tomada de decisão e o seu poder na TIX. Observou-se um número expressivo de pontos 

comerciais e, consequentemente, um volume significativo de operações comerciais entre os 

moradores. Na estrada principal de acesso ao “Brejo”, muitas pessoas estavam às portas 

dos comércios, sentadas, agachadas e em pequenos grupos conversavam. 

Nessas andanças “o olhar” se constituía e o cenário da pesquisa se despontava: a 

vegetação ora densa, ora degradada, as plantações, (agradecidas pelas chuvas caiam na 

região) deixavam perceber os primeiros brotos, o intenso fluxo de veículos (principalmente 

de motocicletas) pelas estradas em muitos trechos em condições precárias, as pessoas com 

encontradas pelas estradas, que passavam a pé, olhavam a nossa equipe, com olhos 

curiosos e atentos de quem buscam „ler‟ as intenções daqueles “forasteiros”, primeira vez 

que se deparou com aquela expressão de desconfiança. No contato com a liderança, Zé 

Fiúza, é revelada a impressão que os índios tiveram com  a chegada da equipe de pesquisa, 

na noite anterior:  “É, ontem à noite eu ouvi um barulho de carro, e um farol alto aqui de 

frente à casa de Dão aí eu pensei assim: deve ser algum forasteiro que tá chegando pra 

passar a noite aqui”. (Seu Zé Fiúza, 18 de fevereiro de 2010). E assim, de forasteiros, a 

equipe constitui-se em conterrâneos, em vizinhos, em pessoas que compartilhariam outras 

etapas das experiências diárias dos moradores da aldeia Itapicuru. 

Seu José Fiúza, ou simplesmente seu „Zé‟, é o cacique, a liderança da aldeia 

Itapicuru. Hoje, um homem sexagenário, que com sua sabedoria faz parte de um grupo 

familiar dentro dos domínios do território indígena.  E que das últimas décadas do século XX 

até os dias atuais da história dos Xakriabá, vem marcando „as páginas‟ do livro de memórias 

de lutas do seu povo, com seu sangue (pelas mortes dos parentes ocorridas pela ação 

truculenta de fazendeiros e posseiros), luta e participação política em diferentes instâncias 

de poder tanto internas, quanto externas à TIX.  

Juntamente com os outros personagens da história recente de luta pela terra, Seu 

Zé, compôs o grupo que, na década de 1970, se opôs à invasão de suas terras. 
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Experiências que o credenciam a se constituir como um importante colaborador nos 

diálogos que foram construídos ao longo da pesquisa, uma vez que a luta pela terra é tema 

recorrente e base de onde as discussões partem em busca dos eventos de letramento. De 

forma bem humorada, Seu Zé Fiúza se referiu aos seus sessenta anos de vida, quando sua 

irmã Francisca, ou simplesmente Dona Chica, disse que ele era o “caçula” do grupo de 

irmãos: “Sou o caçula de sessenta anos...” (entre risos). 

Sempre presente em todos os momentos de discussão e participação política, dentro 

e fora dos domínios da aldeia que lidera e da TIX, Seu Zé é um profundo conhecedor da 

vida e dos seus ciclos no interior da sua aldeia, bem como da terra indígena. Sua aceitação 

a pesquisa no âmbito da aldeia Itapicuru, conferiu condições de se adentrar nos espaços 

das casas, das reuniões, das escolas, do posto de saúde e do diálogo com os diferentes 

grupos e instituições presentes na aldeia.  

Seu Zé Fiúza é um importante representante do segmento de tradição oral que no 

interior dos eventos de letramento, dialoga com o uso da linguagem escrita no quadro geral 

dessa pesquisa. Contando com apenas alguns meses de escolarização, segundo suas 

próprias informações, seu Zé contribui com as tomadas de decisão de sua aldeia e do seu 

povo. Apresentando, por muitas vezes, e em vários aspectos de sua oralidade inserções da 

língua padrão. Situação que Pereira (1997, p. 08) discute quando na sua tese, “oralidade 

letrada de lideranças não-escolarizadas”, teoriza sobre a condição do sujeito como mediador 

em contextos institucionais como instância para a elaboração de textos orais compostos por 

elementos da língua padrão; 

(...) sujeitos em situação de mediação em contexto institucional, incorporam 
formas regulares do que se convencionou chamar de discurso político, 
resultante da situação de contato. (...) Sujeito e linguagem numa relação de 
constituição mútua, relação tensa. 

 

A partir da observância do papel desempenhado pela liderança do Sr. Zé Fiúza, e o 

trabalho teórico desenvolvido por Pereira (1997), foi possível trazer para a discussão, sobre 

a presença das instituições na TIX, e especificamente na aldeia foco das investigações,  a 

influência que essas instituições incidem sobre os sujeitos que estão expostos à elas. 

Uma segunda etapa no processo de imersão ocorreu em julho de 2009. Ocasião em 

que fazendo parte de um pequeno grupo de pesquisadores de outra universidade, foi feito  

contato com as lideranças da aldeia Itapicuru, local evidenciado como espaço privilegiado 

para a realização desta pesquisa. Pode-se definir esta etapa como exploratória, ou de 

estudos exploratórios que segundo Lakatos & Marconi (2009, p. 190), vem a ser 
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“(...) investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos. (...) Uma variedade de procedimentos de 
coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, observação 
participante, análise de conteúdo etc., para o estudo relativamente intensivo 
de um pequeno número de unidades (...).” 

 

Na ocasião a equipe de pesquisa foi convidada a participar de uma reunião entre o 

grupo da piscicultura5 e representantes das entidades de apoio às ações desta natureza, o 

IEF, CODEVASF, EMATER e PMSJM. Ocorre assim a entrada no espaço da aldeia que se 

tornaria a partir de então o “lócus” onde o olhar dos pesquisadores se voltaria em busca da 

compreensão dos processos próprios de uso da linguagem escrita daquelas pessoas. E foi 

feito em uma situação sui generis, num espaço de tomada de decisões, participação 

coletiva, articulações entre diferentes instituições externas à aldeia. A associação precisava 

de recursos, tanques para os peixes, mesa própria, utensílios e água encanada para a 

produção de filé de peixe, medidas que agregariam valor ao produto da piscicultura. Tais 

melhorias proporcionariam aos associados melhores condições de trabalho e geração de 

renda. 

O grupo era composto por representantes das várias instituições de apoio ao projeto, 

aldeões trabalhadores do projeto de psicultura, liderança local, pequeno grupo de 

pesquisadores e lideranças políticas municipais Xakriabá. Tinha-se como cenário para a 

reunião: as margens da barragem, de onde se podia avistar boa extensão da barragem, com 

suas águas tranquilas, uma leve brisa nos refrescava, embora o sol estivesse quente àquela 

hora da tarde, afinal a TIX está localizada numa porção do semi-árido norte-mineiro, onde o 

sol reina parte significativa de todo o ano.  

Podia-se ver ainda, os tanques de peixes, o pequeno barco que os trabalhadores 

usavam para alimentar os animais bem como para pegá-los no momento da 

comercialização. E também a pequena casa, feita de madeirite, onde a ração dos alevinos e 

alguns materiais de trabalho eram acondicionados. A respeito da barragem, elemento 

constituinte e significativo do cenário em que se desenrolavam os primeiros contatos com o 

local de investigação, e espaço que dialoga diretamente com o objeto de pesquisa, Escobar 

(2004, p.48), informa sobre o início do seu surgimento e os conflitos que tal obra 

desencadeou nos domínios do território indígena; 

                                                 
5
 Projeto de psicultura da associação dos grupos de roças, dentre outros projetos em 

desenvolvimento, coordenados pela mesma associação, formada por moradores da comunidade 
juntamente com outros projetos como a criação de galinhas, horta comunitária, são financiados pelo 
Ministério do Meio Ambiente em parceria com órgãos públicos como CODEVASF e pelo Instituto 
Estadual de Florestas – IEF. 
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Um dado importante para analisar a situação dos Xakriabá refere-se à 
construção de uma barragem pela CODEVASF - Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco. No contexto dos conflitos pela 
regularização do território, (...) e num acordo entre a CODEVASF e a 
FUNAI, denunciado pelas lideranças como de manipulação e ocultação de 
informações aos índios, firmou-se em 1981 um convênio para a construção 
de uma barragem no Rio Itacarambi, na divisa da área indígena com o 
município de Manga. 

 

Pelo início do texto de Escobar (2004), que novamente é transcrito “Um dado 

importante para analisar a situação dos Xakriabá (...)” pode-se perceber, a importância 

histórica para o entendimento das relações econômicas e de trabalho ligadas à utilização da 

terra entre este povo na atualidade. E em específico para a aldeia Itapicuru, detentora do 

projeto de piscicultura, que utiliza o lago e que busca recursos junto a órgãos ligados as 

características do trabalho desenvolvido neste âmbito.  

Os trabalhadores chegavam aos poucos, a pé, outros a cavalo, alguns já estavam ali 

aguardando o início daquela reunião, uma das muitas que os Xakriabá realizam com 

frequência. Na prática associativa e comunitária deste povo, a realização de reuniões e 

assembléias para discussão e deliberação de assuntos de interesse comunitário é uma 

constante, algo que se torna uma marca, uma peculiaridade deste grupo. O presidente da 

associação dos grupos de roça, Seu Mateus, recebia todos de maneira muito cordial.  Ali 

formou-se um círculo, à sombra das árvores que circundam aquele trecho da barragem, 

iniciaram-se os diálogos, entre índios e não índios, acerca dos rumos do projeto de 

piscicultura e dos recursos de que se poderia conseguir junto aos órgãos ali representados. 

Era um grupo eminentemente masculino (as únicas presenças femininas eram das 

duas pesquisadoras da UFMG e a minha) composto por um total de 25 pessoas. Neste 

momento, a equipe se deparava com os moradores daquela comunidade, em um grupo 

seleto, num momento único, que potencialmente se apresentavam como futuros 

colaboradores da pesquisa, a condição da “pesquisadora como observadora” em seus 

primeiros contatos era definidora, como considera Triviños (2006, p.141); 

“Se de improviso, chega a um grupo um investigador interessado em falar 
com a gente, recolher informações, visitar as casas, os locais de trabalho, 
trocar ideias com os vizinhos etc., pelo menos torna-se um indivíduo que 
desperta curiosidade, ou suspeita. Este é um momento crucial para a sorte 
da pesquisa que está em mente. Devem-se tomar resoluções que podem 
ser vitais para o futuro do trabalho. 
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Naquele instante, foi observado  a utilização de material para registro escrito 

das discussões empreendidas pelo grupo de piscicultores, que tinha como condutor 

das discussões o seu presidente, era usada pelo vereador Xakriabá Hilário da aldeia 

Barreiro Preto, que juntamente com o vereador Dão de Rosalvo, morador da aldeia 

Itapicuru, representavam o legislativo municipal.  

Portando uma pequena lista com ações e recursos que promoveriam o 

trabalho associativo da piscicultura, o vereador Hilário apresentou, oralmente, as 

ações para o grupo. Cada instituição ali representada contou com uma porção de 

tempo, destinada a cada um, pelo presidente da associação, Seu Mateus, para que 

se posicionam sobre os objetivos daquele encontro. Os textos orais eram 

construídos por cada pessoa que se manifestava em torno dos objetivos daquele 

encontro. 

Nessa ocasião, a equipe de pesquisa foi apresentada, pela pesquisadora 

Suzana, à liderança local e ao professor e coordenador pedagógico de algumas 

escolas indígenas vinculadas à escola da aldeia Morro Falhado, que posteriormente 

iria receber a equipe em sua casa junto à sua família para os períodos subsequentes 

de imersão em campo. Nesta oportunidade, foi falado ao grupo sobre a pesquisa, os 

seus objetivos e ocorreu uma conversa com os aldeões, trabalhadores do projeto de 

piscicultura, de maneira ainda um pouco tímida, pois era realizado os primeiros 

contatos e diálogos.  

Este evento proporcionou “o treino do ouvir”. A oportunidade de ouvir 

diretamente daqueles trabalhadores a maneira como lidavam com o trabalho diário 

no “criame de peixe” , como se organizavam colaborativamente para cuidarem dos 

animais, alimentá-los, abatê-los, comercializá-los como também todas as 

dificuldades que enfrentavam pela escassez de alguns recursos, e os meios que 

intencionavam buscá-los, objetos daquela reunião.  

Em meio aos trabalhos daquela tarde, foi dado o consentimento da liderança local 

para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa naquela comunidade.  

“Então ocê é de Montes Claros... Pensei que fosse de Belo 

Horizonte, igual as outra... já tive lá muitas vezes, antigamente 
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parecia que era longe demais, hoje ficou pertim, logo alí, caminho de 

roça.” (seu Zé. 22 de julho de 2009) 

  

Essas duas etapas iniciais de entrada na área indígena Xakriabá proporcionou a 

produção de diálogos, a apreciação do cotidiano das pessoas, em suas várias formas de 

movimentação, nos seus modos de fazer, falar e de se relacionarem com o entorno. Os 

elementos que compunham os espaços físicos e sociais permitiram perceber este quadro 

que se constitui no universo cultural Xakriabá, em uma porção específica, cenário em que se 

desenvolvem todos os aspectos de interesse desta pesquisa. 

No terceiro momento do campo num período de dez dias, no mês de fevereiro de 

2010, a equipe retorna diretamente à aldeia Itapicuru, estabelecendo contato direto e diário 

com aquela população. Em uma das primeiras conversas, desse período, com a liderança 

Zé Fiúza, este observou de forma muito singular sobre a motivação em receber “pessoas de 

fora”, que estudam, e “são professores”, como Suzana6, outros e eu, segundo ele por que já 

“somos educados” e podemos trazer conhecimentos e ajudá-los numa melhor apropriação 

do conhecimento: 

Isso já custou vida, custou vida, custou vida, custou sangue pra chegar aonde 
chegou. Mas graças a Deus. Mas, quando necessário, tinha que abater um pra dá 
vida os outros... Os que morreu pra dá vida pros outro. Nós são um povo sem 
maldade, nós temo muita simplicidade, por que a gente num tivemo escola, hoje que 
nós tamo batalhando pra vê nossos filhos educado. Por que nós ta acolhendo você e 
outros? Por que vocês já evem educado da base, e vai trazer algumas coisas boa 
pro nosso povo, que nós tem coisa diferente tem, mas nós num sabe ler escrever e 
outras coisa importante. E é muito bom.(seu Z., 18 de fevereiro de 2010. ),  

 

Nesse pequeno trecho de um, dos muitos, diálogos produzidos com a liderança local, 

e também a partir de observações realizadas em variados momentos de participação nos 

diferentes grupos que compõem esta comunidade, pode-se perceber o valor atribuido à 

educação escolarizada, que é vista como necessária para uma educação que além de 

contemplar os conhecimentos tradicionais da cultura indígena, confiram-lhes condição de 

dialogar com a sociedade circundante. Na transcrição do trecho seguinte, a liderança local 

destaca a luta da sua comunidade por mais escolas;  

Aqui na Itapicuru nós só tinha uma escola, aquela lá embaixo, e era um 
sufrimento pros meninos que vinha de longe, igual tem gente que mora lá 
perto do Sapé, pra chegar até lá era um sufrimento, aí nós conseguimo 

                                                 
6
 Doutoranda em educação pela Fae UFMG, com pesquisa em andamento entre os Xakriabá. 
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mais essa escola aqui, por que todo mundo precisa estudá, aprendê, 
precisa de escola. (Seu Zé Fiúza, 21 de fevereiro de 2010) 

  

O trânsito da equipe pela aldeia do Itapicuru se intensificou neste período, várias 

famílias foram visitadas, uma série de diálogos foram estabelecidos, várias pessoas foram 

se constituindo em colaboradores da pesquisa. As escolas foram nossos primeiros 

itinerários na rede de colaboração que foi construindo. A formação inicial dos integrantes da 

pesquisa (licenciatura em pedagogia) falava alto, e a escola se apresentava sedutora dentro 

daquele contexto. A reverência ao local era comungado com os usuários das escolas desta 

aldeia e a comunidade no seu entorno. 

No quarto e último período de imersão em campo, durante mais vinte dias do mês de 

novembro de 2010, os pesquisadores estiveram junto à comunidade do Itapicuru. Nesta 

etapa da pesquisa, foram realizados trabalhos intensos, junto às instituições e ao grupo do 

projeto da piscicultura, às famílias e o entorno comunitário. Esses trabalhos ocorreram 

aliados às reflexões teórico metodológicas produzidas no próprio campo pelo contato direto 

com as situações de produção de dados e as leituras dos referenciais utilizados.  

Antes do início de cada entrevista eram esclarecidos os objetivos da pesquisa, e que 

o conteúdo da entrevista seria escrito e poderia ser alterado, caso o entrevistado desejasse 

modificar. E que poderiam depois de feitas e gravadas as entrevistas,  autorizar ou não a 

sua publicação. Todos os participantes permitiram a divulgação dos seus nomes. Também 

era pedida  autorização para fazer as fotografias7.  

Baseando-se no conceito de Morgan (1988) apud Bogdan & Biklen (1994) que define 

a entrevista como uma “conversa intencional”, que ocorre de maneira geral entre duas 

pessoas, porém, pode envolver mais pessoas, sendo que a direção desta conversa é feita 

por uma pessoa, que busca coletar informações sobre seu entrevistado. Quanto à utilização 

destas Bogdan & Biklen (1994; p. 134) assim se referem a elas; 

“Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 
formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou 
podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 
documentos e outras técnicas. Em todas estas situações, a entrevista é 
utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 
permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 
maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.” 

                                                 
7
 O aparelho utilizado para gravação dos diálogos é um gravador digital, powerpack/DVR-2920 que 

utiliza duas pilhas alcalinas pequenas e a máquina fotográfica um modelo digital Samsung 8.2 mega 
pixels.  
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A transcrição deste trecho, reforça a opção metodológica, quando salienta o 

uso da estratégia de entrevista em conjunto com a observação participante, medida 

tomada para o desenvolvimento deste trabalho. A respeito da realização da 

entrevista  em estudos de observação participante, ainda Bogdan & Biklen (1994; p. 

134) fazem a seguinte ressalva; 

“(...) a entrevista se assemelha muitas vezes a uma conversa entre amigos. 
Neste caso, não se pode separar facilmente a entrevista das outras 
actividades de investigação.(...) Por vezes, a entrevista não tem uma 
introdução; o investigador tranforma simplesmente aquela situação numa 
entrevista. Contudo, especialmente no final do estudo, quando se procura 
informação específica, o observador participante determina momentos para 
se encontrar com os sujeitos, com vista a conduzir uma entrevista mais 

 

Goldenberg (2009), lembra que o pesquisador precisa ter em mente que as questões 

propostas aos seus entrevistados, devem ser construídas com vistas aos objetivos 

propostos pelo projeto de pesquisa, e que estas precisam  ser enunciadas com clareza e 

objetividade, de maneira a não induzir ou mesmo confundir o interlocutor e tentando abarcar 

„diferentes pontos de vista‟ (p.86). 

Após o término de cada entrevista, ou de uma sequência destas (pois houve 

situações em que se deparava com colaboradores em momentos subsequentes, o que 

condicionou a realização de duas entrevistas seguidas e só após transcrevê-las), só então 

os dados eram transcritos, utilizou-se para isso fone de ouvido para a audição dos textos 

orais coletados via gravador digital, e o aparelho de notebook para o registro escrito 

(digitação) ou transcrição das entrevistas.  

Convém destacar ainda que, algumas entrevistas aconteceram em grupos, pois dado 

“o clima de conversa” as pessoas presentes se achegavam e passavam a fazer parte dos 

diálogos que se estabeleciam, todavia, nas gravações dessas conversas, as falas 

evidenciadas para transcrições e análises são dos colaboradores principais, ou seja, 

daquelas pessoas que dentro do contexto foi sendo selecionando para este trabalho. 

Entretanto, os colaboradores subsidiários e suas participações, possibilitou a reflexão sobre 

questões que surgiam a partir das suas intervenções com o colaborador principal.  

As informações, dados, textos, reflexões que iam surgindo no documento word 

buscavam identificar nas relações daquelas pessoas, no universo das suas ações os 

elementos que sustentavam os eventos e práticas de letramento, os seus usos e 
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significados. Num movimento cumulativo de obtenção e registro das informações obtidas 

através das entrevistas, o texto subsidiário da dissertação era construído. Sobre esse 

processo cumulativo, Bogdan & Biklen (1994; p.136) afirmam que; 

“Num projecto de entrevista qualitativa a informação é cumulativa, isto é, 
cada entrevista, determina e liga-se à seguinte. O que conta é o que se 
retira do estudo completo. Embora se possa aprender mais com umas 
entrevistas do que com outras, e embora não se possa usufruir da mesma 
intensidade com toda as pessoas entrevistadas, mesmo um má entrevista 
pode proporcionar informação útil.” 

 

Assim, utilizando das técnicas qualitativas de coleta de dados, entrevista e 

observação participante, toda a aldeia foi percorrida e o grupo se envolvendo com seus 

moradores, nas mais  diferentes situações do cotidiano daquelas pessoas, nas casas dos 

moradores, no posto de saúde, nas igrejas, nas escolas, no espaço de discussões do 

projeto da piscicultura e em espaços extra aldeia, como o posto da FUNAI, anteriormente 

citado, e localizado na sede administrativa da TIX, Aldeia Brejo do Mata Fome e na rádio 

Traíras FM, localizada na comunidade rural de mesmo nome. E ainda locais fora da aldeia 

que se constituiram em focos da pesquisa para onde a equipe se  deslocou em busca de 

evidências do processo de letramento. 

2.2 Primeiras experiências com os usos da linguagem escrita e 

percursos iniciais no campo de pesquisa: as ações sinalizadoras e 

construtoras do olhar investigativo no universo da aldeia Itapicuru 

Quais são as marcas do processo de letramento determinam as relações sociais na 

comunidade indígena do Itapicuru? Como as pessoas utilizam leitura e escrita no seu 

cotidiano? E com que ou quais motivações o fazem?   Pautados nos objetivos específicos 

que o projeto de pesquisa, inicialmente oferecia, na literatura da área metodológica e o 

referencial teórico e também nos „primeiros contatos‟ com os sujeitos participantes do 

estudo, construía-se a “educação do olhar” para as múltiplas situações que sinalizariam as 

marcas do processo em estudo.  

As questões que a experiência de pesquisa suscita, encontravam semelhança nas 

questões colocadas por Kalman (2004), em quem serve de inspiração para pensar o 

universo Xakriabá na produção local de letramentos, na sua importante etnografia entre as 

“mulheres de Mixquic”, ao levantar a seguinte questão: quais são as práticas de letramento 
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identificáveis nos diferentes espaços locais?”(p.07). O trabalho inicial e denso residia 

inicialmente na imperiosa tarefa de “identificar” nesta conjuntura sociocultural tais práticas. 

Afinal, trata-se  de um grupo tradicionalmente oral. Captar as nuances de uso da escrita em 

situações contextualizadas e promovidas pelas necessidades de uso das pessoas era algo 

desafiador. 

Antes de iniciar as narrativas sobre as experiências em campo e que conduzirá às 

“identificações” e baseando em Kalman (2004), é interessante evidenciar a concepção de 

contexto. Que de forma intermitente, neste texto, serve de apoio ao se referir às condições 

em que as práticas letradas se dão.  

Para Kalman (2004), num primeiro plano, a noção de contexto, baseada em 

Gumperz (1984, 1986), remete a um contexto que é construído pela interação dos 

participantes de um evento comunicativo. No jogo simbólico entre visões de mundo, 

trajetória no mundo, processos sociais, históricos e econômicos e que por essas questões 

vinculam-se às diferentes formas de participar e intervir em situações de aprendizagem 

(p.28-29). 

Considera também que a noção de contexto em estudos de escala macro, como os 

desenvolvidos por Graff, tem como foco a disseminação e a diversificação das práticas a 

partir da influência de processos econômicos e políticos. A interseção entre as escala macro 

e micro se dá através do estudo etnográfico dos eventos situados nas instituições que 

constituem as esferas do cotidiano (família, escola, igreja, trabalho, comércio, etc.), (p.29).  

Assim, a aldeia Itapicuru, o universo que recebia os pesquisadores de maneira 

simpática e acolhedora era como quem recebem conterrâneos. Foi esse sentimento que 

pode ser notado já que era a verdadeira condição do grupo. Que se evidenciou por todo o 

período em que lá estive. Que também permitiu compreender que muito mais do que uma 

autorização, oferecida pela FUNAI e o credenciamento pela universidade, para que se 

adentrasse o território Xakriabá „o contrato de participação na pesquisa‟ pelos sujeitos da 

aldeia Itapicuru, dava-se pela condição de conterrâneos norte-mineiros. Que pode ser 

explicitado pelas palavras do Seu Rosalvo: “Montes Claros terra boa, quer dizer que nós 

temo aqui uma vizinha, pois seja muito bem-vinda, no que nós puder nós tamo aí pra 

servir.”, (19 de fevereiro de 2010). 

E foi nesta atmosfera receptiva que nos primeiros dias das incursões que o grupo 

depara com algo que falava diretamente ao interesse de pesquisa, e ao “olhar” que se 

treinava para a tarefa de inspiração etnográfica: uma ata. A ata circulava pelas casas dos 

moradores participantes da reunião, aquela peça escrita tinha sido pensada, organizada, 
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planejada pela pessoa responsável por sua confecção, com a devida observância aos temas 

discutidos naquela reunião, para que posteriormente fosse redigida em definitivo. Aí então 

os participantes daquele evento, pudessem enfim assiná-la tornando-a válida.  

Na casa da família que acolhera a equipe de pesquisa de campo, foi notado,  dentre 

outros objetos de uso dos moradores, sobre a mesa da sala, uma folha de papel almaço 

pautada, com um texto escrito em letra cursiva, bem feita, caprichada, escrito de caneta de 

cor azul: a ata da reunião do pólo de saúde da aldeia Itapicuru. Zenilde, a dona da casa, 

quando perguntada sobre o documento, esclareceu que a professora que secretariava o 

conselho de saúde da aldeia, havia deixado ali para que o seu marido, também membro do 

conselho, pudesse assiná-la. “A professora Merenice deixou aí e pediu pra Dão assinar e 

depois passar para Joana, quando ela passar aí indo pro posto de saúde eu entrego pra 

ela.”, (18 de fevereiro de 2010).  

A necessidade de se assinar a ata gerava uma „rede‟, uma „teia‟ que ia sendo 

construída à medida que o papel, com o texto contendo decisões e reivindicações, era 

passado de mão em mão, de casa em casa pelos próprios moradores e membros do pólo 

de saúde da Itapicuru. Essa „rede‟ “socializava o escrito” (Galvão, 2002) através das ações 

orais dos seus membros. 

 E assim a ata „faria um percurso‟ entre as casas dos moradores participantes do 

conselho que precisavam então assinar aquele documento. Que passado a limpo e tornado 

objeto de empoderamento daqueles sujeitos, através da escrita formal que uma ata deve 

apresentar como também através das assinaturas de todos os membros do conselho. A 

este respeito um dos nossos interlocutores assim se referiu à citada ata:  

“Essa ata aí é o documento de tudo aquilo que nos tá precisando aqui 
nesse momento, por que aqui é o pólo de saúde. Nós fizemos a reunião, 
discutimo e agora pra ela valer todo mundo precisa assinar, pra ela ter 
força.” (Seu Zé Fiúza 18 de fevereiro de 2010). 

 

Através dessa primeira situação de contato com um tipo de produção escrita que 

circulava pela aldeia e produzida, frequentemente, pelos grupos comunitários da piscicultura 

e do conselho de saúde, era possível perceber a organização comunitária e política que 

sustentava aquele evento de letramento. E também a importância, pela fala da liderança Zé 

Fiúza, daquele registro, do escrito, como condição para validação dos elementos discutidos 

no grupo. Embora, segundo Escobar (2004, p.17) “A experiência desse povo com a 

burocracia não foi satisfatória; em alguns momentos foi ameaçadora e historicamente 

desfavorável.” Ou seja, a burocracia representada pelos papéis, os textos escritos ligados às 
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questões da luta pela terra em que os Xakriabá se viram expropriados de seus direitos 

através de documentos e de assinaturas feitas por eles, os fizeram amargar perdas 

significativas da posse da terra e aguardar por longos anos a demarcação territorial. A 

experiência atual parece propiciá-los uma nova maneira de lidar com a linguagem escrita. 

O que tornaria então aquele papel (portador da ata/documento) e as assinaturas dos 

participantes do conselho, algo que lhes conferisse segurança quanto às suas 

reivindicações junto à FUNASA? Verificamos que no cenário cultural Xakriabá e nas 

relações sociais do seu interior, a percepção de que aquela escrita feita por seus próprios 

membros representava a documentalização dos seus interesses, e que através daquele 

movimento forças estatais externas à aldeia poderiam ser acionadas. Numa compreensão 

da necessidade de se usar os instrumentos de uma cultura que compõe uma sociedade que 

se apresenta grafocêntrica. 

É relevante destacar ainda, no percurso que marcou a experiência em campo, um 

importante espaço que se despontou como uma interseção nos assuntos ligados ao uso da 

escrita na aldeia Itapicuru. Trata-se da casa da família que acolhera o grupo de pesquisa. 

Essa família se caracteriza como um ponto de apoio, tanto para os moradores da aldeia 

Itapicuru e aldeias adjacentes, quanto para as pessoas que se encaminham de lugares 

externos a aldeia. Lugar para aonde todos que chegam à aldeia Itapicuru se dirigem para as 

mais diferentes solicitações.  

Localizada na área central da aldeia, logo ao seu início, tem construído, ao seu lado, 

de forma „geminada‟, um pequeno comércio, ou uma “venda” como é localmente 

denominada.  É onde parte expressiva das comercializações locais acontece. Foi 

observado, que a casa se constitui numa espécie de „posto dos correios local‟. Diferentes 

correspondências, avisos, convites e convocações são enviados para a casa do vereador 

Dão de Rosalvo, de onde são entregues aos moradores interessados, ou tem seus 

conteúdos comunicados àquelas pessoas que não leem.  

O contato com as instituições religiosas presentes na aldeia Itapicuru, duas igrejas 

evangélicas, dá a conhecer as práticas próprias daqueles grupos religiosos. E as 

especificidades do uso de materiais escritos, com destaque especial para o uso da bíblia, a 

elaboração manual de cadernos como portadores de hinos, que têm seus textos extraídos 

de pequenos livros chamados hinários.  

A transcrição dos hinos é feita manualmente para cadernos do mesmo tipo dos 

utilizados nas escolas locais. Descoberta possível a partir das observações realizadas 

durante a participação em eventos religiosos promovidos por estes grupos, bem como 
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através de diálogos com fiéis. É uma maneira de socializar os textos que só existem em um 

livro que pertence à igreja. Escrevê-los em cadernos, é tornar possível que mais pessoas 

acessem e possam acompanhar as práticas religiosas daqueles grupos, ou seja, é 

disseminar o conteúdo daquele texto que se apresenta como objeto de fé. Nessa 

transcrição, Dilma, responsável por uma das igrejas, junto com o seu marido, falou sobre 

quem faz a transcrição e com qual finalidade; 

“Somos nós mesma que escrevemo (se referindo ao grupo de mulheres da 
igreja) eu e ela (mostrando para uma senhora que naquele momento já se 
encontrava na igreja). Nós pegamo o hinário e passamo os hino pra cá. 
Assim tem como mais gente acompanhar quando nós tiver cantando.” 

O preenchimento de formulários próprios sobre as atividades desenvolvidas pela 

igreja e a prestação de contas à igreja sede, é outra prática de uso da escrita para esses 

grupos específicos no contexto da aldeia Itapicuru. Atividade que demanda que a tarefa seja 

realizada por um membro escolarizado do grupo. O domínio do preenchimento desse 

documento passa por uma „formalização da escrita‟, existem campos que devem ser 

preenchidos de maneira pontual, não podendo haver rasuras, além do fornecimento da 

informação correta sobre os trabalhos da igreja.  

O caminho percorrido na aldeia foi estabelecido na convivência diária com seus 

moradores. Também pela participação em diferentes atividades do seu dia-a-dia em busca 

de evidências acerca do uso da escrita, o novo ponto do itinerário era o posto de saúde da 

FUNASA. Nos primeiros contatos, ao observar por alguns instantes seu ambiente físico, se 

pôde perceber, através da exposição de inúmeros materiais escritos, as características de 

instituições externas a aldeia. Por se tratar de uma localidade de tradição oral, a utilização 

de material escrito é pequena, o que torna a observação em relação ao posto de saúde 

evidente.  

Naquele espaço, as pessoas são tratadas como “usuários”, segundo a concepção de 

saúde pública, que considera assim o indivíduo que busca por serviços de saúde junto às 

instituições promotoras de tal segmento. E, portanto, de acordo as condições do posto em 

questão, as pessoas são atendidas nas demandas de saúde que elas trazem. O que gera 

uma relação de troca entre os funcionários e os usuários, em que os primeiros auxiliam os 

segundos em relação aos usos da escrita, os usuários não se apresentam como 

protagonistas dos eventos de letramento. Eles fazem solicitações em que à leitura e a 

escrita se fazem presentes, mas, tem como condutores dessa solicitação os funcionários do 

posto de saúde. 
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As receitas médicas para muitos usuários são relidas pelos agentes de saúde - 

funcionários que estão na ponta do processo de atendimento, pois lidam diretamente com 

as pessoas, visitando-as em suas casas; além de serem moradores da própria aldeia, ou 

seja, indígenas - ou pela enfermeira responsável pelo posto ou ainda pela técnica de 

enfermagem, com a finalidade de mediarem aos sujeitos o modo e uso da medicação. 

Reforçada com a escrita na caixa do próprio medicamento, o horário e a dose a ser tomada. 

Tais situações marcavam as experiências com os usos da escrita em mais um espaço social 

da aldeia. 

A associação dos grupos de roça, organização recente na história dos Xakriabá, 

através da piscicultura, se apresentava como outro espaço definidor para as pesquisas, fértil 

e de fundamental importância no reconhecimento das formas próprias do letramento 

naquela comunidade. Afinal, ali está um grupo formado pela vontade de homens, que diante 

das agruras da sobrevivência pela terra, árida e devastada pelo mau uso dos que lutavam 

por tomá-la de seus donos, viam na atividade coletiva e na formação de uma associação, 

meios para viverem com dignidade. A respeito dessa situação, Escobar (2004, p.48) se 

refere à construção da barragem, no que podemos perceber como esta tentativa 

“Com a decisiva participação do coordenador da FUNAI, o argumento era 
que a construção da barragem traria uma série de melhorias na vida dos 
Xakriabá. Como parte do acordo, além de indenizações aos atingidos 
diretamente, haveria construção de escolas, abertura de sete poços 
artesianos, projetos de roças comunitárias, projetos de irrigação, doação de 
um barco e recuperação de estradas.” 

Situação singular que motivada pelo trabalho, poderia sinalizar importante 

apropriação dos usos da língua escrita. Pois no seu interior leitura e escrita são produzidas 

para fins específicos. Como toda associação dessa natureza, os seus membros se 

organizam de maneira a conduzir as atividades laborativas sob o comando de algumas 

pessoas, por um determinado tempo (período para o qual são eleitas pelos seus pares). No 

caso em particular, essas mesmas pessoas, são as que estão ligadas diretamente à 

condução de atividades importantes que envolvem a escrita.  

Através de formulários próprios (impressos) que são fornecidos pelas entidades de 

apoio ao projeto de piscicultura, o presidente registra e controla a produção e 

comercialização dos peixes. Os documentos, como também o estatuto dos grupos de roça 

(lavrado em cartório), são guardados cuidadosamente na casa do presidente. A secretária (o 

membro feminino da associação e não diretamente ligada às atividades práticas dos 

trabalhadores do projeto) produz as atas das reuniões registrando assim, a história do grupo 

através de suas discussões, deliberações e problemas que enfrentam juntos.  
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Esse trabalho representa uma importante instância de poder dentro do grupo da 

piscicultura, pois significa para seus membros a documentalização das suas ações, e reúne 

em torno dessa iniciativa a participação e assinatura de cada trabalhador. E conta com a 

produção escrita (da ata), feita por uma professora, uma representante da educação 

escolarizada. Cada trabalhador associado do projeto, em seu dia de trabalho semanal, 

utiliza-se de um caderno simples, tipo brochura ou de espiral para fazer as anotações das 

vendas realizadas. Ao final do mês o grupo se reúne para „fazerem as contas‟ e produzirem 

novas anotações. 

A busca por novos espaços, lugares e situações em que a linguagem escrita 

pudesse se tornar necessária naquela comunidade continua. As visitas aos lares das 

famílias da aldeia Itapicuru se desponta como um universo à nossa frente. Entre muitas 

conversas, „casos‟, são ouvidas as histórias de vida, de lutas, de sobrevivência daquela 

gente, relatos feitos através de maneiras peculiares àquela cultura.  Busca-se a “peça 

escrita” que pudesse definir, enfim, um evento de letramento.  

 As casas da aldeia têm paredes de adobe ou de alvenaria que se apresentam em 

muitos dos casos examinados, „um grande mural‟, em que se podem notar calendários, do 

ano atual, como de anos anteriores a enfeitar as paredes da residência, as fotos dos artistas 

de TV e cantores prediletos, retiradas de revistas de circulação nacional e afixadas naquela 

importante parte da construção, os números de telefones (em sua maioria de celular) e os 

nomes dos seus donos escritos a lápis, construindo assim uma agenda simples e direta, não 

necessitando de que folhas fossem passadas, e nem que cadernos ou agendas fossem 

utilizados. Os pedidos de exames e as receitas médicas, ao alcance dos olhos para que as 

datas de realização e horários de uso não fossem esquecidas. Perguntada sobre aquele 

comportamento, uma de nossas colaboradoras assim nos explicou; 

“Eu coloco os pedido de exame aí para não esquecê. Logo de manhã 
quando chega gente pra atendê lá no posto, eu pego o papel eu vou lá, prá 
sabê se vai ter atendimento aquele dia, se eu guardo eu esqueço. Deixano 
aí de noite eu já penso, amanhã tenho que ir no posto, não posso perdê. 
(Dona Francisca, 20 de novembro de 2 010) 

Nas visitas a estas famílias foi percebido o uso de aparelhos eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos de vários tipos, elementos que se disseminaram pela TIX de uma maneira 

geral após a chegada da luz elétrica. E também das possibilidades das atividades 

remuneradas através do funcionalismo público (Gerken e Teixeira, 2005).  Os aparelhos de 

som e vídeo chamam a atenção do grupo, já que as pessoas os utilizam de forma 

sistemática. O „olhar‟ irrequieto e envolvido com os treinos do ver àquilo que o objeto de 

pesquisa conduzia, levou a perceber o uso do rádio para audição de uma emissora de rádio 
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local. Para aonde os moradores de várias aldeias, e em especial da Itapicuru, enviavam 

cartas e bilhetes pedindo principalmente músicas, mas também solicitando que fossem 

dados recados de interesse de grupos de outras localidades dentro da TIX.  

Assim, uma nova situação em que um evento de letramento ocorre é identificada. A 

equipe de pesquisadores de encaminha  à comunidade rural de Traíras, para conhecer um 

pouco da história da rádio que estimulava as pessoas da Itapicuru a produzirem textos. Para 

fazer o trajeto, foi utilizada a canoa até a aldeia Brejo do Mata Fome, e de lá até a 

comunidade Traíras, uma nova carona. Numa de nossas idas à aldeia Brejo, foi legada a 

equipe a tarefa de entregar uma carta na rádio, uma moradora pediu que esperasse para 

que ela pudesse escrever o texto, e assim foi feito, para que a correspondência fosse levada 

ao seu destino.  

Dentre as muitas cartas e bilhetes enviados por moradores de várias aldeias, 

inúmeros textos da aldeia Itapicuru foram identificados. São todos guardados, durante algum 

tempo conforme nos informou a locutora “até que cheguem muitas e não tem lugar mais pra 

guardar, fica muito cheia a caixa aí a gente joga fora.” (Sônia, 18 de novembro de 2010). Os 

pedidos de música também chegam até à rádio comunitária de Traíras por mensagens de 

celular. Uma das manifestações do poder das novas tecnologias que adentram a TIX sob a 

forma de vários produtos eletroeletrônicos. Fenômeno social tratado em estudo realizado 

por (Gerken, 2004; p. 07) que assim se refere a ele; 

Mesmo possuindo elementos culturais tradicionais peculiares que 
contribuem para a transmissão do conhecimento, atualmente ocorre a 
tecnologização das aldeias. Há três anos foram quase todas eletrificadas. 
Recentemente, grande parte dos índios possui equipamentos eletro-
eletrônicos. O impacto causado por essa presença ainda não foi avaliado, 
tornando-se importante apenas, para o momento, saber que isto co-existe 
com a cultura tradicional. 

 

A partir do contato direto nos lares dos indígenas, freqüentados pelos pesquisadores, 

durante as estadias na TIX, observou-se uma prática de uso da linguagem escrita associada 

às negociações comerciais entre moradores e comerciantes da própria aldeia. Na 

comunidade do Itapicuru, há duas „vendas‟.  Pequenos comércios que distribuem gêneros 

de primeira necessidade e mais recentemente têm comercializado gasolina. Situação 

surgida pela necessidade local, devido ao número de veículos motorizados, principalmente 

motocicletas presentes na comunidade. 

A venda a prazo é uma prática comum entre os comerciantes e os compradores. E 

que gera eventos de letramento. Há nas vendas, um caderno de anotações de compras. 
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Neles são registradas, pelos donos dos comércios, todas as vendas realizadas. Os 

„fregueses‟ quando solicitam às crianças pequenas (geralmente filhos, sobrinhos, netos) que 

busquem mercadorias nos comércios locais, produzem, ou pedem a um dos membros 

escolarizados da família,  que produza pequenos bilhetes, em que listam os produtos de que 

necessitam. Que são transcritos para o caderno de anotações da „venda‟, no momento em 

que são recebidos ou são guardados pelos comerciantes para posterior registro no caderno.  
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CAPÍTULO III 

 

A CULTURA ESCRITA ENTRE OS XAKRIABÁ 

Este capítulo busca descrever e analisar os espaços geradores (Kalman, 2004) de 

usos da linguagem escrita em seus eventos de letramento (Heath, 1982) e as práticas de 

letramento (Street, 1984; 2003) que conforme o referencial teórico utilizado são constituídas 

a partir do lugar social onde se localizam os sujeitos. Para contextualizar este lugar social, e 

evidenciar os espaços tomados para análise neste trabalho tomou-se como pilar o processo 

de constituição histórica e organização social do povo Xakriabá (Santos, 1997; Pacheco de 

Oliveira, 1997 e 2000).  

A caracterização dos eventos e práticas de letramento foram realizadas a partir do 

contexto comunitário da aldeia Itapicuru. O que exigiu um esforço de identificação dos 

espaços geradores e a compreensão dos significados das interações em torno da linguagem 

escrita ocorridas nestes âmbitos. A intencionalidade dos atos investigativos diante do 

campo, e o esforço teórico metodológico que aqui empreendido para interpretá-los 

representa o desejo de trazer resultados significativos a respeito do letramento nesta aldeia 

indígena. Com base na organização textual deste capítulo como acima exposto,  optou-se 

por produzir um texto que conjugue as definições conceituais e históricas com narrativas do 

movimento de inserção em campo e dos dados produzidos a partir dele. 

3.1 Quem são os Xakriabá e de que lugar histórico eles „falam‟? 

Acredita-se ser oportuno tratar de forma sintética a história Xakriabá e seus 

condicionantes. Perspectiva que intermediará os diálogos nas aproximações com usos 

locais da leitura e escrita em um espaço específico desta porção territorial complexa e 

multifacetada. Utilizando  fontes históricas existentes que tratam sobre a etnia Xakriabá e 

especialmente o rico trabalho de pesquisa desenvolvido pela antropóloga Ana Flávia Santos 

(1997), e documentos produzidos pelo trabalho investigativo de abordagem 

qualitativa/etnográfica, que pressupõem operar com categorias nativas, iniciou-se este 

capítulo  tratando da origem, constituição e lutas deste importante grupo étnico das gerais. 

Para o trabalho de apresentação do universo Xakriabá, foram utilizados junto com os 
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referenciais teóricos, aspectos captados pela observação participativa e diálogos 

empreendidos junto aos vários colaboradores indígenas. 

Moradores do alto-médio São Francisco, no extremo norte de Minas Gerais, os 

índios Xakriabá, é um povo originário da parte meridional das terras entre o rio São 

Francisco e o rio Tocantins. Compartilham ancestralidade com os índios Xerente e Xavante. 

Os Xakriabá são relacionados aos movimentos de colonização do alto-médio São Francisco, 

no norte de Minas Gerais, ou “território do sertão são franciscano” (Macedo, 2007, p.35). 

Oliveira (1997) observa que os chamados índios do nordeste não se constituíram em alvo 

dos estudos dos etnólogos, por isso a escassez de bibliografia sobre eles. A despeito dos 

poucos registros sobre os povos do nordeste, Oliveira (2000, p. 21) afirma: 

(...) o Nordeste foi uma das áreas de colonização mais importantes e 
antigas na formação da nação brasileira. A sua população indígena sofreu 
profundo e persistente impacto econômico e sociocultural por parte dos 
empreendimentos econômicos e religiosos que viabilizaram a ocupação dos 
sertões e a expansão territorial dos domínios portugueses. Para as etnias 
que sobreviveram, só existiram dois caminhos: ou buscaram 
temporariamente áreas de refúgio, algumas vezes coexistindo com 
quilombos, até que viessem a ser incomodados por novas pretensões 
territoriais das fazendas e dos pequenos agregados urbanos, ou foram logo 
incorporadas pelo processo civilizatório – seja insuladas (isto é, reunidas, 
reterritorializadas e disciplinadas pelas missões religiosas), ou colhidas na 
sua capilaridade (i.e., fragmentadas em famílias e coletividades 
acabocladas   ou destribalizadas). 

 

Assim sendo, os poucos registros históricos e etnográficos sobre os Xakriabá, dados 

sobre a dispersão deste grupo, a anacrônica utilização de critérios e princípios formados na 

observação de outros povos – inclusive africanos e asiáticos – e o contato tardio dos 

viajantes e outros narradores que travaram conhecimento com os Xakriabá, quando eles já 

haviam perdido a autodeterminação; contribuíram para  uma diluição dos registros, que na 

maior parte das vezes se restringiram às classificações gerais e à delimitação do território. 

Santos, (1997), destaca que o bandeirante paulista Januário Cardoso de Almeida ao 

outorgar um documento de doação definiu os limites das terras ocupadas pelos índios numa 

carta de doação, protocolada em cartório, no ano de 1728. Com a definição dos limites 

territoriais, o bandeirante ordenou que todos os índios que andavam para fora da Missão, 

fossem ajuntados para que fossem doutrinados, e não procedessem a furtos aos 

fazendeiros daquela região ou se tornassem trabalhadores de suas fazendas. 
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Atualmente a conformação territorial dos Xakriabá ocorre em duas Terras Indígenas8 

contíguas, homologadas pelo Estado brasileiro que somam 9196 pessoas (FUNASA, 2010). 

Por sua vez, São João das Missões, cidade na qual a terra indígena está situada, tem uma 

população de 11. 715 pessoas, o que significa que sua população é maciçamente indígena.  

O longo processo de organização deste grupo étnico em torno dos embates, muitas 

vezes sangrentos, enfrentados por eles em busca do direito ao território tradicional (Santos, 

1997), culminou com a homologação da primeira porção do atual território no ano 1987, com 

extensão de 46.414,9292 km². Em 2003, foi anexada a TI Xakriabá Rancharia, com 

6.798,3817 km², valores que perfazem um total de 53.014,92 hectares, (e que representa 

uma dimensão muito menor do que as terras originais), área demarcada à esquerda do rio 

São Francisco, mais especificamente entre os rios Peruaçu e Itacarambi e entre os 

municípios de São João das Missões e Itacarambi no norte de Minas Gerais, cidades que 

em conjunto com Manga e Miravânia compõem a microrregião de Januária.  

A respeito do processo de conquista da terra empreendido pelos Xakriabás, as 

lideranças da Aldeia Itapicuru afirmam: “Óia, antes a gente tava com o peixe e a panela na 

mão, hoje nós fiquemo numa croinha de terra aqui, sem água. Por isso nós tamo lutano pro 

governo federal demarcá direito as terra pra gente chegar até lá embaixo na ponta do São 

Francisco pra nós tê água, prá nós pescá.” (José Fiúza, 18 de fevereiro de 2010). Para 

Pereira (1997), a liderança constitui-se em um “sujeito agente institucional”. Que equivale 

dizer que este sujeito é um mediador do contexto, ao incorporarem formas regulares do que 

se convencionou chamar de discurso político, que resulta de uma situação de contato. 

Ainda analisando a motivação da fala da liderança acima transcrita, sob o ponto de 

vista ambiental, é possível perceber a relação com a condição de seca enfrentada na região.  

Região que teve o solo degradado pelo uso de forma inadequada por parte dos invasores 

das terras tradicionais e devastada a flora e fauna nativas, condicionam a sua população 

a viver uma delicada situação em relação aos recursos hídricos. Quanto a esta 

questão, Gomes & Monte-Mór (2006, p.03) afirmam que: “O problema da escassez de água 

para a produção é, sem dúvida, um dos obstáculos mais difíceis, e repetidamente 

apresentados, ao lado da dificuldade de transporte para escoar a produção e de acesso aos 

mercados, até mesmo das cidades vizinhas.” 

                                                 
8
 Oliveira (1998, p.18) esclarece-nos que “terra indígena”, (...) não é uma categoria ou descrição 

sociológica, mas sim uma característica jurídica, definida pela Lei nº 6.001 de 10 de dezembro de 
1973, conhecida como o Estatuto do Índio. Nesta a categoria é definida e por diversas vezes 
acionada, sendo incorporada às práticas administrativas da FUNAI. 
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O confronto agrário subsiste há mais de vinte e três anos. Depois de homologadas 

as terras tradicionais, ainda hoje, famílias Xakriabá pertencentes a dois grupos familiares 

especificamente lutam pela retomada de terras que circundam a área já demarcada. O 

número de aldeias na atualidade é em torno de trinta e quatro. 

Os Xakriabás possuem um forte sistema de liderança centralizado, que funciona 

através de um conselho de “caciques”. Tradicionalmente se organizam em torno de seus 

representantes o cacique e o vice-cacique. Eles respondem pelo território e pelas lideranças 

locais. Ainda enfrentam graves problemas políticos com a sociedade envolvente assim como 

problemas de terra e de identidade étnica. A sua organização social é variada e conta com 

uma gama de atores sociais que atuam na vida política dentro e fora da reserva junto aos 

seus interlocutores. São variados os espaços de participação, o que permite aos 

personagens deste quadro atuar na elaboração, planejamento e execução das atividades de 

interesse de todo o grupo social a que pertencem. Diante do poder municipal, os Xakriabá, 

vêm se constituindo em uma expressiva força; dada a duas eleições consecutivas vitoriosas 

para prefeito do município de São João das Missões e pela representatividade conseguida 

também na câmara municipal, condição que tem definido os rumos da participação indígena 

no poder local. 

A organização social dos Xakriabá baseia-se na estrutura familiar extensa, tratam-se 

como tios, tias, primos, compadres e as pessoas mais velhas são reverenciados com o 

pedido de bênção. A participação comunitária e familiar caracteriza-se como um dos 

principais aspectos para a aprendizagem da cultura e permeia o convívio entre pessoas de 

diferentes faixas etárias. Desta forma, o universo de socialização destes sujeitos se amplia 

devido ao contato próximo entre crianças e adultos e com crianças de diferentes idades. Há 

a liberdade de trânsito das crianças entre a vizinhança, e comumente se vê adultos, 

acompanhados de crianças na execução dos trabalhos diários, nas visitas aos parentes e 

nas práticas religiosas. Teixeira, (2008, p.28), 

A organização social baseada na estrutura familiar extensa é um dos aspectos mais 

importantes na aprendizagem da cultura. Tal movimento facilitará o contato das crianças 

com os mais velhos e com crianças de outras idades de modo peculiar, uma vez que é 

permitido a estas a livre circulação pela aldeia (Gerken e Teixeira, 2005). O princípio da 

oralidade, analisada sob o ponto de vista da organização social, representa um importante 

mediador na transmissão de conhecimentos e saberes tradicionais da cultura Xakriabá. 

Através dos contatos intergeracionais os componentes culturais ganham repercussão.  

 



76 

 

Tradicionalmente os Xakriabá organizam sua produção em torno da plantação de 

roças familiares e da criação de animais que são destinados ao próprio consumo, e o 

excedente é trocado entre os seus pares. Como já citado, por problemas ambientais ligados 

ao uso e degradação do território, a produção não é suficiente para subsistência da 

população, o que exige o deslocamento de parte significativa da população adulta e jovem 

masculina para outros estados em busca de trabalho, como as regiões de corte da cana no 

estado São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Magalhães et all. (2010, p.17), menciona a 

instalação de instituições estatais na terra indígena e o pagamento de benefícios como 

causa de redistribuição de renda e consequentemente de revigoramento da economia local: 

Através do fortalecimento das escolas indígenas, do estabelecimento de 
postos de saúde da FUNASA, dos programas governamentais – como o 
“Bolsa Família” e do repasse do governo via aposentadoria – os índios 
tiveram maiores oportunidades de emprego e fonte de renda, fundamentais 
para a sobrevivência das famílias que não se garantem através da 
agricultura de subsistência ou pecuária. Dessa forma, algumas políticas 
públicas, não direcionadas especificamente para grupos indígenas, assim 
como o crescente movimento de aquisição de bens fora da reserva e a 
monetarização da economia Xakriabá, podem estar mescladas às políticas 
indigenistas e às práticas tradicionais indígenas, refletindo traços de uma 
comunidade moderna e, ao mesmo tempo, tradicional. 

 

Quanto aos aspectos religiosos os Xakriabá são predominantemente católicos. 

Herança do período histórico em que missões religiosas ligadas à igreja católica aldearam 

os povos indígenas existentes na região, onde hoje está localizada a reserva indígena. E 

como traço do trabalho realizado por essas missões ocorreu a conversão dos dominados à 

religião dos colonizadores. Existem também muitos índios evangélicos. Com o trabalho de 

expansão de denominações protestantes e evangélicas as populações indígenas foram 

alvos de novas „catequizações‟ e a presença destas instituições dentro das aldeias hoje é 

notória. Mas os rituais religiosos dos seus antepassados coexistem junto às práticas 

religiosas de origem europeia. O culto a Yayá Cabocla e a manifestação do toré, são marcas 

da identidade indígena que os Xakriabá buscam resgatar no movimento de autoafirmação 

cultural. As práticas católicas são bastante evidentes na TIX. Todavia a presença de 

denominações evangélicas no território tradicional tem se alargado nos últimos anos. São 

relações por meio da religião que passam a existir num cenário étnico e que redimensionam 

modos locais de vida. Uma de nossas colaboradoras relatou-nos uma prática religiosa 

católica que ocorre entre as aldeias Itapicuru e Morro Falhado. 

“Quando é época de seca, as mulher junta prá rezá. Aí elas pega um santo. 
Pode ser Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida de alguém de Morro  
Faiado e dêxa numa casa aqui. Enquanto não chove, o santo não desce. 
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Ele tem que ir daqui prá lá, desceno. Aí cada dia reza na casa de uma 
pessoa.” (Diário de campo, fevereiro de 2010, entrevista).                        

Em termos populacionais é a maior população indígena do estado de Minas Gerais, 

com um número significativo de crianças e jovens (Campos, 1998).  Esta condição se deve 

aos expressivos índices de crescimento populacional, que podem ser verificados através da 

divulgação em órgãos ligados à causa indígena, bem como, dos órgãos responsáveis pelo 

atendimento às necessidades básicas destes povos. A retomada do território e as melhorias 

na área da saúde podem ter sido responsáveis pelo aumento da população de 1987 até os 

dias atuais. Isso explica a predominância da população jovem entre os Xakriabá, embora o 

quadro de crescimento populacional esteja comprometido pelos graves e crônicos 

problemas de subsistência enfrentados cotidianamente por este povo. 

 

3.1.1 Os condicionantes da organização social e o trabalho 
associativo e solidário: um capítulo da história recente dos 
Xakriabá  

 

Como assinalado por Oliveira (2000), o insistente impacto econômico e sociocultural 

sofrido pelos índios do nordeste (grupo que a que pertencem os Xakriabá), promovido ao 

longo do contato com as civilizações não índias, gerou a fragmentação desses povos em 

famílias e coletividades chamadas de acabocladas, fragmentação que corresponde a uma 

desarticulação social e política importante. No caso específico dos Xakriabá, na sua história 

recente, existe um movimento significativo de superação localizado no que Silva (2011, 

p.75), assinala como o terceiro período da história recente deste grupo étnico. E segundo o 

autor, caracteriza-se pela “(...) emergência de uma consciência e de uma mobilização dos 

próprios índios que se re-inserem no campo político de maneira a se tornarem, cada vez 

mais, atuantes e gestores das políticas públicas de seu próprio território.”  

A organização popular em diferentes instâncias vem ocorrendo de forma sistemática 

nas últimas décadas. Especificamente a partir da década de 1990, nove associações 

indígenas surgiram na TIX. Essas associações apresentavam objetivos de trabalho 

relacionados às melhorias ligadas a produção e a recuperação de elementos culturais. A 

criação das associações não eximiu seus associados de enfrentarem dificuldades 

operacionais na execução dos projetos que propunham o não pagamento de impostos. 

Contudo, o surgimento delas representou um passo importante quanto à mobilização e 

organização política da população. 
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Os espaços de organização social são constituídos pelas escolas, o conselho de 

representantes, as associações comunitárias ou grupos de roça, a Organização da 

Educação Indígena – OEIX, além da administração municipal que há dois mandatos dirige 

os rumos políticos do município onde está localizada a reserva indígena Xakriabá. O 

território das aldeias é a base a partir da qual os Xakriabá se organizam socialmente. E a 

partir da demarcação de suas terras em 1987, os trabalhos das lideranças das aldeias se 

dão através de um conselho de representantes, que são indicados por suas comunidades. 

Este ponto, denominado de terceiro período da história recente do povo Xakriabá, 

fala diretamente à aldeia Itapicuru. O seu cenário apresenta elementos, como por exemplo, 

a associação dos grupos de roça, que refletem as mudanças ocorridas em nível de 

organização de grupos de trabalho solidário. Uma organização social que se apresenta 

como uma medida que materializa as ações de gestão colaborativa e sustentável do seu 

território, como apresentado na citação acima. E é assim que a história dos primeiros 

contatos até a história recente incide sobre o quadro político, econômico e social da TIX. E é 

possível vislumbrar em organizações, como a associação dos grupos de roça, um 

movimento de resistência que determina um modo próprio/local de se relacionar com a 

escrita. A necessidade de diálogo com os órgãos de fomento aos projetos buscados pelos 

indígenas da aldeia Itapicuru, estabelece uma demanda de uso da linguagem escrita que 

mediarão essas relações.  

Logo, analisar as práticas de letramento dentro dos limites de uma aldeia indígena 

que apresenta tais condicionantes históricos nos remete a refletir sobre os modos como esta 

comunidade se organiza e encara as adversidades da vida social em seu grupo de 

pertencimento. Uma vez que as instituições surgem no contexto da aldeia por força do 

trabalho coletivo realizado pelos seus membros através de uma organização social que se 

materializa na criação de associações e grupos comunitários. E o  objeto de pesquisa 

dialoga diretamente com esse quadro.  

Após o grupo situar-se no complexo cenário da TIX, se adentrará nos domínios da 

aldeia Itapicuru. A partir do próximo subitem, serão abordados o universo sócio-político e 

cultural. Foco privilegiado dos estudos que se evidenciou como importante espaço para 

essas investigações. Dada a sua singular história marcada pela luta pela terra e pelos 

movimentos sociais que na atualidade surgem dessa empreitada. E que, por sua vez, 

condicionam os usos locais da linguagem escrita. Sob a perspectiva das interações 

comunitárias em torno da leitura e escrita, e com ênfase na inserção de instituições e 

associações de geração de renda nesse âmbito e dos contextos familiares, buscou-se trazer 
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para este texto o significado da linguagem escrita para o grupo de aldeões que compõe o 

complexo povo Xakriabá. 

3.2 A  aldeia do itapicuru como um “lugar para ler e escrever” 

Muitos caminhos a serem percorridos por toda a extensão da aldeia Itapicuru. A 

coleta de dados através dos percursos empreendidos pela aldeia permitiu um maior 

detalhamento dos espaços e eventos. Norteados pelos trabalhos de análise das práticas 

sociais de uso da linguagem escrita, determinadas pelos contextos sociais, e pelas 

demandas que essas práticas colocam para os sujeitos, Street, 1984; Heath, 1982, confere 

a equipe de pesquisa às condições necessárias para esta tarefa. As práticas de letramentos 

locais eram buscadas a partir do contexto em que são produzidas. A interação com os 

textos escritos, os valores e os sentidos constituídos localmente sobre os usos desta escrita 

específica se tornavam o objeto da análise.  

O contato diário e as relações de proximidade construídas nas imersões em campo 

conferiam um „mapa dos caminhos‟ a serem trilhados na busca pelo diálogo entre 

letramentos locais e o contextos sóciopolítico, econômico e cultural da aldeia. Tais caminhos 

conduziam a contatos com diferentes grupos que formam a constelação daqueles aldeões.  

Tais como os grupos de mulheres (das senhoras nas boas conversas em suas casas, das 

jovens mulheres com seus filhos em busca de atendimento médico no posto de saúde local, 

das adolescentes e moças das igrejas locais) das professoras e agentes de saúde e  

também a força de trabalho remunerado, bastante significativo para suas famílias. Como os 

grupos de homens; dos trabalhadores da piscicultura, dos vaqueiros, dos lavradores. Dos 

grupos familiares no espaço das casas e das roças que cultivam juntos. Dos grupos de 

crianças e adolescentes dos espaços escolares, das casas, das brincadeiras.  

É nesta dinâmica humana que a aldeia Itapicuru se descontinava para o grupo de 

pesquisa. Esta aldeia é uma das trinta e quatro que compõem o território tradicional 

Xakriabá, localizada ao norte desta porção territorial. Tendo como limites a aldeia Morro 

Falhado, e os municípios de Manga e Miravânia. Embora a existência de recursos hídricos 

em toda a região da TIX seja pequena, a aldeia é cortada pelo rio Itacarambizinho, rio 

perene, mas que torna-se invisível nos períodos de secas prolongadas.  

A designação do nome Itapicuru está vinculada ao processo histórico de 

homologação da terra indígena Xakriabá, ocorrido em 1987, quando dividiu-se o território 
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em porções denominadas aldeias. Antes desse fato histórico a  Itapicuru e outras aldeias 

próximas formavam uma única região denominada Itacarambi, que posteriormente chamou-

se Sapé. Atualmente a população da Itapicuru é de 340 (trezentos e quarenta) pessoas 

organizadas em 78 (setenta e oito) famílias9. 

 A árvore Itapicuru, é encontrada por todo o espaço geográfico da aldeia. E em 

grande número no entorno e proximidades da barragem construída na comunidade com 

extensão até a aldeia Barra do Sumaré, É ela que, segundo relatos do Seu Rosalvo, 

originou a escolha do nome para a aldeia, os conhecimentos dos índios “mais velhos”, dos 

“mais antigos”: 

“Pros mais velho daqui as árvores, os bicho são importante, e pode dá 
nome as coisa né? Como a gente precisava escolhê um nome pra aldeia, foi 
escolhido o nome do Itapicuru. É uma planta que dá sombra, faz remédio. 
Procê vê que é uma árvore que tem muito por tudo quanto é canto aqui... É 
uma sabedoria deles.” (Seu Rosalvo 18 de fevereiro de 2010). 

 

Neste momento, os esforços de pesquisa se voltavam para a barragem. O espaço 

físico que concentra grande quantidade da árvore Itapicuru às suas margens oferecia-nos a 

história de constituição do território tradicional, organização social, trabalho comunitário e 

solidário. Elementos que se desenvolvem no movimento pelo resgate e constituição da 

identidade étnica Xakriabá. 

3.2.1 Aspectos econômicos e sociais da organização social da 
Itapicuru: conhecendo o contexto gerador 

A economia local da aldeia está voltada para a agricultura de subsistência.  O uso da 

escrita no cotidiano de trabalho é muito reduzido, só aparecendo nas novas atividades 

cooperativas e na relação dos aldeões com as agências do estado. A agricultura familiar é 

outra base da produção da aldeia. As pequenas “roças”, sofrem com a escassez de água já 

que a falta de chuva que é comum na região, por isso, a pequena produção de alimentos 

são consumidos pelas próprias famílias ou trocados por outros alimentos e quando há algum 

excedente é vendido. Uma colaboradora e sua família cultivam alguns alimentos em uma 

pequena porção de terra. No momento em que saía para cuidar da plantação, notava-se o 

                                                 
9
 Segundo registros do programa saúde da família dessa aldeia, consultados em novembro de 2010.  
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movimento de grupo composto pelos filhos e sobrinhos que a acompanhavam até o roçado.  

“A gente plantemo pouca coisa, fêjão, melancia e abroba. Agora com as chuva vamo vê se 

dá prá colhê um poquim...” (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista). 

A criação de gado é também uma prática desta localidade, que conserva nesse 

hábito uma tradição sertaneja, assimilada pelos contatos com populações vizinhas. O gado 

bovino representa uma „poupança‟ para os moradores da aldeia Itapicuru. Quando possuem  

algum dinheiro extra, conseguido principalmente com trabalhos sazonais em lavouras fora 

da aldeia, os homens enviam o dinheiro para suas famílias, ou quando retornam trazendo o 

dinheiro, compram gado como uma forma de investir parte do dinheiro conseguido em 

alguns meses de trabalho. A este respeito uma de nossas colaboradoras, relatou sobre os 

planos do seu filho que estando a trabalho em São Paulo enviaria o seu salário para que o 

pai aplicasse em bois; “Meu menino que tá pra São Paulo agora mês que vem vai mandar 

dinheiro pro pai dele comprar boi, agora tá caro, mais vai vê se compra um pra ir guardando 

o dinheiro.” (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista).  

Com a demarcação e homologação do território indígena e a conquista de direitos 

constitucionais, ocorridos na década de 1980 do século XX, a TIX iniciou o processo de 

acessibilidade aos serviços que o estado deve prestar aos seus cidadãos. Como resultado 

do movimento de acessibilidade algumas instituições passaram a constituir o cenário das 

aldeias. Das instituições presentes na Itapicuru há a escola estadual indígena, que funciona 

em dois prédios para atender turmas multisseriadas. Faz parte de uma escola maior que é a 

escola de ensino fundamental e médio da aldeia Morro Falhado. Essas escolas funcionam 

no turno matutino e vespertino, com turmas de PPA - período preparatório para a 

alfabetização, e de 1ª à 8ª séries do ensino fundamental. A construção das duas escolas foi 

realizada por meio de ações do PIEI/MG10, tendo suas obras concluídas em outubro de 

2009.  Além das escolas, há o posto de saúde da FUNASA, que presta atendimento médico 

à população local e as aldeias vizinhas, como as aldeias do Sapé, Barra do Sumaré, Morro 

Falhado, Santa Cruz e São Domingos que juntas formam um pólo de saúde. 

O funcionalismo público na Itapicuru, como em toda a TIX, representa uma 

importante fonte de renda assalariada e fixa para alguns dos seus moradores. São os 

cargos da educação como os de professores, serventes de zeladoria ou merendeiras e 

coordenadores pedagógicos. E  de cargos da saúde, especificamente na função de agentes 

de saúde da família e agentes sanitários, (os outros profissionais da saúde que atuam no 

posto de saúde médico, enfermeira e técnico em enfermagem não são indígenas, vindo 

principalmente da área urbana de São João das Missões). Outros recursos financeiros que 

                                                 
10

 PIEI/MG Programa de Implantação das Escolas Indígenas de Minas Gerais. 
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circulam na economia da aldeia provêm de Programas do Governo Federal, como bolsa 

família, de aposentadorias e do trabalho com a produção e comercialização de peixes, 

desenvolvido pelo projeto de piscicultura da associação dos grupos de roças e dos 

pequenos comércios locais.  

Nas relações sociais da aldeia Itapicuru, como desenvolvido pelo modelo ideológico 

(Street, 1984, 1993) oralidade e cultura escrita interagem de forma intensa. A partir da 

convivência entre os sujeitos que não dominando a codificação escrita, mas produzindo 

seus discursos orais, conduzem os rumos da vida comunitária através de práticas adquiridas 

em contexto não escolar. E dos sujeitos que se evidenciam na condução de tarefas 

relacionadas ao uso da escrita, dado o acesso à escolarização e o domínio das regras da 

linguagem escrita que são necessárias às demandas do seu uso. Para a utilização dos 

serviços das instituições presentes bem como na produção de documentos pelas 

associações. É nesta configuração, que práticas letradas se localizam dentro de práticas 

mais gerais e de processos de mudança social. E esses processos relacionam à questão de 

como são constituídas as relações de poder e as identidades.  Os caminhos do letramento 

na aldeia levavam a grupo de estudo até às casas, às moradas e toda a sua complexa 

organização. 

3.2.2 A barragem e o projeto de piscicultura como espaços de 
produção e de uso local de escrita 

Na paisagem da aldeia Itapicuru, a barragem é outro elemento que ganha destaque, 

por congregar ações comunitárias de trabalho e geração de renda. É lá também que em 

muitos aspectos a vida diária dos moradores da Itapicuru se desenvolve; como nos 

trabalhos domésticos que são levados às suas margens para serem realizados: as roupas e 

louças para serem lavadas e nos banhos tomados em grupo, nos dias muito quentes. E em 

períodos de forte seca, tem a sua água usada para consumo humano já que o poço 

artesiano tem o volume de água diminuído. A moradora Sandra assim se referiu ao uso da 

água da barragem; “Quando a seca aperta, tem que pegá água é na barragem prá bebê. 

Ninguém vai ficá cum sede. A água do poço artesiano num dá. Já não manda a mesma 

quantidade de água. O registro é fechado mais cedo.” (Diário de campo, fevereiro de 2010, 

entrevista). 

 

Construída no início da década de 1980, pela Companhia de Desenvolvimento do 

Vale do São Francisco (Codevasf), a barragem, tinha como objetivo garantir o 
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abastecimento de água da cidade de São João das Missões e povoados vizinhos, uma vez 

que havia possibilidade de seca do rio.  Hoje, é utilizada no desenvolvimento do projeto de 

piscicultura, ainda que, passando por dificuldades como a falta de equipamentos e de 

infraestrutura para o beneficiamento do pescado, conforme nos relatou seu Zé Fiúza, 

liderança da comunidade. O projeto é coordenado pela associação dos grupos de roça, 

formada por moradores da comunidade. A criação de galinhas e a horta comunitária são 

outros projetos que também integravam o projeto da piscicultura com financiamento do 

Ministério do Meio Ambiente, em parceria com órgãos públicos como Codevasf e pelo IEF. 

Segundo Seu Santo, os outros projetos não foram adiante.  

 

A partir dos elementos pontuados por Escobar (2004), acerca do surgimento e 

organização recente do movimento de Grupos de Roça, cabe a reflexão sobre o significado 

destes projetos para os grupos indígenas envolvidos e suas aldeias. Os grupos de roça 

representam uma revitalização da organização familiar em torno dos trabalhos comunitários, 

como uma reação da ideia ao parecer que este tipo de organização havia se desfeito. 

Escobar (2004), ainda sinaliza que o projeto “Pé na caminhada” desenvolvido pela Escola 

Agrotécnica Federal de Januária, entre os anos de 1994 a 1998, teria sido o início dessa 

organização. As comunidades de São Domingos, Santa Cruz e Itapicuru compunham o 

grupo participante do projeto. No trabalho dos grupos de roça os participantes buscam 

praticar formas solidárias e comunitárias de trabalho. No capítulo primeiro do estatuto da 

Organização dos grupos de roça do povo Xakriabá, tem a seguinte definição. 

 
Artigo 1º - A organização dos grupos de roça do povo Xakriabá é uma organização civil, de 

caráter social, cultural, sem fins lucrativos, com sede na Aldeia Itapicuru I, Reserva Indígena 
Xakriabá, município de São João das Missões, Minas Gerais, foro da Comarca de Manga, com 
duração indeterminada e será regida por este estatuto, e pelas normas legais pertinente 
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Foto 1: Estatuto da Associação dos Grupos de Roça 

 

O primeiro artigo do estatuto do grupo esclarece como legalmente está constituído 

este grupo de trabalho. Ao inserir um excerto deste documento, tem-se a intenção de 

levantar o lugar que a escrita toma para a organização dos trabalhadores através do seu 

estatuto. Para que o grupo existisse formalmente, e assim pudesse acessar os programas 

de incentivo às práticas agrícolas familiares com subsídios pelos órgãos governamentais, a 

legalização da associação era um passo decisivo. A produção desse texto foi criada por 

várias mãos. Os índios da Itapicuru com o apoio de órgãos, como IFET/Januária, Cimi, 

Emater, IEF e Codevasf organizaram as intenções e objetivos do projeto em forma de 

documento. A respeito da construção do documento que institui a associação dos grupos de 

roça, Seu Santo assim nos falou:  

“Ô foi bastante gente da comunidade né? Que ajudô a criar o estatuto, né? 
Fez uma reunião grande aqui. Vei o pessoal do Cimi. Outros grupo. Depois 
a gente registrô no cartório em Manga. Outro grupo que vei também foi o 
IEF.Hoje as coisa que a gente precisa anotá prá documento quem faz é 
Joana né? A professora. Ela que fica com os caderno das ata. (Diário de 
campo, novembro de 2010, entrevista). 

 

Inicialmente o grupo congregava os projetos de criação de renda da piscicultura, a 

criação de galinhas e o cultivo de hortas comunitárias. Hoje, contudo, tem como sua mais 

expressiva atividade a piscicultura. O fato de contarem com a barragem, numa faixa de 6 km 

do seu território, o grupo busca utilizar a construção em favor dos propósitos de geração de 

renda. Segundo o atual presidente dos grupos de roça, Seu Santo, os outros dois projetos, 

no momento passam por dificuldades e não estão funcionando. “Eu tenho umas galinha aí, 

muito pouca, não tem miio pra dá”. (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista).  

O lago da barragem é uma obra que tem controvérsias na sua construção. Os índios 

se queixam de que os acordos feitos mediante os órgãos envolvidos na sua construção não 

foram cumpridos. Indenizações não teriam sido pagas aos atingidos pela obra, construção 

de poços artesianos, projetos de roças comunitárias e irrigação entre outros itens não foram 

realizados. Assim,  a barragem congrega conflitos e esperanças. Atualmente o grupo conta 
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com a participação de seis trabalhadores que se organizam semanalmente para o cuidado 

com a criação dos peixes, abate e comercialização do pescado e controle escrito das 

vendas. 

E a partir do quadro socioeconômico e cultural que o projeto de sustentabilidade se 

constitui em mais um espaço onde a necessidade do uso da leitura e escrita está 

evidenciada na aldeia Itapicuru. Para Seu Santo, a finalidade do registro de escritas e 

documentos pelo grupo é: “documentar o projeto, ter anotado o que se faz pra quando 

precisar, pois o projeto é registrado em cartório e tem contas a prestar para os órgãos que 

ajudam.” A partir dessa fala,  percebe-se a significação que a linguagem escrita toma para o 

grupo específico de homens trabalhadores, inseridos em um projeto de criação de renda. 

Ela permite comprovar o trabalho desenvolvido pelo grupo de piscicultores através de 

ferramentas específicas (formulários próprios) que são reconhecidos para o grupo externo à 

aldeia. Através da leitura do estatuto dos grupos de roças e dos seus artigos, é possível 

perceber pela estrutura que propõe o ponto comum com a fala do presidente Santo. Ele se 

refere a uma responsabilidade que o grupo tem em registrar para prestar contas.  O texto do 

estatuto define na sua estrutura questões que confirmam a questão colocada pelo 

presidente, o que indica uma interação com o conteúdo do texto apresentado pelo estatuto. 

No artigo 39 que trata da prestação de contas pode-se observar que; 

A prestação de contas de recursos e bens de origem pública, recebidos 
através de eventual celebração de Termo de Parceria com o Poder Público, 
nos moldes da Lei nº 9790/99, será feito conforme determina o parágrafo 
único do artigo 70 da Constituição Federal.  

Além do documento que formalmente torna existente os grupos de roça perante a 

burocracia do estado e torna-os qualificados para acessar programas de iniciativa pública 

que fomentem ações de natureza associativa, o grupo da piscicultura especificamente, 

utiliza formulários padronizados, fornecidos pela Codevasf, para o acompanhamento do 

processo de produção e comercialização dos pescados. Fato que gera práticas de leitura e 

escrita próprias desta atividade laboral. O responsável pelo controle da produção, controle 

que passa pelo uso da linguagem escrita através de formulários é também o seu presidente. 

No caso específico, o papel de coordenador do grupo está ligado à condição de escriturar o 

trabalho desenvolvido pelo grupo. E que o presidente demonstra dominar, ainda que não 

faça parte do grupo escolarizado de indígenas da aldeia. Durante as visitas e diálogos com 

o líder dos grupos de roça, o grupo de pesquisa teve acesso a esses documentos. Ao 

examiná-los, percebeu-se que este é um trabalho técnico, e que exige vários conhecimentos 

conjugados sobre a produção de peixes. Conhecimentos esses adquiridos através das 
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orientações dos técnicos da Codevasf, da lida diária e observação direta da produção e as 

habilidades básicas de leitura e escrita dos formulários.  

 

Foto 2: Formulários utilizados no controle da produção da piscicultura 

Em uma das manhãs que o grupo de pesquisa foi à barragem, o dia estava nublado. 

As chuvas caiam pela região, a terra estava úmida e em muitos trechos lamacenta. O mato 

rasteiro e as pequenas plantas a beira do caminho estavam verdes e molhadas da chuva do 

dia anterior. Pelo caminho encontrou-se um rebanho de gado bovino que pastava em meio à 

estrada.  O ritmo da vida no meio rural podia ser percebido em todo o cenário que se 

desenhava ali, a caminhada até a barragem é longa e pelo caminho poucas pessoas foram 

encontradas.  

O trabalhador do dia no projeto de piscicultura era o jovem Adelson. Estudante do 

ensino médio na escola da aldeia Morro Falhado, ele é um dos integrantes do grupo daquele 

projeto. Foi encontrado montado a cavalo, circulando as margens da barragem. Na conversa 

sobre o seu trabalho e ele  relatou as tarefas que realiza: “Chego cedim aqui, pego a ração 

pros peixe lá no barracão e vou lá nos tanque de barco, e dou comida pra eles. E  também 

tiro os peixe grande e mudo pra outro tanque, separo os que já ta no ponto de vendê.” 

(Diário de campo, novembro de 2010, entrevista). O cômodo de alvenaria, localizado 

próximo à barragem foi construído há pouco tempo para o projeto, é onde os trabalhadores 

guardam as ferramentas e a ração dos peixes. 
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Foto 3: Vista lateral do barracão da piscicultura 

 

Assim como no trajeto que feito até a barragem, ali tudo era silêncio e tranquilidade. 

Não há pressa, nem correria para as atividades, tudo é feito num tempo que representa o 

momento em que se vive. O trabalhador permanece grande parte do tempo sozinho. Não há 

movimentação intensa de pessoas nas imediações da barragem, por ali existem poucas 

casas próximas. As atividades laborais de cada associado, em seu dia de trabalho, geram 

eventos de letramento; que associado às práticas sociais revelam como as pessoas dão 

sentido às suas vidas por meio das suas práticas cotidianas. 

A partir da sua teoria social do letramento (Barton & Hamilton e Ivanic, 2000), 

afirmam que como toda atividade humana, o letramento é essencialmente social, e isso é 

localizado na interação entre as pessoas. A interação observada se dá num momento de 

comercialização. Chega um freguês para a compra, é um senhor, que pede dois quilos de 

peixe.  

Freguês: Diia! 

Trabalhador: Dia! 

Freguês: Já tem pêxe bão aí? 

Trabalhador: Tem... 

Freguês: Pega dois quilo aí prá mim... é prá anotá... 
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Em silêncio, o jovem Adelson toma o barco vai até um dos 24 tanques onde estão os 

animais em ponto de comercialização. Pega os peixes, abate e traz para a beira da 

barragem onde são pesados. No atendimento, o peso fica em torno de 2 quilos e 500 

gramas. O senhor concorda com o peso e o peixe lhe é entregue. Na sequência, Adelson 

toma seu caderno e anota: a data do atendimento, o nome do senhor, a quantidade em peso 

e unidade. Embora as práticas sociais não sejam unidades observáveis do comportamento 

dos sujeitos, por envolverem valores, atitudes, sentimentos e relações sociais, a mediação 

do texto escrito, oportuniza de algum modo a produção de inferências sobre essas práticas. 

E neste momento, em que o trabalhador da piscicultura toma seus registros numa 

negociação comercial, é buscado na observação das ações e do diálogo, compreender o 

significado daquele evento de letramento.  E assim ao olhar o conjunto de ações em torno 

daqueles sujeitos é exigida determinada atenção no intuito de captar o sentido daquelas 

atitudes letradas. 

Street (1993), tomando Kirkpatrick (1983), em sua construção teórica acerca da 

pessoalidade, aponta que diferentes letramentos, estão associados a diferentes 

pessoalidades e identidades. E esclarece, que quando frequentamos um curso ou uma 

escola, ou nos envolvemos num novo quadro institucional de práticas de letramento, por 

meio do trabalho, do ativismo político, dos relacionamentos pessoais, estamos fazendo mais 

do que simplesmente decodificar um manuscrito, produzir ensaios ou escrever com boa 

letra. Estamos assumindo ou ainda, recusando as identidades associadas a essas práticas. 

Logo, acredita-se que ao assumirem-se piscicultores, orientados por um projeto comunitário 

de participação coletiva, esse grupo de homens admite para si suas identidades ou para a 

identidade do grupo ao qual fazem parte as características desse tipo de associação para o 

trabalho.  

O registro em unidades de peixe, segundo Seu Santo, é uma prática de controle para 

que saibam quantos peixes o projeto tem produzido e não apenas o peso. É também 

fundamental no controle da produção, para fim de divisão dos lucros entre os associados e 

na prestação de contas aos órgãos de apoio ao projeto.  A prática solidária da produção que 

gera renda se materializa através dos esforços de cada membro podendo ser acompanhada 

e conferida através dos registros que, de mão em mão, vão surgindo na lida diária daqueles 

homens. Assim como o propósito do trabalho em grupo parte de princípios solidários, 

comunitários, a escrita toma também tal característica. Que pode ser reconhecida pelo 

registro feito individualmente e que se torna único no momento em que o grupo se encontra 

para o levantamento da comercialização. Street (1993) contribui para a compreensão desse 

quadro, quando argumenta que as práticas de letramento podem nos posicionar, mas 
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também considera que os letramentos podem ser lugares de negociação e de 

transformação. Desta forma a linguagem escrita molda identidades, mas também é moldada 

pela ação dos sujeitos e consequentemente das suas identidades.  

E desse modo, a história do grupo de piscicultores vai sendo escrita, através das 

ações de cada associado no dia de trabalho de cada um, nas ações coletivas e quando 

acontece a reunião do grupo para a prestação de contas, como também no contato com 

órgãos como a Codevasf, Emater, Secretaria de Agricultura da PMSJM; nos documentos 

produzidos pela atividade condensadora de dados do Seu Santo e nas atas de reuniões do 

grupo, lavradas pela professora Joana que secretaria o grupo.  

Além da característica de registro para controle das atividades de produção, a escrita 

apresenta para o grupo um caráter de oficialização das suas deliberações que acontecem 

oralmente. De tornar documentado aquilo que é necessário para o diálogo com as agências 

de estado e seus órgãos representativos. Em entrevista, a colaboradora Meirenice, 

professora e secretária do conselho de saúde da aldeia, faz esta distinção ao apontar que: 

“Não tenho nenhuma regra pra escrevê a ata não.Vou escrevendo aí. 
Quando é ata registrada, pra registrá no cartório, a gente não deixa espaço 
dos lado. Tem norma, aí a gente escreve assim. Essas ata vai pra 
aprovação no conselho distrital de saúde em Belo Horizonte.” (Diário de 
campo, novembro de 2010, entrevista) 

 

A representatividade das professoras nas esferas de documentação, de registro nos 

grupos comunitários é bastante evidente. Tais atividades as tornam uma autoridade perante 

o grupo.  Através das suas escritas registram a história da comunidade. As professoras são 

indicadas para essas funções pelos próprios membros dos grupos do qual fazem parte. A 

ligação direta com a característica principal do grupo é também levada em conta para a 

designação. No caso da professora Joana, além da função docente, ela também atua como 

AIS. Ou seja, ela transita por dois espaços importantes dos serviços oferecidos na aldeia: a 

escola e o posto de saúde da Funasa. Por esse motivo, ela compõe o grupo do conselho de 

saúde da aldeia Itapicuru como sua presidente e é secretária da associação dos grupos de 

roça. 
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3.2.3 Contextos Familiares e o cotidiano das relações sociais na 
aldeia Itapicuru como espaços geradores para as práticas sociais 
de leitura e escrita 

Na continuidade do contato com os modos próprios de vida da aldeia Itapicuru, os 

contextos familiares se apresentavam como um mundo de possibilidades ao entendimento 

dos processos locais e significação de uso da linguagem escrita. Os convites feitos, para 

que o grupo de pesquisa fosse às casas dos moradores que iam sendo contatados, permitia 

identificar e acessar espaços e situações que pareciam indicar os caminhos por onde 

letramentos aconteciam. Num fragmento do texto de Kalman (2004, p. 51), ela afirma que 

“All llegar a Mixquic, uno se asombra por la gran cantidad de letreros (impresos y 

manuscritos) que se encuentram a la vista se se considera que es uma zona rural em vias 

de urbanización.” Esse fragmento possibilitou a reflexão sobre a forma como os materiais 

escritos na aldeia Itapicuru surgiam naquele contexto, aparentemente, sem a presença 

explícita de materiais escritos. E conduziu a percepção dos modos próprios de interação 

com a linguagem escrita daquela comunidade. 

No tempo em que o grupo de pesquisa permaneceu no território da aldeia, nos 

diferentes períodos de estadias em campo, os contextos familiares tornaram-se focos de 

atenção dos elementos em torno da escrita que aos poucos iam sendo revelados. Se a 

princípio nos espaços sociais e coletivos, a circulação de materiais escritos como revistas, 

jornais, livros, panfletos e letreiros, entre outros, se mostrava pequena, desenhando traços 

que pareciam reforçar a predominância de uma cultura tradicionalmente oral, por outro lado, 

inúmeras situações letradas compunham as práticas cotidianas dos moradores no seio 

familiar.  

Contudo a condição de uso de materiais escritos no campo de pesquisa impunha 

uma reflexão importante e necessária quanto ao que Chartier (2001), convencionou chamar 

de “cultura do escrito” e assim ele se manifesta: 

“não se pode falar de uma cultura do impresso, da leitura dos livros 
impressos, sem antes situar essa prática ou esses objetos em um marco 
mais amplo, que é o que define em uma sociedade a cultura do escrito. E a 
cultura do escrito vai desde o livro ou o jornal impresso até a mais ordinária, 
a mais cotidiana das produções escritas, as notas feitas em um caderno, as 
cartas enviadas, o escrito para si mesmo, etc. (...) Na cultura do escrito há 
um continuum desde a prática da escrita ordinária até a prática da escrita 
literária” (p. 84). 
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Ao se analisar o exposto pelo autor, há de perceber que mesmo em uma cultura 

tradicionalmente oral, com uma aparente inexistência de materiais escritos circulando de 

forma intensa, há de se perceber também as marcas de uma cultura do escrito. Feita aos 

moldes daquilo que é necessário para aqueles sujeitos para a sua utilização, suas 

necessidades, evidenciados neste trabalho, pela identificação dos eventos de letramento 

surgidos em espaços domésticos. 

 

Foi construída uma rede de contatos entre os colaboradores e a pesquisadora. Estes 

encontros foram se constituindo ao longo das diferentes estadias em campo, no universo 

das casas que se tornavam alvo de visitas, observações e convivência. Esta rede se 

compôs num total de 15 grupos familiares, que em conjunto com os sujeitos dos outros 

espaços formavam o corpus desta investigação. O grupo se dirigia a estas casas para 

conversar com seus moradores, durante algumas horas do dia, buscando identificar 

possíveis eventos de letramento.  

Entre alguns dos diálogos, um deles soou bastante peculiar ao indicar a entrada de 

materiais escritos na aldeia. A professora Maria observou que os jornais e revistas que 

circulam por ali, e especialmente os materiais que ela utiliza para preparar suas aulas, e 

também para ler, são doados a alguns moradores da aldeia por pessoas que moram em 

cidades adjacentes, como Manga, Miravânia e São João das Missões. “Eu tenho 

conhecidos, que me arruma jornal e revista. Eu uso para lê, mesmo já antigo, e para fazê 

recorte com meus alunos na sala de aula.” (Diário de campo, fevereiro de 2010). Barton & 

Hamilton (1998), afirmam que o letramento em casa e na comunidade é influenciado pelo 

que eles chamam de letramentos adicionais. Que são aqueles derivados de atividades em 

outros espaços por uma aproximação teórica,  e pode-se dizer que através dos materiais 

vindos de espaços externos a aldeia, as práticas letradas, principalmente do grupo ligado à 

educação local, são moldadas.  

O caminho percorrido na aldeia levava em outros momentos a grupos de crianças e 

jovens. Os espaços no entorno escolar eram um convite a estarem com os sujeitos dessas 

faixas etárias, os encontros de davam, em grande número, nos períodos de atividades 

escolares. Em um dos encontros com o grupo de crianças, no intervalo das aulas, os 

diálogos versavam sobre os materiais de leitura, tipos de leitura e acesso a esses materiais; 

um dos nossos colaboradores relatou sobre seu contato com materiais escritos fora da 

escola.  Segundo ele; nas compras de armazém, quando o pai faz compras em cidades da 

redondeza como São João das Missões e Manga, e as compras são entregues na aldeia, 
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vêm embalados em jornais ele os utiliza como material de leitura.  Prática comum também 

entre algumas crianças e adolescentes alunos das escolas locais, confirmada por Marcos, 

um dos colaboradores da pesquisa: “Quando meu pai faz fêra, e aí eles entrega lá em casa, 

nós pega o jornal e lê as coisa que tem.” (Diário de campo, fevereiro de 2010) 

No intuito de descobrir e documentar letramentos (que não são frequentemente 

reconhecidos nos discursos dominantes) no cotidiano dos grupos familiares da aldeia em 

estudo foi identificado, na ocasião, como se dá o auxílio na execução da tarefa escolar. Foi 

observado outro tipo de interação entre as pessoas em torno da leitura e escrita nos 

ambientes domésticos. As interações se dão geralmente entre os irmãos. O irmão mais 

velho que tem maior domínio da leitura e escrita auxilia os mais novos nas atividades 

escolares extraclasse. Em alguns casos, observou-se que o auxílio à tarefa escolar é 

prestado pelas mães. Nesse evento de letramento, a motivação vem da instituição escolar, 

ou seja, as crianças cumprem uma prática demandada pelo seu ingresso na escola. Os 

materiais escritos ao redor dos quais as pessoas se reúnem para ler e escrever são os 

cadernos utilizados na sala de aula e a tarefa, copiada do quadro pelo aluno, ou as 

atividades mimeografadas ou fotocopiadas que são coladas no caderno após serem 

resolvidas. O uso de atividades de leitura e escrita envolvendo livros didáticos ou livros 

paradidáticos não foi observado. Os livros didáticos existentes nas escolas locais são 

utilizados na própria escola. 

Nas casas onde moram professores o número de materiais escritos como livros 

paradidáticos é maior, é a fonte de onde tiram atividades para trabalharem em sala de aula. 

Embora segundo relatou uma das professoras, nem sempre os livros abordam os conteúdos 

de que necessitam para trabalhar em determinadas disciplinas. Muitas vezes eles são 

antigos e assim os professores não dispõem de materiais atualizados. Como no caso da 

reforma ortográfica da língua portuguesa ocorrida recentemente, segundo esta professora; 

“Os livro que eu tenho aqui, nenhum fala da reforma ortográfica, é tudo livro velho. Aí eu 

tenho que arrumá atividade com os colega.” (Diário de campo, novembro de 2010, 

entrevista). Nas casas dos agentes de saúde, especificamente em uma delas, observou-se 

o uso de material escrito relativo ao curso de formação em técnico em enfermagem, a 

agente possui apostilas do curso que está estudando, além de materiais do curso de 

formação em agente de saúde indígena. Ela nos disse que: “Eu já fiz alguns módulos do 

curso de agente de saúde indígena. Desde de 2000, nós já fomo a Januária, Itabira, Sete 

Lagoas e eles já vieram aqui na sede, no Brejo prá dá curso pra gente.” (Diário de campo, 

novembro de 2010, entrevista). 
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Para descrever as práticas de letramento é também necessário descrever as 

pessoas envolvidas nelas, bem como os lugares em que ocorrem, conforme nos esclarecem 

Barton & Hamilton (1998). Pois leitura e escrita são atividades humanas complexas, 

inseparáveis das pessoas e dos lugares envolvidos. Nas paredes das casas dos grupos 

familiares com quem o grupo de pesquisa conviveu, foi observado o uso de diferentes 

materiais escritos. Especialmente na sala de estar, local onde passam boa parte do tempo 

que estão em casa, pois geralmente assistem à TV que fica nesta parte da residência. Nas 

casas que fazem parte do grupo trabalhado, totalizando quinze casas, o tipo mais recorrente 

de material escrito exposto nas paredes são os calendários ou folhinhas, junto a fotos e 

quadros com “fotos pintadas” dos familiares. Tipo de fotografia muito comum em todas as 

casas visitadas.  

Ao questionar os interlocutores sobre a origem desse tipo de fotografia, eles 

informaram que é um trabalho feito por um grupo que comercializa a pintura de fotografias 

antigas em quadros. O vendedor pega as fotos que a pessoa deseja reproduzir e “eternizar” 

e as pintam em um quadro, podendo reunir toda a família em uma só, a partir de diferentes 

fotografias. As fotografias pintadas, junto a outros materiais escritos, dispostos nas paredes, 

geram uma função estética dos textos escritos. Calendários do ano atual e de anos 

anteriores, mensagens bíblicas, em pôsteres ou emolduradas, cartões, panfletos, fotos, e 

cartões de saúde de acompanhamento pelo serviço de saúde local compõem a superfície 

das paredes. 

A casa simples de chão batido e paredes de barro trançado, guardava na 
pequena sala que recebia os visitantes um conjunto de textos distribuídos 
por inúmeros portadores, os calendários ou „folhinhas‟ como se referem 
localmente a estes objetos, e são os que se apresentam em maior número. 
Com „estampas bonitas‟ de crianças, flores, animais, paisagens, dizeres 
bíblicos enfeitam e colorem a casa. As fotos dos moradores e de parentes 
dividem com os outros materiais aquele espaço, como que a informar a 
quem pertence àquela casa. (Diário de campo, novembro de 2010, 
anotações da pesquisadora) 

 

Ao se atribuir função estética aos materiais apreciados nesta residência, essa 

atribuição se dá com base na observação feita pela dona da casa que ao ser indagada 

sobre a motivação do uso daqueles materiais disse: “Eu coloco aí por que é bonito, enfeita a 

sala, e também tem a palavra de Deus.” (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista).      



94 

 

 

 Foto 4: Materiais escritos em parede de uma casa da Aldeia Itapicuru. 

 

Outra prática interessante de escrita observada em uma residência da aldeia é a 

anotação nas paredes de nomes e números de telefones, o que permite ao usuário lançar 

mão da informação, de forma rápida, quando dela precisa. É produzida assim uma agenda 

sem o uso de papel. Nessa situação percebe-se que a escrita se torna contextualizada, os 

materiais escritos são integrados às relações na aldeia, passam a compor os espaços em 

que as pessoas interagem. Os usos de linguagem escrita evidenciados a partir dos 

ambientes familiares ocorrem por diferentes necessidades e interesses. Como por exemplo, 

a parede onde fica o aparelho celular, que é acondicionado em sua capa e preso na parede, 

é assim utilizado na aldeia por que captação do sinal é feita através do uso de antena fixa 

que fica no telhado da casa; nessa parede, ao lado do celular,  são feitas  aleatoriamente 

anotações de números de  telefones e nomes. Exibindo uma função utilitária de linguagem 

escrita. 
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Foto 5: Agenda telefônica produzida na parede de uma casa 

3.2.4 Práticas letradas nas brincadeiras das crianças Xakriabá 

Após a caracterização dos usos da linguagem escrita utilizadas de forma local nos 

espaços das casas de um grupo de famílias da aldeia, parte-se para a descrição de um 

evento de letramento, conforme definição do conceito encontrado em Heath (1982). Entre as 

crianças, pré-adolescentes e adolescentes a prática da brincadeira de escolinha é frequente. 

Uma reprodução simbólica das atividades escolares desenvolvidas pelo professor no 

ambiente da sala de aula.  

É esse o evento selecionado para descrições e análises. Uma criança (a mais velha 

do grupo) ou uma adolescente - observa-se a condução dos trabalhos sempre feita por 

meninas - propõe atividades de escrita essencialmente. Iniciam a brincadeira, distribuindo 

folhas de caderno, lápis e canetas para que as outras crianças (os irmãos, os primos e os 

vizinhos) os alunos da turma realizem as atividades propostas.  Geralmente o quadro de giz 

é representado na brincadeira por grandes pedras (comuns na localidade) ou em paredes 

do lado de fora das casas. Na atividade específica aqui descrita, “a aulinha” acontece ao ar 

livre embaixo de uma árvore e o “quadro de giz” é uma das pedras grandes. 

A imitação e reprodução do ambiente da sala de aula com seus recursos e 

organização são observadas nesta brincadeira: o quadro (representado pela pedra), os 

assentos para os alunos podendo ser os bancos de madeira utilizados no interior da casa, 

ou pedras, muito comuns no terreno das residências. O posicionamento da professora à 

frente da turma conduzindo as atividades e definindo as tarefas e os conteúdos a serem 

desenvolvidos pelos “seus alunos” o uso dos materiais escolares como cadernos, folhas de 

papel, lápis, borracha e canetas. 
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Os exercícios propostos pelas „professoras‟ são: de identificação das letras do 

alfabeto (as vogais), formação de palavras a partir de letras ou sílabas dadas, ligação de 

letra ou sílaba inicial da palavra correspondente, escrita cursiva do nome próprio, escrita de 

números em sequência crescente e operações de adição e subtração.  

 

 

 

 

 

Foto 6: Crianças em brincadeira de escolinha, realizando diferentes atividades de escrita. 

A correção dos exercícios é sempre realizada pela criança ou adolescente que 

conduz a brincadeira. As atividades de escrita podem ser também passadas no caderno ou 

folhas de caderno que as crianças-alunas utilizam. Nesse caso, a criança-professora senta-

se ao lado de seu aluno, que aguarda pacientemente, que ela “passe” no seu material de 

escrita o exercício solicitado. Após este momento a criança-aluna procura um lugar onde 

possa se dedicar a realização da atividade solicitada. No momento em que a professora 

termina de escrever o exercício ela explica rapidamente ao seu aluno o que ele deve fazer. 

Como se trata de uma atividade conhecida do aluno, e sem grandes dificuldades, ele a 

realiza sem necessidade de solicitar continuamente a professora. 

A professora da brincadeira observada é a menina Ester, de nove anos, aluna do 3º 

ano do ensino fundamental de uma das escolas da aldeia. As crianças e adolescentes 

estudam na escola mais próxima às suas casas, já que existem duas escolas. Ester, os 

irmãos e os primos se reúnem em sua casa para brincar de “escolinha” como ela e o grupo 

assim definem. Seu grupo é formado por oito crianças. Todos querem brincar e solicitam à 

Ester que comece a aula. O primo e mais falante do grupo se dirige a ela: 
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Eliel: Vamo Ester dá aulinha... Vem Ester, vem Ismaell ! 

Ester reúne o grupo debaixo de uma árvore. A manhã estava nublada, e eles 

preferiram brincar ali mesmo, pois no local há uma grande pedra embaixo da árvore, onde 

escrevem e apagam conforme a necessidade. Utilizando pedaços de giz que recolhem na 

escola após o final de suas aulas, um pedaço velho de pano e uma lata de óleo com a 

extremidade cortada e amassada para não ocasionar cortes. Ester pega água para molhar o 

trapo e apagar a escrita que realiza na pedra. Um por um, ela chama as crianças para 

fazerem uma atividade que ela escreve na pedra. O grupo continua reunido ao redor da 

pedra, atentos à lição pedida e a performace do aluno solicitado naquele momento. Após 

escrever em letras de forma o enunciado: Escreva as vogais, Ester pede à Kézia, sua prima, 

que faça a atividade:  

Ester: Kézia escreve aí as vogais... 

Silenciosamente, a menina Kézia toma o giz e inicia a escrita das vogais, enquanto 

todo o grupo ao redor do „quadro‟ – a pedra - acompanha o desenvolvimento motor no 

desenho das letras. No que Eliel replica: 

Eliel: Tem que ser na orde viu Kézia? a, e, i , o , u... 

Terminada a atividade de escrita, no molde escolar, ou seja, conforme aprenderam 

na escola com a condução da professora, Ester solicita ao primo Eliel que continue a 

mesma atividade: 

Ester: Eliel, agora é ocê, debaixo aí... (indicando o lugar onde ele deveria escrever). 
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Foto 7: Crianças em brincadeira de escolinha, utilizando a pedra como quadro de giz para a atividade 

escrita. 

 

Eliel demora um pouco mais a escrever do que Kézia. Ester apaga a primeira 

letra feita por ele usando o trapo molhado. Eliel é um aluno “encostado11”, ou seja, 

ainda não está matriculado, mas, frequenta as aulas como um aluno ouvinte, ele tem 

apenas cinco anos e se inicia nas primeiras letras. 

Na sequência da „aulinha‟, Ester propõe uma nova atividade de escrita ao 

grupo de crianças. Ela pede às crianças que se sentem nas pedras e bancos de 

madeira dispostos para a brincadeira e lhes informa que “passará uma atividade 

para cada um”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 A definição e o uso do termo, na cultura escolar entre os Xakriabá foi inicialmente levantado pelos 
estudos de Pereira (2004) e Mendonça (2007). 
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Foto 8: Crianças em brincadeira de escolinha, utilizando papel para a atividade escrita. 

 

O modelo utilizado por ela segue padrões do trabalho pedagógico desenvolvidos em 

aula pela professora de Ester, de seus irmãos e primos. O grupo faz parte de uma mesma 

turma, uma vez que as turmas nas escolas locais são multisseriadas. E assim como a 

professora faz, Ester passa para cada um, uma atividade individualizada, num nível próximo 

da sua idade e da sua capacidade em realizá-la.  

A adoção do modelo escolar evidenciado nas trocas simbólicas desencadeadas pela 

brincadeira da „aulinha‟, permite inferir que o conhecimento difundido pela escola representa 

um conhecimento de poder, e que se legitima pelo seu próprio conteúdo. O conteúdo 

desenvolvido pela escola confere-lhes algo que não é próprio do seu meio, mas é essencial 

para as relações que precisam estabelecer com o seu entorno, com o mundo do trabalho, 

com os meios de sobrevivência. Esta inferência foi possível através do diálogo com grupos 

de crianças das duas escolas presentes na aldeia. Dentre as questões colocadas para o 

grupo, foi perguntado por que estudavam e na sequência para quê estudavam? Foram 

dadas as seguintes respostas: “estudamo pra sabê, pra aprendê” e “pra trabalhá, pra tê 

dinhêro.” 

3.2.5 Os letramentos nas práticas comerciais   

Na aldeia Itapicuru existem dois pequenos comércios que atendem à população local 

e aldeias vizinhas.  
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Foto 9: Comércio local 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Comércio local 2 

Embora as pessoas também façam compras nas cidades próximas, “seus pontos de 

apoio” estão nestas “vendas.” Ao longo do mês, os moradores fazem compras e pedem para 

anotá-las, desta forma os comércios locais colaboram com a manutenção das despensas 

das famílias até o próximo recebimento de proventos, que saldarão suas dívidas. Os 

moradores da aldeia em estudo e aldeias adjacentes como Morro Falhado, Sapé, Barra do 

Sumaré I e II fazem pequenas compras de gêneros alimentícios, milho para alimentar 

animais e gasolina, para passarem o mês. Nas “vendas locais” há a venda de gasolina, que 

é uma prática comercial recente, surgida pela grande quantidade de veículos motorizados 

dentro da TIX, principalmente motocicletas. Grande parte das compras é feita para 

pagamento mensal, quando as pessoas recebem seus salários, benefícios ou comercializam 
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seus produtos, como alimentos e animais; ou tem parte dos seus valores abatidos conforme 

os compradores podem pagar. 

Uma prática observada entre consumidores e donos dos dois comércios locais em 

relação às compras feitas para pagamento posterior ou fiado, como se referem localmente, 

são as anotações das compras. As anotações são realizadas apenas pelos vendedores em 

seus cadernos para controle do comércio. As pessoas que compram nas vendas da aldeia 

Itapicuru não utilizam a anotação em uma caderneta própria. À medida que possuem 

dinheiro para pagar as contas, pedem que façam a conta e abatem o valor que se pode 

pagar naquele momento, e o comerciante anota o restante do valor da compra. Mesmo não 

procedendo aos registros escritos sobre as compras os sujeitos participam do processo. 

Pois o uso, a aprendizagem e a manutenção do conhecimento se dão no cotidiano, por meio 

das práticas e eventos de letramento, constituintes das diversas esferas da vida cotidiana. O 

que permite concluir que ser letrado não coincide com dominar a linguagem escrita, mas sim 

em ser capaz de participar dos seus usos sociais (Marcuschi, 2001). 

Para o registro escrito das compras feitas nas vendas, os comerciantes utilizam 

cadernos simples, dos mesmos tipos dos que se utilizam nas escolas locais, não há uma 

caderneta específica, destinada apenas para este tipo de registro, podendo ser de espiral ou 

brochura. Em uma das vendas visitadas e acompanhadas, no caderno de registro de 

vendas, não se observa identificação (nome do seu proprietário, dados para contato, 

finalidade do uso daquele material) na capa ou nas primeiras páginas que indique o seu uso. 

Na outra venda, a apresentação do caderno de registro é diferente, contém os dados 

pessoais do comerciante, nome completo e seu número de telefone celular. E na primeira 

folha do caderno, há um campo para identificação do seu usuário e informações escolares 

(que é a destinação deste material) observa-se em Matéria a palavra “contas”, que indica a 

finalidade de seu uso naquele contexto.   

Nos dois cadernos examinados, não se observou a numeração das páginas e a 

datação das compras também nesses registros escritos. Os nomes dos compradores são 

colocados de forma aleatória (não se usa a ordem alfabética), à medida que eles vão 

comprando são inseridos na sequência das anotações realizadas.  Se fizerem novas 

compras estas são colocadas nas páginas seguintes das anotações, e não acrescentadas 

às anotações anteriormente feitas por aquele comprador. De modo que ao fazerem o 

pagamento as compras feitas em diferentes ocasiões são somadas, o que demanda que os 

donos do comércio retornem às páginas do caderno à procura das anotações feitas 

anteriormente. Ao efetuar o pagamento o comprador tem colocado ao lado do seu nome e 
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da relação de produtos consumidos a palavra Pago. Se a conta é paga parcialmente coloca-

se pago e Restante com o valor que resta a ser liquidado. 

 Outra prática observada entre os Xakriabá da Itapicuru, em suas relações 

comerciais locais, é a que alguns fregueses quando enviam crianças para que estas 

procedam às compras, escrevem bilhetes, em pequenos pedaços de papel de caderno, com 

o pedido de que se venda àquelas mercadorias para posterior pagamento, ou seja, que as 

compras sejam anotadas. Neste caso, os comerciantes ficam com os bilhetes, passando a 

limpo nos cadernos de anotações ou mesmo colando ou grampeando estes papéis no 

caderno de registros de fiados da venda. Nestas duas situações ou práticas de uso da 

escrita, nota-se segundo Barton; Hamilton (2004) e Street (2001) que esta é uma prática de 

letramento autogerada que se contrapõe a uma prática de letramento dominante, imposta. 

Ou seja, se dá nos moldes do que a situação vivenciada pede. 

 

 

Foto 11: Bilhetes que são enviados para as vendas locais. 

 

Nessa perspectiva, o letramento define-se como um fenômeno social, influenciado 

pelas condições locais no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, históricos, 

culturais, políticos e educacionais de modo que cada comunidade apresenta diferentes 

padrões de letramento, assim como seus membros. O letramento tem uma dimensão social 

em decorrência dos fatores e convenções sociais que regulam o uso da escrita em 

determinada comunidade, ou dada esfera da atividade humana, e uma dimensão individual 

por conta da história e das experiências de vida de cada individuo pertencente à 

comunidade. 

O evento de letramento relacionado ao comércio local nas “vendas” da Itapicuru, e 

trazido para este texto para descrevê-lo e analisá-lo, é de uma compra feita por uma 

adolescente na venda do comerciante “Careca.” A compra realizada envolveu atividade de 



103 

 

leitura por parte da adolescente que ao adentrar no comércio se dirigiu a gôndola, onde se 

expunha os produtos e a listagem com os nomes e os seus preços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Gôndola com os preços dos produtos 

Em silêncio a adolescente lê os nomes dos „temperos‟ e os seus respectivos preços, 

no pequeno papel de folha de caderno escrito a mão com caneta azul. O papel tem função 

de uma etiqueta informativa, e uma validação do valor a ser pago, pois está escrito ali, 

registrado, ainda que se leia para quem não pode fazê-lo, como se pode perceber através 

transcrição de trechos da entrevista concedida pelo comerciante: 

 

Pesquisadora: Esses produtos aqui estão com os nomes e os preços escritos né? 

Por quê? 

Comerciante: Fica mais fácil, a pessoa chega aí perto e já vê. Aí ele mesmo pega o 

que qué. 

Pesquisadora: E quem não lê?  

Comerciante: Aí ele me pergunta e eu falo pra ele. Mas taí escrito, e que eu tô 

falando pra ele o que tá marcado aí. 

O comerciante Careca, a exemplo de boa parte dos homens da aldeia, já morou fora 

do território tradicional para trabalhar. Durante alguns anos ele morou em São Paulo, capital. 

Lá desempenhou diferentes trabalhos ligados à área de serviços na zona urbana. Inclusive o 

comércio. A partir de observações e diálogos com o comerciante, pode-se inferir que esta 

experiência influencia na maneira como o seu comércio é organizado hoje na aldeia 

Itapicuru. Há o uso regular de etiquetação do ambiente com comunicações, avisos, 

recomendações e esclarecimentos; além do informe dos preços dos produtos. 
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Foto 13: Pequeno cartaz informativo produzido pela esposa do comerciante. 

Retomando a compradora, a adolescente anteriormente citada, após alguns 

instantes procedendo à leitura do informativo de preços, ela se dirige ao comerciante 

pedindo a confirmação de algumas  informações obtidas através da leitura: 

 

Adolescente: O tempero é R$ 1,10? E o cumim é R$ 0,80? 

Comerciante: é... o tempero é 400 gramas... 

Adolescente: então me dá um tempero e dois cumim.  

Comerciante: pode pegar aí... 

Após a leitura e o esclarecimento sobre o valor dos produtos, a cliente pega os 

produtos escolhidos e os leva ao balcão da venda. O comerciante pega o caderno e anota o 

nome da mãe da adolescente e logo abaixo os produtos comprados e os valores para 

pagamento posterior, conforme as datas que recebem salários ou benefícios do governo 

federal.  

3.2.6 Letramento comercial em ambiente familiar 

Outra prática de algumas moradoras da aldeia e que é realizada consoante ao uso 

de leitura e escrita é a comercialização de produtos demonstrados através de revistas e 
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catálogos de venda de cosméticos, roupas, bijuterias e utilidades para o lar que circulam 

entre os moradores da aldeia Itapicuru. Esta atividade comercial, que auxilia no orçamento 

doméstico, acontece por meio do contato com pessoas que trabalham com o ramo e 

residem em cidades próximas à TIX, como São João das Missões e Manga. Segundo 

Rosenir ( que é revendedora), as revistas são deixadas nas casas dos vizinhos, comadres, 

parentes, colegas de trabalho (como na escola, por exemplo) pelas revendedoras para que 

as pessoas olhem e escolham o produto ou produtos que desejam comprar. O nome do 

comprador é assinado pelo próprio comprador, ou escrito por alguém de sua casa ou pela 

revendedora, na revista que posteriormente é recolhida. De modo que as pessoas 

alfabetizadas ou não, sabem a finalidade das revistas e seu conteúdo, manuseando-as e 

identificando os produtos que desejam. 

Segundo Rosenir, a referência dos produtos bem como a quantidade vendida é 

enviada a representante da linha de produtos através do telefone celular. Após a chegada 

dos produtos a revendedora local é avisada, também por telefone, então busca os produtos 

em Manga (no caso específico desta revendedora) e distribui para seus clientes da aldeia 

Itapicuru. 

  

“Eu vendo para uma mulher lá de Manga, quando eu vou lá, eu pego a 
revista com ela, mostro pras pessoas aqui, aí o que eu vendo eu anoto, faço 
uma lista com os nomes dos produtos, aí no dia de entregar o pedido eu ligo 
pra ela e ela anota meu pedido, quando chega, ela liga e eu vou lá buscar 
para entregar pra quem comprou.” (Diário de campo, novembro de 2010, 
entrevista.) 

  

As práticas comerciais da economia informal que podem ser observadas nos 

espaços urbanos de cidades brasileiras podem ser identificadas no interior da TIX, e no 

caso específico da aldeia Itapicuru. Talvez sua posição geográfica de limite com Manga, e a 

proximidade com o centro administrativo da TIX possam facilitar a entrada de produtos, de 

revistas e catálogos e também de rifas (outro produto comercializado na aldeia), e que 

produz um evento onde leitura e a escrita são utilizados.   

Os chamados “mascates”, vendedores ambulantes que se deslocam a longas 

distâncias, e se dirigem às localidades onde o acesso a produtos industrializados é mais 

difícil, levam esse tipo de comércio até as moradoras da Itapicuru, que devem vender as 

mercadorias num prazo de 30 dias, para que possam receber “prêmios”, utensílios para o lar 

ou enfeites para a casa são alguns destes prêmios. O pagamento pelo trabalho, não é feito 

em espécie, mas, em produtos. Esta tarefa é também desenvolvida por mulheres que 

também solicitam que as filhas ou sobrinhas procedam à venda.   
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Os conhecimentos acerca da leitura e escrita adquiridos nos poucos anos 
escolares que aquela senhora frequentara lhe permitiam utilizá-los como 
importantes mediadores para a realização daquela tarefa na economia 
informal de sua aldeia, lendo para algumas pessoas os nomes que aquele 
pequeno pedaço de papel trazia, ora escrevendo o nome do seu "freguês", 
numa atividade de mobilização dos parentes e amigos em torno de uma 
atividade de escrita. (Diário de campo, novembro de 2010, nota da 
pesquisadora) Incorporar ao texto 

 

Para realizar tal trabalho, as vendedoras vão até as casas dos parentes, vizinhos, 

amigos, compadres e conhecidos para oferecer a rifa. Escolhido o nome dentre os que são 

apresentados na rifa o valor a ser pago é raspado que então é pago à vendedora. Esses 

dois episódios nos remetem a Barton et al., (2000), que afirma que as pessoas têm suas 

práticas de leitura e escrita delimitadas por situações únicas, próprias, que dependem de 

suas histórias de vida e daquilo que praticam e desenvolvem em atividades cotidianas, e 

que estas são limitadas aos grupos sociais que são pertencentes e ao tipo de atividade que 

se dedicam e que tudo isso compõe um contexto sócio-histórico que os envolve.  

Ou seja, a atividade comercial informal, impõe aos seus participantes a produção de 

um tipo de interação em torno da “rifa”, é um pedaço de papel cartolina que apresenta uma 

série de nomes próprios femininos (em sua grande maioria) e masculinos (em menor 

quantidade), acompanhados de um valor que fica encoberto por uma fina camada de tinta 

na cor cinza que ao ser raspado com a própria unha, ou uma moeda ou ainda de algum 

objeto pontiagudo revela o valor que se deve pagar por participar do jogo. O nome ganhador 

está entre os da série que são “assinados”, mas fica dobrado no alto do papel cartolina para 

que após a venda de toda a rifa seja aberto e revelado o ganhador.  O ganhador é aquele 

que assinou no mesmo nome ao longo da rifa. Ao “comprar o nome” escolhendo-o e 

assinando-o o sujeito recebe um brinde (neste caso específico um brinco que vem junto ao 

nome). As pessoas convidadas a “comprar na rifa” escolhem o nome e o assinam, na 

própria rifa, ou quando não o pode fazer tem a vendedora como sua leitora para escolha do 

nome e sua escriba para anotar o nome do comprador. 

3.2.7 Letramentos intermediados por mídia local  

No convívio diário junto aos lares da aldeia Itapicuru, notou-se que o rádio é utilizado 

de forma ampla pela população, e que este uso, por sua vez, propicia uma prática de escrita 

entre os moradores. Motivo pelo qual o “olhar” e o “ouvir” da pesquisa se volta para o uso do 

rádio nos contextos familiares. Durante as audições, procurou-se identificar elementos sobre 
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a rádio. Em diálogo com os ouvintes obtém-se a informação que a rádio transmissora que 

sintonizava tão bem na aldeia Itapicuru está localizada bem próxima e por este motivo as 

pessoas enviavam correspondências a fim de participarem da sua programação. 

A rádio comunitária de Traíras (comunidade rural próxima à reserva indígena) possui 

grande audiência entre os Xakriabá da aldeia Itapicuru. Assim, os ouvintes podem escrever 

cartas pedindo músicas, mandando recados e dando avisos para moradores de outras 

aldeias. Utilizando o conceito de mediação desenvolvido por Vygotsky, percebeu-se que a 

presença da rádio para a comunidade do Itapicuru, representa um meio através do qual as 

pessoas se ligam umas as outras e ao mundo no qual estão inseridas, dando sentido às 

suas realidades.  

 As cartas, objetos de mediação entre os ouvintes e os emissores das mensagens 

via rádio, chegam até lá entregues pelo próprio morador da aldeia ou por algum conhecido 

que passe por lá. “Eles mandam sempre por pessoas que vem da aldeia, alguém que vai 

passar por aqui, algum tio, algum parente pra aproveitar a vinda, às vezes até mesmo eles 

vem...”(...) (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista, locutora - irmã do professor) 

Sim!!! Eles mandam muito torpedo. Às vezes a gente coloca dois telefone, dois 

celular e não dá conta, ele ligam o tempo todo. (Diário de campo, novembro de 2010, 

entrevista, professor) 

Por essas transcrições, é percebido que as comunicações escritas entre os 

moradores da reserva, em especial da aldeia Itapicuru, chegam através de diferentes meios, 

por carta, que é entregue por alguma pessoa que passe pela comunidade de Traíras ou por 

mensagem de celular (torpedo), ou ainda por meio da voz (via telefone celular). 

Durante o deslocamento entre a aldeia Itapicuru e a comunidade rural de Traíras, o 

grupo de pesquisa passa pela aldeia Brejo do Mata Fome, e entre os contatos realizados 

enquanto aguardava carona para que se chegasse ao destino, uma moradora, sabendo que 

o grupo iria à rádio, pediu que eu entregasse uma carta dela lá. O grupo aguarda enquanto 

ela produz a carta que será levada. A citação desse episódio é feita com o intuito de 

exemplificar a motivação em torno da escrita gerada pela oportunidade de participar da 

programação da rádio. 

Buscando conhecer o desenvolvimento desse evento, e como são as interações que 

a pequena produção escrita (carta ou bilhete) desencadeia nos operadores da rádio, o grupo 

de pesquisa se dirige até a comunidade rural de Traíras e visita a sede da rádio. Idealizada 

por um professor da comunidade Traírensse, Dário, que ainda organiza a sua rádio 
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comunitária, tem os equipamentos da rádio dentro do seu próprio dormitório. Com poucos 

recursos, advindos do seu ofício como professor e conta com a ajuda da família.  Uma das 

irmãs faz o trabalho de locução juntamente com dois amigos da comunidade.  Eles também 

trabalham voluntariamente. O professor assim falou sobre o projeto da rádio: 

 

Eu faço o trabalho aqui com tanta seriedade e com tanto otimismo, que se a 
rádio, se ela for fechada hoje, eu fico feliz de ter um projeto realizado, e de 
não ter nenhum vereador ter trazido um projeto tão interessante pra minha 
comunidade como essa rádio. (Diário de campo, novembro de 2010, 
entrevista) 

 

Pelas marcas do discurso do idealizador da rádio pode-se perceber que o seu projeto 

de mídia local de caráter comunitário, se encontra em fase de consolidação. E a adesão dos 

ouvintes através das suas participações escritas ou faladas tem impulsionado a sua 

expansão. Se as pessoas participam da programação, "escrevendo" é por que a rádio está 

“logo ali”. A proximidade lhes permite participar, assim, a rádio promove um evento de 

letramento e em contrapartida é impulsionada a crescer. 

Nos diálogos com Dário, ele esclareceu que tem buscado recursos para construir a 

sede da rádio, havendo realizado festa beneficente em sua própria residência. Além das 

dificuldades econômicas (já que não é possível cobrar pelos anúncios devido ao baixo poder 

aquisitivo dos comerciantes que precisam anunciar) a rádio é vista por pessoas da 

comunidade como uma ameaça por chegar a tantos lares, segundo as informações de 

Dário. Mas, para ele, o trabalho com a rádio é um sonho que tem se realizado e que ele 

deseja levar adiante, posteriormente registrando-a. 

Pra fazer o quartim da rádio é muito dificultoso. (...) Eu fiz duas festas aqui 
de arrecadação, então assim, ganhei 11 sacos de cimento, pra fazer o 
quartim, o pessoal da prefeitura, os amigos, (....) o pessoal ajuda, então 
assim, ao mesmo tempo que sempre tem um querendo atrapalhar, tem 
outros ajudano. (...) quem tocou aqui pra mim, aqui, eu ganhei dois 
cantores: o Donizete Fernandes que é da reserva, da aldeia Barreiro Preto e 
o Cicim lá de Montes Claros. Você conhece a aldeia Embaúbas? Muito 
próximo a aldeia Brejo, e eu tô até divulgano um cdzim aqui dos menino, 
eles gravaram um cdzim de forró agora, “os garotos de Minas” e aí eu to 
divulgano prá... eles aqui...  

Nas conversas que hoje tive com alguns moradores, percebo que a rádio 
lhes desperta muito interesse. O fato de poderem participar da programação 
e ouvirem seus nomes e músicas pedidas na voz do locutor os permite 
participar de um evento importante, em que eles se tornam personagens 
daquela história que de alguma maneira os ligam ao mundo de outras 
possibilidades. (Diário de campo, novembro de 2010, anotações da 
pesquisadora) 
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Nesta oportunidade, foi possível manusear e examinar as cartas e bilhetes que são 

enviados a rádio pelos ouvintes da TIX. Buscou-se identificar entre as várias 

correspondências as oriundas da aldeia Itapicuru. As cartas são acondicionadas em caixa 

de sapato, mas como a rádio recebe muitas cartas e bilhetes, os idealizadores do projeto 

descartam parte das correspondências assim que o volume aumenta. As correspondências 

têm conteúdo que tratam principalmente de pedidos de músicas e cumprimentos aos 

moradores de outras aldeias, parentes e amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Bilhete produzido por uma moradora da Aldeia Itapicuru para Rádio FM Traíras 

Como rádio comunitária os serviços desenvolvidos, como esclareceu o professor 

idealizador do projeto, são de utilidade pública: 

Nós divulgamo aqui mais aqui é utilidade pública, é esporte, é missa, noticiário de 
morte, amanhã mesmo tem um evento, um culto evangélico, e a rádio deu esse 
problema... (neste momento o sinal da rádio passava por problemas, e aguardavam 

um técnico para verificar a antena). 

 

 Teve gente que questionou o nome da rádio sabe? Mas eu sempre gosto de... 
Traíras é um lugar diferente, é um lugar bom de se viver, nós temo comunidade no 
Orkut, temo um deputado daqui, tudo de bom Traíras tem, por que Traíras não tem 
uma rádio comunitária? (...) Eu gosto do meu lugar demais... (Diário de campo, 
novembro de 2010, entrevista) 

 

Tendo conhecido o local, os idealizadores do projeto da rádio comunitária, os 

objetivos, as dificuldades, os serviços prestados às comunidades ouvintes, os meios de 

comunicação entre a comunidade Itapicuru e a rádio FM de Traíras; a equipe de pesquisa 

retorna ao convívio da aldeia Itapicuru no intuito de identificar e descrever um evento de 

letramento gerado pelo contato com a programação da rádio. Uma vez que as muitas 

correspondências examinadas, grande parte delas dos moradores da aldeia Itapicuru, 
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davam à dimensão da produção escrita despertada pela rádio. E para esta finalidade, 

destaca-se um evento de elaboração de uma carta para pedir música que envolve duas 

adolescentes, ouvintes da rádio.  

Uma das adolescentes participantes do evento de letramento é estudante do ensino 

fundamental da aldeia, ela tem treze anos. Como é próprio da idade, gosta de músicas dos 

artistas juvenis conhecidos através da grande mídia. A adolescente autora da 

correspondência e a amiga, também colega de turma que participa da produção escrita, são 

ouvintes da Rádio FM Traíras. Juntas, resolvem escrever uma carta para a rádio solicitando 

as músicas prediletas. Elas são também vizinhas. As similaridades as tornam próximas e 

engajadas na tarefa de produção da carta. 

Apenas uma das garotas escreve o texto. A amiga acompanha atenciosamente todo 

o ritual que a produtora da carta se empenha para então começar a escrever. A dona da 

casa (a autora) limpa a mesa da sala, lugar que escolheram para a atividade. Tira a toalha 

da mesa, sacode e se certifica de que não há nada que possa sujar o papel que usará: 

Adolescente autora: “Tem que limpá, que meus irmão come aqui e derrama comida...” 

entre risos... 

A outra adolescente se prontifica a pegar o material de que necessitam para 

escrever: 

Adolescente acompanhante: “ocê vai usá aquele caderno grande? Eu vou pegá lá no 

quarto procê ...” 

Após limparem a mesa, pegarem o material, retirar alguns pertences de cima da 

mesa, tornando o espaço dos seus trabalhos de escrita mais livre, as duas meninas se 

sentam:  

Adolescente autora: “eu vou começar perguntando pra ele se ta tudo bem.” 

Adolescente acompanhante: Qual música ocê vai pedi? Eu já sei qual ocê vai pedi prá 

mim... (entre risos)... 

Adolescente autora: “peraí menina, tem que fazê o início primeiro...” 

Além da folha do próprio caderno de atividades escolares, a adolescente usa caneta 

verde e vermelha para escrever o texto. Nesta interação é observada a preocupação da 

adolescente que redige a carta em produzir um texto estruturado conforme o gênero carta. 
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Em que se pode notar o nome do destinatário em destaque, as saudações iniciais e o 

desenvolvimento do conteúdo que deseja tratar.  

A escrita nessa interação desempenha uma função de lazer. A preocupação em 

produzir um texto estruturado, seguindo as regras daquele gênero textual, não evidencia 

desconforto ou insegurança por parte das adolescentes participantes do evento. Elas se 

divertem com a possibilidade de se comunicarem com outras pessoas. Tanto de quem 

receberá (o locutor) quanto dos ouvintes seus amigos e parentes da própria aldeia e de 

outras aldeias que acompanham a programação da rádio comunitária. 

3.2.8 Letramentos promovidos por agências do Estado 

O posto da FUNAI, localizado na aldeia sede administrativa da terra indígena Brejo 

do Mata Fome, é mais uma das instituições presentes na terra indígena. Embora o posto 

esteja localizado em outra aldeia, a entidade foi procurada pelo grupo de pesquisa por se 

tratar de um espaço que poderia permitir a melhor compreensão dos significados e valores 

atribuídos à escrita e compartilhados pelos indígenas em questão. O posto é um órgão 

federal, que representa na terra indígena o contato direto daquelas pessoas com uma esfera 

superior do poder público que atende, especificamente a população indígena. Através dos 

registros que produz e dos documentos que expede torna-se alvo desta pesquisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Vista frontal do Posto da FUNAI – Aldeia Brejo do Mata Fome  
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Como convenção regional, o posto indígena é mencionado como “FUNAIA’, uma 

forma local de se referir ao órgão”. Na história de lutas do povo Xakriabá pelos seus direitos, 

as lideranças buscavam em Brasília, capital federal, as providências junto à sede deste 

órgão, e neste mesmo sentido, a “FUNAIA”, representa o espaço aonde todos recorrem para 

buscar seus direitos e benefícios. Nesse sentido, o intenso processo de reconhecimento dos 

Xakriabá como etnia indígena se deu sob os auspícios deste órgão federal. Este é um 

significado do posto para as pessoas que o buscam.  

O posto funciona em uma pequena casa de alvenaria coberta com telhas. Tem uma 

pequena área coberta à frente da instalação. Neste espaço, as pessoas da aldeia  

costumam se reunir para conversar, aguardarem carona para localidades rurais próximas a 

TIX ou para a cidade de São João das Missões e ainda para outras aldeias. Esse espaço 

também serve de abrigo para os índios vindos de outras aldeias e que aguardam 

atendimento. Uma característica curiosa, observada nesta construção, é que não há 

nenhuma indicação escrita de que ali funcione o posto da FUNAI. As pessoas sabem que ali 

funciona aquele órgão e isso é suficiente para que os índios que chegam de outras aldeias a 

procura de atendimento para ali se encaminhem. 

Dentre os serviços prestados pelo orgão aos indígenas de todas as aldeias 

componentes da TIX, está o atendimento a produção de registro de nascimento, óbito, 

realização de casamentos e fornecimento de certidão de casamento, declarações para 

auxílio maternidade e aposentadoria por idade, pensão por morte e certidão de exercício de 

atividade rural junto ao INSS. É prestado ainda acompanhamento ao cacique, na elucidação 

de casos de roubo, assassinato, segundo informações do responsável pelo posto, “a polícia 

só entra no caso com o parecer da FUNAI”. O posto também redistribui para todas as 

aldeias da reserva correspondências de bancos, da previdência social e bolsa família. Para 

o trabalho de descrição e análise, neste espaço de prática, foi selecionado um evento de 

letramento em que um indígena solicita ao funcionário no posto da FUNAI o requerimento 

para emissão de certidão de exercício de atividade rural.12 

Sobre a emissão do documento o funcionário do posto se manifestou através de 

entrevista a concedida aos pesquisadores e aqui é transcrita um de seus trechos: 

Pesquisadora: Esta certidão de exercício de atividade rural ela é utilizada por eles 

com qual finalidade? 

                                                 
12

 Neste caso específico, optamos por não divulgar o nome do sujeito, por se tratar de um processo 

burocrático envolvendo outro órgão, o INSS e que ainda está em andamento, com a intervenção do 
órgão de apoio ao índio. 
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Funcionário do posto: Você fala pro índio? 

Pesquisadora: Sim, para o índio. 

Funcionário do posto: Provando o tempo que ele trabalhou. Cada ano que tem o 

INSS muda a declaração. Procê vê ó, o INSS não acredita que o índio trabalha na roça o 

ano todo. Entendeu? Então, aí você tem que bolá aquela... qué vê ?... Aqui procê vê no item 

22 ó, (lendo no documento do órgão que se embasam para elaborar a certidão) “atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores... (salta um trecho na leitura) são desenvolvidas na 

agricultura de agosto a setembro para limpeza do plantio, tá vendo? de outubro a dezembro 

inicia o plantio ( “que é época que chove,” ele comentando sobre o texto lido) de janeiro a 

março é o trabalho na roça, e a partir de abril é difícil ele colhê, ele colhe mais é final de 

chuva tá vendo? Então, o único jeito que a gente conseguiu prová pro INSS pra ele tê direito 

foi isso, por que não acredita que uma índia, ou que seja o índio né? Que ele trabalha o ano 

todo na roça. Que não chove o ano todo na roça, tem os período de chuva, aí tivemo que 

bolá tudo isso.(Diário de campo novembro de 2010, entrevista) 

Através da transcrição de fragmentos da entrevista, realizada com o funcionário 

responsável pelo posto da FUNAI, é possível perceber o sentido que a certidão ganha para 

os índios. Atendendo a uma necessidade de comprovação de trabalho junto a terra perante 

outra agência de estado. O modelo atual surgiu de um esforço feito por pelos funcionários 

que ao produzirem tal documento, basearam-se nos ciclos de produção da lavoura conforme 

eles se dão.  Explicitando a cada conjunto de meses, quais atividades aquele trabalhador ou 

trabalhadora desenvolve na roça, para que então ficasse atestado que embora não chova 

todo o ano, (e no semiárido isso é algo mais intenso), os índios se ocupam da terra ao longo 

de todo ano, em diferentes etapas de trabalho e não apenas alguns períodos como parece 

ser. 

O requerente do documento citado, que se autodenominou “trabaiadô da roça”, 

morador da aldeia Itapicuru, desejava requerer sua aposentadoria junto ao INSS. Para a 

finalidade, ele foi informado pelo funcionário do posto da FUNAI da aldeia Brejo do Mata 

Fome, em visita anterior, que necessitaria de obter uma “certidão de exercício de atividade 

rural”. Portando os documentos pessoais de que foi informado que deveria levar para 

requerer o documento o senhor aguardava que o posto fosse aberto para proceder ao 

pedido. Um pouco tímido, o senhor assim nos respondeu, quando perguntado sobre a sua 

presença ali: 

Senhor requerente: eu vim aqui pra mode fazê um documento pra mexê com 

aposentadoria.  
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É interessante observar nesse evento que se trata de uma interação entre um sujeito 

que domina o uso da língua escrita e de um outro sujeito que se baseia na oralidade para 

construir as mediações necessárias para efetivar a comunicação. O encontro e a 

comunicação de ambos acontecem por meio de uma situação de acesso de um usuário do 

serviço de um órgão público com vistas a resolver uma questão ligada ao trabalho. Pois a 

certificação da FUNAI permitiria àquele senhor, comprovar diante do INSS a sua condição 

de trabalhador rural e assim poder solicitar sua aposentadoria, através de outro processo 

que ele iniciaria junto a este outro órgão. E que para isso precisaria se dirigir ao município 

de Januária. Já que o posto da FUNAI apenas encaminha parte do processo que o 

trabalhador ainda terá pela frente. 

Nessa interação, os materiais escritos que se apresentavam como peças textuais, de 

onde os dois homens buscavam informações ou as conferiam eram os documentos 

pessoais do senhor: carteira de identidade e CPF, carteira de trabalho e certidão de 

casamento, e um formulário próprio da FUNAI, em que o funcionário tomava nota das 

informações necessárias para a posterior emissão documental. A interação ocorreu em 

torno de vinte minutos, entre o início do atendimento, as conversas iniciais, o exame dos 

documentos do senhor, os esclarecimentos dados pelo senhor e o registro dos dados 

levantados através dos documentos apresentados e através de informações orais, como 

aldeia de origem, apelido ou nome indígena, e o relato dos períodos anuais em que trabalha 

na “lida da roça”, todas essas informações são dadas pelo requerente do documento.  

Após o funcionário do posto da FUNAI chegar e abrir o estabelecimento, organizar 

alguns materiais e objetos no balcão de atendimento e nas mesas de trabalho da parte 

interna do posto ele anuncia ao usuário do serviço que o aguarda, que está disponível para 

atendê-lo. O senhor entra nas dependências do posto e o funcionário lhe pede que o 

permita olhar os documentos trazidos por ele. O senhor lhe entrega um pequeno pacote que 

traz nas mãos, em um saco plástico. O funcionário do posto o recebe e abre o embrulho e 

retira os documentos que estão bem acondicionados. Tira um a um, observa-os 

atentamente e os coloca sobre o balcão onde acontece o atendimento. O senhor requerente 

da certidão observa todo o movimento do atendente. Como atendimento já havia sido 

previamente marcado, o usuário não tem necessidade de explicar o que veio fazer, ambos 

já sabiam do que tratariam ali.  

O funcionário do posto da FUNAI toma os documentos e num caderno à parte anota 

com caneta azul, as informações de que precisa para produzir a declaração. Nestes 

instantes, há silêncio entre os sujeitos da interação. Ao terminar o registro das informações 

o funcionário se dirige ao senhor e lhe explica: 
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Funcionário do posto: “Agora eu vô aguardar a outra funcionária chegar pra ela 

digitar ali no computador. Mas o senhor planta o que?” 

Senhor requerente: “Pranto fêjão, miio, mandioca, abrobra, andu. Dá tudo pôco, 

mas pegano com Deus o ano todo dá pra vivê...”  

Funcionário do posto: “E o senhor trabalhava sozinho?” 

Senhor requerente: “Não, trabaiva eu, a muié e os menino.” 

Funcionário do posto: “Eu vou explicar na certidão tudo direitinho ali como tá nos 

documento do senhor. Aí a moça vai digitar e assinar. O senhor aguarda um pouco.” 

Durante a interação é possível observar que o uso da escrita entre o indígena e o 

estado, que acontece por um intermediário. Ela representa a possibilidade de materialização 

de um direito trabalhista. A produção de um documento escrito neste caso indica uma 

demanda atual e burocrática em que todas as pessoas que direta ou indiretamente fazem 

parte de uma sociedade grafocêntrica estão expostas. Considerando que a identidade e os 

processos comunicativos estão intimamente ligados à noção de construção identitária 

desenvolvida por Holland, (1998b), o que auxilia a pensar sobre esta interação no sentido de 

que a construção identitária depende das relações sociais que ocorrem nas interações. Essa 

construção se dá a partir do lugar de onde os sujeitos falam, e isso é imprescindível para o 

entendimento das identidades contemporâneas.  

3.2.9 O posto de saúde da Funasa 

O pólo de saúde que existe na aldeia Itapicuru congrega aldeias circundantes como 

as de Barra do Sumaré I e II, Sapé, Morro Falhado. Continua prestando atendimento 

também aos moradores de aldeias como São Domingos e Santa Cruz. Logo o atendimento 

a todas essas comunidades é feito em um único prédio localizado na aldeia Itapicuru. O 

posto é uma agência do estado destinada ao atendimento à saúde indígena e mantida pelo 

governo federal através da Funasa. Conta com o trabalho de uma técnica em enfermagem, 

uma enfermeira que diariamente se desloca da cidade de São João das Missões, além 

de três agentes de saúde e um porteiro. Os agentes e o porteiro são indígenas, 

moradores da aldeia Itapicuru e completam o quadro de funcionários desta unidade. 
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Foto 16: Vista frontal do Posto de Saúde da Funasa mantido pelo governo federal 

O prédio é novo e bem estruturado, dispondo de vários espaços internos para 

diferentes atendimentos à saúde, mobiliários e materiais para o atendimento à população do 

pólo. Em observação pelo ambiente físico externo e interno foi percebida uma grande 

quantidade de materiais escritos expostos diretamente nas paredes e em quadros de avisos. 

Cartazes de orientação sobre práticas de higiene, cuidados com a saúde e prevenção de 

doenças, avisos sobre os dias de atendimento para consultas, exames e vacinação, 

etiquetação de espaços da instituição e ordens expressas como: „Não lavar os pés na pia‟, 

são conteúdos que utilizam a linguagem escrita naquele ambiente. Dentre os lugares 

percorridos por toda a aldeia Itapicuru, o posto de saúde da Funasa foi o espaço que 

apresentou a maior quantidade de materiais escritos dispostos e acessíveis às observações 

dos usuários do serviço do posto de saúde. Junto com os cartazes e materiais de divulgação 

do sistema nacional de saúde, foi encontrada uma escrita peculiar, feita na própria aldeia 

por um dos seus moradores, o porteiro que também zela pela limpeza e manutenção do 

espaço físico. Esta escrita atende a uma necessidade surgida naquele ambiente, a 

fotografia abaixo demonstra: 
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Foto 17: Inscrição informativa feita por um funcionário morador da aldeia 

 

Os folhetos, panfletos e livretos contendo orientações e esclarecimentos e 

destinados para distribuição aos usuários do serviço não ficam expostos para o manuseio e 

uso. A distribuição desse material ainda não é feita à população local. O resultado de tal 

observação  remete ao conceito de disponibilidade às práticas letradas, desenvolvido por 

Kalman (2004), que trata da presença física de materiais impressos. Neste caso em 

particular, se a instituição ao desenvolver as campanhas preventivas e de orientação sobre 

doenças e vacinação procedesse à distribuição e disponibilização destes materiais em seu 

espaço poderia contribuir para o acesso a materiais escritos que, por sua vez, poderiam 

mediar práticas letradas entre as pessoas das comunidades atendidas. Embora os materiais 

impressos estejam presentes fisicamente não garantem o estabelecimento de relações 

diretas e necessárias com a cultura escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18: Livretos educativos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde acerca de campanhas preventivas. 

 

Há um número razoável de livretos educativos acerca de campanhas de 

sensibilização e instrução sobre vários temas, como planejamento familiar, cuidados pré-
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natal, educação sexual, esquistossomose, e dengue. Material para trabalho com os 

segmentos a que se destinam, todavia, este material ainda não está sendo distribuído entre 

os usuários do sistema de saúde local.  

Durante as conversas produzidas em entrevistas com a enfermeira, responsável pelo 

serviço de saúde nesta unidade, sobre a não distribuição e divulgação do material de 

sensibilização, a sua disponibilização e de trabalhos que poderiam ser desenvolvidos a 

partir dos livretos distribuídos pelo Ministério da saúde para o trabalho com grupos como 

grávidas, hipertensos e adolescentes, foi obtida a seguinte abordagem sobre o tema 

adolescente; 

“Eu até tinha conversado com os professores pra gente tá abordando, por 
que é muito difícil a gente ter atendimento de adolescente aqui, né? Os 
adolescentes quase não procuram o serviço, a gente tá começando a fazer 
grupo, né? Só que a gente precisava da parceria da escola. E... só que 
assim por ser comunidade indígena aqui, o pessoal é muito restrito e não 
gostam que fala muito em DST’s, sobre a sexualidade (...) Os professores 
falaram que podia, se fosse separado, menino e menina, pra não fazê junto. 
Aí este é um problema que a gente tem medo de enfrentar porque a 
comunidade não aceita. (Diário de campo, novembro de 2010, 
entrevista). 

O trabalho em negociação com a unidade escolar da aldeia pretende garantir o que 

Kalman (2004) definiu como acesso. As atividades desenvolvidas em parceria com a escola 

poderiam promover a participação de forma ativa dos sujeitos envolvidos em práticas de 

letramento. O que significa manifestar, elaborar seu pensamento, produzindo escrita em 

relação a outras pessoas e poder construir seus próprios conceitos sobre o que leem e 

discutem. Diante do exposto pela enfermeira, do contato com o ambiente escolar e a 

comunidade foi perguntado de que tipo de materiais e com que finalidade as pessoas faziam 

leituras ou solicitavam leituras dos portadores de texto disponíveis no ambiente. Segundo os 

relatos, o interesse maior dos pacientes é entorno do uso do medicamento. Nesse caso, 

recorrem à própria enfermeira ou aos agentes de saúde que os explicam oralmente e 

anotam na caixa do medicamento os detalhes do uso, como hora e quantidade do 

medicamento a ser tomado. O registro da informação na caixa é prática dos profissionais de 

saúde, e é reforçada pelo pedido de algumas pessoas, mesmo que de posse da receita. 

Durante os períodos do dia passados no posto de saúde, pode-se observar que as 

pessoas que buscavam medicamentos no posto tinham um interesse prático do uso das 

informações contidas nas receitas médicas. Elas guardavam as receitas, junto ao 

medicamento, dobradas dentro da caixa do remédio. A receita representa um documento. 

Pois lhes permitem conseguir o medicamento mediante a apresentação ao funcionário do 

posto. Além de conter a forma como devem utilizá-lo. Informação que quando e se 
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necessário possa retomar ou ainda em caso de esquecimento ou engano sobre o uso, 

busque esclarecimento com a ajuda do agente de saúde. Uma das senhoras usuárias assim  

informou: 

“Eu guardo a receita dentro da caixa prá num perdê. Eu já perdi receita e aí 
é dificultoso prá cunsegui o remédio. As vez o médico num veim. É um 
documento da gente né? Despois se eu num subé usá eu peço Estelita (a 
AIS que atende à família desta senhora)  prá lê prá mim.” (Diário de campo, 
novembro de 2010, entrevista). 

Nas leituras dos materiais expostos nas paredes do posto, há a busca por 

informações  que as pessoas necessitam  e trazem de suas vidas diárias, ou se veem 

defrontadas a partir de um cartaz novo em exposição, acontece rotineiramente nesse 

espaço. Contudo, essa leitura acontece de duas maneiras: feita pelos próprios usuários ou 

quando não é possível, recorrem aos funcionários do posto para que  leiam os avisos e 

informe-os do que se trata. 

“Sempre que a gente deixa algum aviso aqui, igual vacinação de gato e 
cachorro, eles veem que é aviso novo e já perguntam. Algumas pessoas 
leem sozinhas, outras perguntam a gente. Outra vez quando não dá pra 
gente vir faz um aviso a mão mesmo e coloca aí. Quando é no outro dia 
eles falam: você não veio ontem né? Nós vimo o aviso...” (Diário de campo, 
novembro de 2010, entrevista enfermeira) 

 

O acesso e o manuseio dos materiais escritos pelos usuários do serviço de saúde 

ainda não acontece satisfatoriamente segundo informações da enfermeira. Os materiais 

escritos que os indígenas recebem dos funcionários do posto são relativos a comunicados e 

convites para reuniões ou palestras que ocorrem na própria aldeia, cujos temas são as 

campanhas preventivas como os projetos de combate a leishmaniose, dengue e 

esclarecimentos sobre doenças dos grupos de risco. 

Os suportes (portadores) dos textos (comunicados e convites) são folhas de papel 

ofício, nas quais os textos são digitados e fotocopiados para a distribuição. A distribuição 

acontece via AIS (Agente Indígena de Saúde) durante as visitas diárias realizadas nas 

casas das famílias que acompanham. A regularidade da prática é ocasionada pela 

necessidade em promover o evento e a disponibilidade dos profissionais que se deslocam 

da cidade de São João das Missões até a aldeia Itapicuru, pólo de saúde da região. 

Segundo a enfermeira campanhas de distribuição de material impresso aos grupos de risco 

não tem acontecido de forma mensal, pois a demanda apertada de serviços não tem 

permitido esta prática com mais frequência.  
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O trabalho dos AIS é uma importante atividade da instituição de saúde junto aos 

moradores da aldeia.  Trabalho, que por sua vez, gera espaços de promoção de eventos de 

letramento. Nas visitas domiciliares, cada agente atende diariamente um grupo expressivo 

de famílias. Das 78 famílias que compõem a aldeia Itapicuru, 30 são atendidas pela agente 

de saúde Estelita, outras 23 pelo agente Gilberto e 25 pela agente Joana. Nos atendimentos 

prestados  às famílias, os agentes de saúde realizam os procedimentos de rotina, 

identificando algum doente, aferindo a pressão, levando medicamentos de uso contínuo, 

agendando consultas e exames, retornando às casas onde há algum paciente que se 

recupera de doença ou mal estar para acompanharem o  quadro de saúde.  

Após a realização das visitas um pequeno relatório é produzido em um caderno 

comum. De uso particular e individual do AIS. Segundo Estelita, “um caderno grande de 200 

folhas dá pra usar por até dois anos.” No relatório, o AIS esclarece em poucas linhas o tipo 

de atendimento prestado naquela visita. O quadro de saúde das pessoas da família, as 

queixas feitas pelos moradores das casas que visita, as orientações prestadas ao membro 

da família que os atende e os medicamentos entregues na oportunidade. O relatório é então 

“assinado pelo chefe da família ou por um dos filhos, ou por alguma pessoa da família maior 

de 18 anos” (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista, AIS Joana). O fato de assinar 

o relatório de visita é algo bastante evidenciado nas falas dos AIS.  Os três agentes 

relataram com destaque este procedimento. O que permite inferir, que o ato de rubricar ou 

assinar seu nome no papel de controle do AIS, valida a visita junto ao posto de saúde para o 

AIS. E para a família atendida significa que o encaminhamento da sua necessidade de 

saúde foi realizado e que ele está ciente do procedimento que a partir daquele momento 

será realizado.  

A agente de saúde, Joana, em entrevista relatou que durante as visitas; 

“Eu oriento os pacientes como deve tomá os remédio, igual tá na receita. 
Separo os remédio por cor da caixa. Quando tem mais de um para sê 
tomado, eu explico pra eles, falano, sobre a hora e a quantidade que ele 
deve tomá. E mostrano cada caixa, a cor e a hora.  A bula, ou mesmo a 
receita nós num lemo prá eles não. Eles num pede não. Eles tão 
preocupado em como usá. Então eles presta muita atenção no que a gente 
ta falano. Eles guarda a receita junto dos medicamento e enrolada na caixa. 
Prá num perdê. Mas o paciente mesmo num usa a receita não. Só o agente 
que usa ela quando precisa de se relembrá o modo de uso.” (Diário de 
campo, novembro de 2010). 

 

O AIS Gilberto, contou que dentre os atendimentos também realizam a pesagem das 

crianças de 0 a 5 anos. E fazem a partir da pesagem um acompanhamento conforme as 

necessidades das crianças. Nesse trabalho, são registradas as pesagens e os detalhes 
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observados pelos agentes e ou relatados pelas mães sobre as crianças. As informações 

compõem formulários próprios do serviço de saúde e ficam arquivados no posto de saúde. 

Outro trabalho relacionado com a prática da linguagem escrita que envolve o trabalho dos 

agentes é o uso de formulários de pedidos de exames. Os AIS possuem os pedidos 

previamente assinados pelo médico para que possam entregá-los aos pacientes, caso haja 

necessidade, durante o atendimento pelo agente. Este marca no pedido assinado os 

exames que o paciente deverá fazer. Cabendo-lhe ainda agendar os exames necessários.   

Todo o trabalho desenvolvido, ao longo de um mês, pelos AIS se transforma em um 

relatório final de todas as atividades desempenhadas junto às famílias atendidas. Ao final de 

cada mês o grupo se reúne no posto de saúde, para passar para um formulário próprio, que 

é fornecido pela enfermeira responsável, os dados coletados no período. Ao término dos 

trabalhos, os agentes entregam os formulários à enfermeira que os encaminham para a sua 

chefia imediata na Funasa.  

No desenvolvimento das atividades de uso da linguagem escrita expressas no tópico 

em análise, percebe-se um movimento entre as pessoas que desenvolvem o trabalho de 

atendimento à saúde em atender ou ainda responder positivamente, ou seja, de produzir as 

escritas que são necessárias para a validação daqueles processos de trabalho e de oferta à 

população local, dos serviços que necessita. Atendendo às formas burocráticas exigidas 

pelas agências governamentais.  

Diante do quadro de atividades desenvolvidas pelos AIS, nesta seção, toma-se um 

evento de letramento para descrição e análise a partir da presença do posto de saúde da 

Funasa. Que se refere ao momento em que a produção dos AIS é condensada em 

formulário próprio do sistema de saúde. Em grupo, os AIS e a enfermeira sentam-se para 

iniciarem o preenchimento dos formulários com consulta aos seus registros. Nos cadernos e 

papéis soltos (folhas de caderno onde realizam algumas anotações), são buscadas as 

informações e ficam sobre a mesa para que iniciem o trabalho. Segundo uma das agentes, 

ela costuma fazer um levantamento geral dos seus relatórios, em casa, para que no 

momento da elaboração da produção fique mais fácil. Informações como número de 

gestantes atendidas, número de crianças em aleitamento materno, número de crianças 

vacinadas e pesadas, número de hipertensos e diabéticos cadastrados e atendidos, são 

informações que compõem o relatório mensal dos AIS e se constituem em dados 

quantitativos, que, por sua vez, surgem de relatórios que são construídos de maneira 

qualitativa, com descrições, detalhamento do atendimento e indicações de procedimentos a 

serem realizados para atender de forma efetiva aquele usuário. 
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O grupo permanece em silêncio durante algum tempo. Todos os AIS consultam suas 

anotações referentes ao mês em que estão prestando contas dos atendimentos. Retomam o 

formulário identificando as primeiras informações que irão dar. O levantamento é feito das 

informações retiradas dos cadernos com os relatórios de visitas, e também com as 

informações, de memória, que os agentes trazem dos diálogos com seus atendidos e do 

íntimo contato estabelecido com eles. Através dos seus relatos orais, é possível perceber 

que cada agente sabe exatamente quem são os pacientes e as condições de saúde que 

atualmente apresentam. Eles conversam entre si, esclarecem dúvidas e recorrem à 

enfermeira sempre que não chegam a um ponto comum nas suas discussões.  

Enfermeira: “Então gente, vamo começá né?! Tá todo mundo com tudo que precisa 

aí? Os formulários tão todos aqui. Alguém levou formulário prá casa pra adiantar? 

AIS 1: Eu levei, adiantei uma coisinha aqui... Num tive muito tempo não... (entre 

risos)... 

Os outros dois AIS permanecem em silêncio e consultando o material escrito em 

seus cadernos. Utilizam lápis e papel avulso para fazerem anotações preliminares para 

depois irem para os dados finais e enfim registrá-los. A enfermeira se ocupa de outras 

tarefas e retorna ao grupo quando solicitada ou nos intervalos de suas outras atividades 

para acompanhar o trabalho do grupo. O trabalho é de exame. As anotações são revisitadas 

para esclarecimento de informações. Um esboço com algumas informações é levado para 

adiantar o trabalho pelos três agentes. Sendo que a AIS1 leva anotações no próprio 

formulário que deverá preencher. Os outros dois levam anotações esboçadas em uma folha 

de caderno à parte. 

As ações nessa etapa dos trabalhos são simultâneas. Ao mesmo tempo, cada um 

deles produz as escritas necessárias para um momento importante do seu trabalho. Que é 

expor no papel as atividades desenvolvidas e que serão apreciadas por outras pessoas. 

Eles voltam às anotações feitas ao início do mês em que estão prestando contas. Marcam o 

início e o fim das anotações nos seus cadernos – relatórios. Voltam ao formulário e 

conferem o item da vez que deverão preencher. Eles contam os números de atendimentos 

realizados em cada caso que devem responder. Boa parte desse momento acontece em 

silêncio. Esta é uma atividade de análise e levantamento de informações. Na organização 

local através desta interação, pode-se perceber o papel do letramento. E como aquele grupo 

de sujeitos estrutura as práticas de letramento e como são estruturados por elas. Nesse 

sentido, Street (1993), citando Kirkpatrick (1983), pontua que a pessoa não é determinada 

por instituições dominantes num movimento vertical, ou seja, de cima para baixo, como 
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desenvolvido em conceitos anteriores de ideologia. Mas que estas relações se dão em uma 

esfera de articulação de componentes ideológicos dominantes e subordinados. Logo, 

mutuamente os sujeitos se conformam a partir dos instrumentos de letramento. O quadro 

então leva a concluir que diferentes letramentos, portanto, são associados a diferentes 

pessoalidades e identidades. 

3.2.10 Letramento em contextos religiosos 

Na aldeia Itapicuru existem duas congregações evangélicas: “Pentecostal Deus é 

Amor“ e “Pentecostal de Jesus Cristo”. E a “Assembleia de Deus” que tem suas atividades 

num salão que fica localizado numa zona rural do município de Manga, denominada Alto 

Tamarindo, para aonde os moradores participantes da congregação se dirigem em dias de 

culto. Cada congregação foi visitada três vezes, além do tempo de convívio  com membros 

dessas igrejas nos domínios da comunidade. Para captar as nuances do contexto, o olhar 

do grupo de pesquisa se ancorou sobre o modelo ideológico (Street, 1995), que presta mais 

atenção à estrutura social, para que desta forma possa construir diálogos entre esta e as 

formas de uso da linguagem escrita. Assim como os índios Xakriabá foram aldeados pela 

missão da igreja católica de São João dos Indios do Riacho de Itacaramby, (Santos, 1997) 

nos seus domínios sobre o território brasileiro, novas missões chegam à suas terras num 

período mais recente. Como reflexo dos movimentos em escala mundial, desenvolvidos por 

grupos religiosos protestantes especificamente da Inglaterra e Estados Unidos, conforme 

informações dos estudos de Almeida, (1995).  

Os rituais e a organização dos grupos pertencentes às duas igrejas possuem muitas 

semelhanças. A frequência que acontecem os cultos é entre três ou quatro dias por semana 

no período noturno. Em salões construídos pelos próprios fiéis da comunidade evangélica 

na aldeia. A presença da igreja católica é inexistente nesta aldeia, tendo seus templos em 

outras aldeias, dentre as mais próximas da aldeia Itapicuru estão as das aldeias Sumaré, 

Brejo do Mata Fome e Barreiro Preto. As observações e levantamentos de pesquisa  entre 

os aldeões não indicaram a presença de nenhum outro grupo religioso existente na aldeia 

Itapicuru. Para o recebimento e organização dos participantes dos cultos, o espaço interno 

do templo se organiza em dois grupos de bancos de madeira; os homens adultos, os jovens 

e os meninos sentam de um lado do outro as mulheres adultas, as jovens e as meninas. 

Essa é uma característica organizacional das duas congregações investigadas. Há também 

um altar com um púlpito onde o dirigente coordena as atividades religiosas. Os templos 
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ainda possuem caixas de som e microfones para voz e violão. A igreja pentecostal “Deus é 

amor” que está na Aldeia Itapicuru há dez anos, possui um salão para a reunião dos seus 

fiéis que totaliza um contingente de 100 pessoas que congregam sob esta denominação.  

Durante os diálogos com as pessoas que frequentam essas igrejas, foram 

identificadas várias pessoas adultas que declararam não saberem ler. No entanto, possuem 

a sua própria bíblia. Através desse artefato, as pessoas interagem entre si, a partir dos 

textos bíblicos lidos por um membro da igreja ou pelo pastor. Durante as atividades 

realizadas no culto, o texto bíblico é tomado várias vezes para que o dirigente leia pequenos 

trechos dele, que é acompanhado pela assembleia. Os leitores acompanham a leitura do o 

trecho trabalhado pelo dirigente; enquanto os não leitores acompanham auditivamente, 

emitindo expressões de louvor ao texto, durante e após a leitura realizada. Na concepção do 

modelo ideológico, descrito por Street (1995), as práticas culturais e o contexto se 

relacionam de forma íntima com a leitura e a escrita, conformando-as. Assim, a prática do 

culto religioso para esse grupo, se apresenta de acordo com o contexto, onde de algum 

modo precisam e utilizam a linguagem escrita e leitura e a fazem para fins específicos. 

Significando as ações religiosas que lhes impõem o uso de um livro texto. Mesmo que para 

tal tarefa sejam escolhidas algumas pessoas que decodificam as peças textuais mobilizando 

uma rede de interações. Isso significa que esses grupos religiosos produzem interações 

letradas num contexto que compartilham o texto bíblico, membros que sabem escrever e os 

que não dominam a decifração 

No desenvolvimento dos ritos religiosos, os dois grupos realizam diferentes 

atividades durante o culto, que incluem várias atividades intermediadas pelo uso do texto 

escrito e oral. Os momentos de louvor, utilizando música, é uma atividade recorrente nos 

dois grupos investigados. Todos os segmentos da igreja participam dessa atividade. 

Cantando em meio à assembleia ou indo à frente do grupo ali reunido para apresentação 

em grupos: de mulheres, homens e moças. Como suporte textual, tanto os grupos quanto os 

fieis de um modo geral, utilizam cadernos (pequenos, grandes, de espiral, brochura, capa 

dura) para copiarem os textos musicais.  

Ao observar o uso significante de cadernos de capa dura, foi perguntado a uma das 

jovens o motivo de usarem (entre o seu grupo) esse tipo de caderno; “Ele dura mais. A 

gente tem que escrever outros hino, novo, a gente mexe muito nele. Se a capa for fininha 

ele estraga logo. E essa capa é mais bonita.” (Diário de campo, novembro de 2010, 

entrevista). 
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Foto 19: Copiados dos chamados “hinários”
13

 . Os hinos e coros são transcritos com letra cursiva para cadernos 

com canetas de diferentes cores. As páginas desses cadernos não são enumeradas, os hinos geralmente vêm 

com um título, outras vezes não. 

 

 

Entre o grupo mais jovem, principalmente de adolescentes do sexo feminino, a cópia 

é feita por elas mesmas, alunas das escolas locais de ensino fundamental ou médio. E a 

prática, da cópia, é algo recorrente e de fácil produção, compõem as suas atividades diárias. 

Nesse aspecto, a cultura escolar em desenvolvimento no âmbito da aldeia dialoga 

diretamente com práticas que se evidenciam nos contextos das igrejas locais. Os jovens 

desempenham funções significativas para os propósitos de difusão da doutrina através de 

importantes elementos como a música e o uso da bíblia. Entre o grupo adulto, as cópias são 

feitas por algumas mulheres do grupo de senhoras que dominam a codificação e a 

decodificação de signos linguísticos ou feitas por seus parentes; principalmente os filhos em 

idade escolar. Nesse sentido, os filhos tornam-se escribas para os pais. 

Uma das senhoras, com quem o grupo de pesquisa conversa durante as visitas, 

revelou um detalhe bastante curioso sobre a forma como lida com o texto escrito: “Eu num 

sei lê não. Mas eu sei cantá os hino. Eu vô escutano os irmão cantá. Minha menina também 

sabe. Ele escreve os hino no caderno. Ela vai cantano e eu vou aprendendo.” (Diário de 

campo, novembro de 2010). Essa mulher faz parte de um grupo de senhoras que se 

apresentam para a assembleia, fazendo uso de cadernos portadores de hinos utilizados na 

igreja. Cantando de memória. A utilização de recursos, como o texto escrito, apresentado 
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 Publicações da congregação a que a igreja pertence.  
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sob a forma manuscrita dos hinos e do texto impresso da bíblia são manifestações da 

linguagem escrita entre os grupos ligados aos cultos evangélicos. A prática religiosa nos 

moldes em que é feita nos grupos observados, indica uma tendência crescente do uso da 

linguagem escrita na propagação da fé. 

Para as análises da pesquisa, evidenciou-se um evento de letramento da igreja 

Pentecostal de Jesus Cristo. A pequena casa onde acontecem os cultos foi doada pelo 

dirigente para que o grupo se reunisse e pudesse ter espaço certo para as atividades 

religiosas. Este é um grupo menor, que tem em torno de 40 membros. Na organização da 

congregação, o aspecto que despertou a atenção foi à direção dos trabalhos da igreja, feita 

pela esposa do dirigente. Embora o marido responda pela igreja junto à sede que fica no 

estado do Paraná, e conduza parte dos trabalhos durante o culto, à administração da igreja 

fica a cargo da sua esposa. 

A constatação permite inferir que em mais esse espaço, e em mais uma atividade 

religiosa localizada, nos domínios da aldeia do Itapicuru, o acesso à escolarização 

determina as atribuições do sujeito que administra, e que para isso precisa utilizar recursos 

de leitura e escrita na condução das atividades. Dilma, a responsável pela administração da 

igreja, é também aluna do quinto ano do ensino fundamental da escola dois, situada próxima 

à sua casa, na aldeia. Juntamente com uma de suas filhas, ela frequenta uma turma 

multisseriada. Em um diálogo com o equipe, ela fala por que sentiu necessidade de voltar a 

estudar: “Dejinha14 não sabe lê, e precisa mexê com a igreja, tem que tê alguém pra ajudá. 

E eu também gosto muito de estudá. Já até trabalhei como professora de adultos aqui na 

Itapicuru”. (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista). No enunciado de Dilma, fica 

evidente que as atividades demandadas pela condução da igreja  exigem o domínio de 

leitura e escrita, o que a escola pode  oferecer. Neste sentido, e subsidiando a compreensão 

desta mútua influência, entre escola e igreja locais, é buscado em Barton e Hamilton (2000) 

o esclarecimento que as práticas de letramento mudam e novas outras práticas são 

adquiridas. Consoante às novas necessidades sociais que se instalam ou ainda através dos 

usos de novos recursos tecnológicos que se tornam acessíveis à população de um modo 

geral. 

As interações em torno do texto escrito: a bíblia (material de maior acessibilidade 

entre o grupo adulto) acontecem de forma específica nos ambientes religiosos. Um dos 

dirigentes, fazendo uso da palavra, convida os presentes para acompanharem a leitura de 

um texto bíblico. Pede ao público que abra o livro e na sequência convida um outro membro 
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  Esposo de Dilma e dirigente responsável pela Congregação Pentecostal de Jesus Cristo na aldeia 
Itapicuru. 



127 

 

da igreja para que leia o texto.  Terminada a leitura, o dirigente inicia a interpretação do texto 

bíblico para o grupo. A colaboradora de pesquisa, Dilma, explica o acontecimento da 

seguinte maneira: “Esse irmão é de outra comunidade. Ele vem pregá aqui prá nós. Só que 

ele num lê. Então ele pede prá outra pessoa fazê isso...” 

 Essa questão pode ser pensada sobre o prisma de duas elaborações teóricas de 

dois diferentes autores. A definição de continuum tipológico cunhada por Marcuschi (2001) a 

partir dos estudos de Street (1993) que indica a simbiose em que linguagem oral e a cultura 

do escrito se encontram. O dirigente representante do segmento oral conduz as atividades 

religiosas com o apoio do fiel que dominando leitura e escrita se torna seu intérprete. Já na 

noção de “mediador de letramento” desenvolvida por Baynham (1993), o interlocutor num 

processo de comunicação é aquele capaz de suprir as informações relativas ao sistema de 

escrita. E o faz contrastando dois tipos diferentes de práticas comunicativas: os eventos de 

letramento mediados e os eventos comunicativos que envolvem intérpretes sejam eles 

formais ou informais. Desta maneira, o dirigente se apresenta como o intérprete do texto, 

ainda que para isso lance mão da leitura feita por outra pessoa. 

A representação dos grupos de louvor de homens e mulheres nessas igrejas torna-

se significativa para apresentação e análise da pesquisa. Durante o culto, os grupos vão à 

frente dos participantes e fazem apresentações musicais. Observa-se que apenas o grupo 

feminino utiliza pasta com textos escritos, os hinos, para aquelas apresentações. Os 

homens não utilizam tal recurso e cantam acompanhados pelo violão e pela assembleia. 

Nesse evento uma das mulheres segura a pasta lendo a letra da música e cantando-a 

enquanto é acompanhada por mais uma outra que também lê. O grupo é formado por cinco 

mulheres, dentre as quais duas leem. As outras três acompanham cantando o hino que 

memorizaram após ser cantado várias vezes por elas e pelos irmãos de igreja. O quê se tem 

no quadro apresentado é a interação mediada por um texto escrito entre pessoas em 

processo de escolarização que decodificam signos lingüísticos escritos e por pessoas que 

se utilizam apenas da oralidade para as comunicações interpessoais. 

Na organização do espaço físico da igreja, uma pequena mesinha ganhava destaque 

pelo conteúdo que exibia: cadernos de capa dura, de diferentes cores, todos em tamanho 

grande, em que os hinos foram copiados manualmente pela esposa do dirigente 

responsável pela congregação e por mais uma senhora que compõe o grupo de louvor 

feminino. Através de observações nas entrevistas, constatou-se que a prática de transcrição 

ou cópia dos textos (hinos) do livro base (o hinário) se apresenta como uma forma de 

distribuição ou socialização do texto que a princípio apresenta-se apenas numa fonte, 

através das cópias torna-se acessível a outras pessoas. Podendo ser utilizados pelas 
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pessoas que assim o desejarem,  quem quiser acompanhar o hino cantado, lendo pelo 

caderno, poderá fazê-lo. Através de mais um enunciado da colaboradora Dilma, percebe-se, 

o objetivo do grupo de senhoras em reproduzir manualmente os hinos: “Eu e a outra irmã 

que passamo os hinos praí (mostrando para os cadernos), é que nós só temo um hinário, 

desse jeito dá pra mais gente usá.” (Diário de campo, novembro de 2010, trecho de 

entrevista) 

Todavia, não foi constatado nos períodos em que o grupo de pesquisa lá esteve o 

uso dos cadernos por parte das pessoas que compunham a assembleia. O que parece 

indicar que o projeto de distribuição dos hinos através de textos escritos é algo ainda em 

fase inicial. As pessoas cantam durante os momentos de louvor, acompanhando o grupo 

responsável pela tarefa sem o uso do material escrito de apoio. 

 

 

Foto 20: Mesa onde ficam dispostos materiais de leitura. Na 1ª foto exemplar único do hinário de onde os 

cânticos são copiados. Na 2ª foto material reproduzido por duas mulheres membros da igreja. 
 
 

Dentro da pequena igreja, busquei com olhos, as peças que poderiam 
indicar o uso da leitura e escrita por aquele grupo. Percebi sobre uma 
pequena mesa ao canto, próximo ao púlpito, duas bíblias cristãs e um 
hinário (livro contendo os hinos, ou cânticos próprios desta congregação a 
que pertence o grupo observado, que é enviado pela sede da mesma, e que 
segundo a esposa do dirigente, fica em Curitiba no Paraná). Uma pasta 
plástica vermelha, contendo documentos da igreja, como formulários para 
prestação de contas também se encontravam ali. Um cartaz divulgando um 
evento da igreja em Montes Claros que já havia acontecido era mantido 
afixado na parede do salão. (Diário de campo, novembro de 2010, 
anotações da pesquisadora). 

 

A convivência com os grupos permitiu perceber que a prática da cópia dos hinos 

para outros portadores e a sua reprodução para o uso de mais pessoas, é uma iniciativa de 
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pessoas do sexo feminino. Podendo dizer que a propagação do texto escrito dentro 

daqueles grupos é uma iniciativa feminina. 

3.2.11 Os lares evangélicos e seus usos da linguagem escrita  

Dentre o grupo das 15 famílias que a equipe de pesquisa acompanhou, existe um 

número de seis lares que são evangélicos. Grupo que se destacou por apresentar um maior 

repertório de recursos comunicativos em torno da leitura e escrita. Seus membros são 

participantes das duas igrejas da aldeia e também da igreja localizada na comunidade rural 

Alto Tamarindo em Manga, divisa da aldeia Itapicuru. Nos casos específicos, o uso da bíblia 

é feito diariamente. As pessoas fazem leitura de textos escolhidos aleatoriamente, conforme 

a sua conveniência, ou a partir de anotações de versículos bíblicos anteriormente lidos ou 

citados pelo pastor. “Eu anoto as leituras da bíblia que eu tenho pra fazê. São partes que eu 

quero voltar a ler, refletir sobre elas.” (Diário de campo, novembro de 2010, entrevista). Para 

Barton & Hamilton (2000) os textos não têm significados em si mesmos, e a reunião de suas 

funções se estabelecem com a inserção destes, ao meio em que são utilizados. A bíblia, 

texto central nas interações de leitura e escrita deste grupo, tem seu conteúdo ressignificado 

a partir da seleção dos textos específicos que a pessoa toma nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: Anotações pessoais de uma de nossas colaboradoras, acerca dos livros e versículos 

bíblicos, que posteriormente retoma para leituras e meditações. 
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As leituras bíblicas acontecem de forma individual e silenciosa. Não foi observada a 

interpretação oral entre os moradores das casas visitadas. Rosenir, uma das mulheres 

evangélicas e colaboradora da pesquisa, ao ser questionada sobre a leitura realizada dos 

textos bíblicos assim informou: “Eu pego a bíblia e abro e leio um trecho e medito sobre ele. 

Mas eu leio é sozinha, em silêncio, e fico pensando sobre o que li.(...) Lino também, lê 

sozinho.”   Notou-se que cada adulto possui o seu exemplar.  

Em uma das casas, foi encontrada uma bíblia para crianças. O livro ilustrado com 

desenhos representativos dos personagens e cenas do evangelho cristão para crianças, 

também apresentava escritas espontâneas. Feitas pelas crianças que a utilizavam em suas 

práticas de leitura e a escrita. Este livro surge como um mediador entre um adulto e algumas 

crianças, no caso a mãe que lê para os dois filhos pequenos, ou a tia que lê para os dois 

sobrinhos, ou ainda a prima maior (vizinha) que lê para os primos, que são os donos do 

livro, e para seus irmãos menores. Sem a presença dos “leitores” as crianças, donas do 

livro, que ainda não leem, manuseiam o livro, apreciando as figuras, observando as letras, 

os números das páginas e, às vezes, rabiscando o livro, ou mesmo escrevendo algumas 

letras (escritas espontâneas). A criança maior, que é ouvinte em uma das turmas de uma 

das escolas da aldeia, reconhece no texto bíblico letras do alfabeto que ele já aprendeu com 

sua professora. “Raquel lê a historinha de Jesus pra mim e prá Elenize. Eu brinco com esse 

livrin também. Aqui tem as letra do meu nome...” (Diário de campo, novembro de 2010). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Foto 22:Exemplar de uma bíblia para crianças. Publicação ilustrada e utilizada por um grupo de 
crianças Xakriabá na aldeia investigada. 
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3.2.12 Circulação de materiais escritos na aldeia Itapicuru 

Além do material que circula através das instituições ali presentes e dos seus 

moradores aqui apresentados, foram descritos  e analisados outros materiais escritos de 

instituições e órgãos de fora da aldeia, como também de dentro da terra indígena que 

chegam à comunidade. Foi possível observar durante a permanência em campo os 

seguintes materiais: lista de pessoas que devem empréstimo ao PRONAF, convocação para 

reunião com estas pessoas, aviso do IMA sobre a vacinação contra febre Aftosa e convite 

para curso de viveiro de sementes do CAA. Todas as correspondências haviam sido 

enviadas à casa do professor e vereador, Dão de Rosalvo. Que as lê, analisa a sua 

disponibilidade em ir aos eventos propostos, ou com o intuito de designar outras pessoas 

ligadas ao tipo de evento que possam representar a aldeia Itapicuru. Ou ainda, após a 

leitura, repassa os avisos de interesse comunitário. A casa do professor-vereador se 

estabelece como pólo irradiador das informações que chegam à aldeia Itapicuru. Diante da 

identificação dos materiais que possibilitam eventos de leitura e escrita, foram produzidas 

algumas reflexões com o auxílio de Kulick e Stroud, (1993). Esses autores, em uma 

pesquisa realizada em uma vila na Nova Guiné, apontam que naquele contexto, se uma 

mensagem escrita é enviada sem um mensageiro, sem alguém que a comunique, não é 

considerada: "Os fatos escritos no papel não têm significância a não ser que sejam 

oralmente proclamados" (p. 54). Algo parecido acontece em torno das comunicações orais 

feitas pessoalmente pelo professor-vereador às pessoas da sua comunidade. Os conteúdos 

dos textos escritos que chegam a sua casa são comunicados aos interessados. Ainda que o 

papel seja enviado, ou levado por ele, a comunicação é feita oralmente. O papel tem um 

status de „confirmação do dito‟. Contudo, a efetivação da comunicação é realizada 

oralmente. Assim a fala serve em geral para a manutenção "de uma estrutura 

intersubjetivamente construída na qual o significado pode ser publicamente negociado" (p. 

53).  

Pensando no lugar social que a escola ocupa, hoje, nos domínios da aldeia Itapicuru; 

na importância para a emancipação daquela gente e sinalizada nos discursos de diferentes 

grupos e segmentos da aldeia, não se poderia deixar de refletir sobre os apontamentos de 

Bloch (1993). Nas investigações realizadas por este pesquisador, o conhecimento escolar 

não transforma unilateralmente a "organização e a filosofia do conhecimento" dos membros 

da comunidade. Antes, é interpretado de acordo com os termos da cultura autóctone. A 

conclusão a que chega o autor parece auxiliar no entendimento da significação do 

letramento para a aldeia do Itapicuru. Embora haja um entendimento coletivo da 
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necessidade de apreender sobre o modelo do letramento oferecido pela escola, ele não está 

incorporado à cultura local de forma evidente no seu modo de vida. Se se pensar no espaço 

da aldeia como um lugar que guarda as marcas da cultura oral, melhor se compreenderá o 

exposto. 
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A QUE CONSIDERAÇÕES PODEM-SE CHEGAR ACERCA DO 
LETRAMENTO EM UMA COMUNIDADE INDÍGENA? 

Pensar em letramento entre indígenas, hoje, nos remete aos processos de contato 

com a sociedade circundante ocorridos ao longo da história. Nas lutas instauradas por esses 

povos pelos seus direitos. E em especial a um dos direitos fundamentais, o direito à 

educação escolarizada. Que de algum modo, conferiu a essa população as condições e 

instrumentos da cultura escrita para dialogar com o Estado e seus mecanismos. Quando se 

refere à situação de interlocução entre povos indígenas e o estado brasileiro, como condição 

preliminar, para se discutir a definição de letramento, essa atitude é realizada por entender 

que tal movimento está investido de um „estado de poder‟. Estado esse conferido aos 

indivíduos que dialogam com os conhecimentos sistematizados pela escola. 

Afinal a introdução da escola, numa proposta diferenciada, como no modelo 

preconizado pelos direitos constitucionais conquistados pelos povos indígenas, irá introduzir 

dentre outras coisas, um tipo de letramento, em que aspectos de seu uso serão 

evidenciados em detrimento de outros. Em contrapartida, a comunidade na qual a escola 

estará inserida, apresentará as suas demandas sociais de uso da leitura e da escrita. Aí 

então, tem-se instaurado um processo mútuo de negociações de significados que impõe a 

questão: afinal o que é letramento neste contexto? O contato dos povos indígenas com a 

instituição escolar que adentrando seu território irá propor o ensino nos moldes científicos 

que busca por um diálogo com os conhecimentos tradicionais produzirá o encontro para a 

ressignificação da escola por seus usuários étnicos. 

A produção dessa ressignificação de sentidos, dos usos da linguagem escrita, se 

constitui em ponto chave para o entendimento da questão proposta. E é vista sob a ótica 

desta pesquisa, como fonte privilegiada, os sujeitos e seus modos de perceber os usos da 

linguagem escrita da própria comunidade indígena.  

A esse respeito Francheto, (2008) esclarece que; 

Entre as experiências mais marcantes da história do encontro entre 
populações indígenas e colonizadores estão a descoberta, a entrada, a 
aquisição e o impacto da escrita, com seus inevitáveis corolários: 
alfabetização, letramento e escolarização. Instrumentos delicados e ao 
mesmo tempo poderosos nas mãos dos agentes “civilizadores”, essas 
experiências operam mudanças significativas nas sociedades indígenas. 
(p.31) 
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Esse fragmento do texto “A guerra dos alfabetos: os povos indígenas na fronteira 

entre o oral e o escrito” de Bruna Francheto, auxilia nas reflexões iniciais em torno da 

pergunta apresentada. E consequentemente conduz ao processo histórico de luta pelos 

direitos culturais, costumes, tradições e organização social dos povos indígenas em nosso 

país e especificamente ao direito à educação escolarizada.  

Ocorrido nas últimas décadas e fruto de uma crescente organização do movimento 

indígena no Brasil, tem como uma de suas bandeiras de reivindicações a demanda por uma 

educação escolar específica, diferenciada e de qualidade. Este movimento abre as portas 

das aldeias, trazendo para dentro delas, o olhar do não índio, e a curiosidade de conhecer 

de que maneira acontecem os processos educativos diferenciados.  

Nesse contexto multicultural formas diferenciadas de aprender e ensinar, de 

conhecimentos tradicionais e a sua relação com a apropriação dos conhecimentos 

científicos acumulados pela humanidade. Há um universo de elementos que podem sinalizar 

o que de fato significa o letramento naquele contexto específico, diferenciado. Uma vez que 

o letramento é encarado como um processo determinado pelo contexto social. É o modelo 

ideológico, que indica que a cultura, a identidade, a participação política devem ser 

elementos considerados no entendimento do que deve ser considerado para se pensar 

nesse processo em uma comunidade indígena. 

Como as sociedades indígenas são grupos tradicionalmente orais, a atenção com a 

oralidade na constituição desses letramentos específicos é outro aspecto que também pode 

revelar muito desse processo em uma comunidade indígena. O RCNEI15 é um dos 

documentos que propõe diretrizes para o trabalho educativo junto aos povos indígenas, de 

produção feita pelo MEC, considera que, a oralidade talvez devesse constar como uma 

matéria em si do currículo das escolas indígenas, dada a sua importância para a aquisição 

da linguagem escrita. Componente teórico que permite refletir sobre aspecto essencial no 

processo de concepção do sentido do letramento em uma comunidade indígena. 

No caso do povo Xakriabá, Evaristo, Gerken, Gomes, e Oliveira (2004), apontam a 

partir de pesquisas realizadas na TIX, elementos que constituem o modo próprio do 

letramento local. A flexibilidade com que lidam com turmas multisseriadas e toda a sua 

complexidade, a existência de textos escritos em rituais religiosos tradicionais, indicam que 

os processos de escolarização e consequentemente de letramento, impulsionados pela 

escola, agência formadora e uma das instituições presentes na aldeia de um modo 

específico determinam alguns dos usos da leitura e escrita que aquela comunidade vem 

                                                 
15

 Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 
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desenvolvendo. O que os permitiu concluir com um conceito de Tassinari (2001) que esses 

processos acontecem numa região de fronteira entre cultura oral e escolar. 

Assim como a escola é uma importante agência formadora e instituição presente no 

interior da aldeia, interpolam necessidades de escrita numa perspectiva formal, outras 

instituições que por força dos direitos sociais alcançados através das lutas empreendidas 

pelos indígenas, ali também instaladas, contribuem para o desenho particular de um quadro 

de letramento indígena.  

O pertencimento comunitário e familiar, os contratos simbólicos de reciprocidade (os 

mais jovens ajudam os mais velhos, que se utilizam da força daqueles e, por conseguinte, 

oferecem os elementos simbólicos da tradição) representam as condições culturais, o pano 

de fundo em que ocorrem os usos da linguagem numa comunidade indígena. Comunidade 

construtora e possuidora de cultura própria, elementos culturais específicos que diferenciam 

a construção do letramento indígena do letramento de populações não indígenas. 

Dada à complexidade da discussão em torno da concepção de letramento indígena, 

não se poderia deixar de trazer a esta teorização do tema, o argumento sobre os processos 

de inclusão em relação à cultura escrita que o tema suscita e encontra respaldo na 

experiência de Marinho (2010): 

“Analisando cenas de escrita observadas na interlocução entre índios e 
universitários, argumento que as pesquisas envolvendo a cultura escrita e 
os processos de inclusão enfrentam um complexo quadro de contradições e 
de fatores que nos obrigam a refletir sobre a construção social do conceito 
de letramento ou de letramentos, de alfabetização e de cultura escrita.” 
(p.71) 

No sentido da citação acima, a autora esclarece que sob “os efeitos das 

categorizações oficiais” que são difundidas pelos meios de comunicação, ainda nos vemos 

impelidos a questionar a validade de termos que sugerem definições dos sujeitos quanto ao 

acesso e ao uso das tecnologias da escrita que os apontam como marginais da cultura 

escrita. Deste modo, é preciso analisar de que maneira percebemos os indivíduos que 

pertencentes a culturas de tradição oral acessam a linguagem escrita em situações 

específicas para seu uso. 

Nas marcas locais do letramento na aldeia investigada, alguns elementos produzidos 

nesta pesquisa e os seus resultados sinalizam o que é o letramento indígena na aldeia 

Itapicuru. Como contribuição para continuar buscando compreendê-lo a partir de culturas 

específicas. De um modo geral, as práticas compartilhadas de escrita entre os índios da 

aldeia Itapicuru são reguladas pela função social dos sujeitos investigados. 
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Optou-se em usar no trabalho o termo caminho por representar de fato, o movimento 

empreendido no espaço comunitário da Itapicuru. O percurso feito pelos caminhos da aldeia 

levava aos eventos de letramento completando assim um ciclo. Os diversos diálogos, as 

caminhadas pelo território da Itapicuru, a convivência em seus diferentes grupos, o 

reconhecimento de outras instâncias fora da aldeia; dialogavam diretamente com os eventos 

letrados e todas as pistas oferecidas por eles apresentavam os usos da linguagem escrita e 

os significados compartilhados pelos sujeitos em interação. Chegava o término de uma 

importante tarefa. E depara-se com a imperiosa: escrita. Pensar todos os dados, as 

conversas, as gravações, olhar as fotografias buscando na memória os sentidos que elas 

inspiravam.  

Buscava-se nestas análises traços comuns. Elementos que ligassem os espaços 

investigados nos seus propósitos de produção da escrita. Percebia-se então, que o modo de 

vida agrícola daquela comunidade e todas as tarefas demandadas para este fim não 

exigiam usos sistematizados de leitura e escrita. O uso frequente da linguagem escrita 

acontece a partir dos novos espaços institucionais na aldeia. E como as pessoas não leem 

somente aquilo que querem ler, mas, o que de alguma maneira está disponível e que se faz 

necessário que se leiam; a entrada de instituições e órgãos de estado promovem o 

desenvolvimento de usos da linguagem escrita específicos a estas demandas. Mas as 

identidades étnicas situadas e participantes dos eventos letrados, também incidem sobre 

tais usos e geram assim um típico uso local do letramento. Nesse sentido, Kulick e Stroud 

(1993), acreditam que ao invés do letramento afetar as pessoas; são as pessoas que afetam 

o letramento, conforme apontavam seus estudos. E longe de serem passivamente 

transformadas pelo letramento, aplicam de forma ativa e criativa as habilidades de 

letramento para atender a seus próprios propósitos e necessidades. Um aspecto observado 

na conformação territorial da Itapicuru em diferentes espaços e que confirma o uso próprio 

da linguagem escrita, é a ausência de placas ou textos informativos nos espaços coletivos 

da aldeia. Deduz-se que da mesma forma, como precisam se apropriar da escrita para 

responder a situações demandadas pelo contato com as instituições, os índios não se 

sentem obrigados a usá-la em outros espaços, que não sejam para os fins que se destinam. 

Essa situação é percebida quando no posto de saúde da FUNASA, a exibição de materiais 

escritos pelas paredes é abundante e em lugares como as escolas e as vendas locais não 

há nenhum tipo de inscrição que indique a finalidade daqueles espaços. 

Na continuidade do  percurso pela aldeia como “lugar para ler e escrever”, a 

significação dos usos da linguagem escrita para a luta pela terra ganhava uma 

ressignificação, observada nas manifestações do nosso colaborador Zé Fiúza, que: “Hoje 
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nós qué lutá pelas lei...” O tempo presente de lutas significa para a aldeia Itapicuru acionar o 

estado brasileiro através das suas agências. Como também acessar a saúde, a educação. 

Essas são estratégias da luta que empreendida por eles atualmente. Para que possam se 

manter na terra, há de existir condições para isso. Na tese de Leite (2002) a autora produz 

uma importante reflexão sobre a condição desigual entre os indígenas Xakriabá e o estado 

brasileiro com suas leis, documentos e processos judiciais que a partir da homologação de 

suas terras precisaram lidar.  

O período de confrontos sangrentos era alternado pelo de luta com a burocracia. Na 

busca de recursos para a TIX, era preciso também lidar com os papeis, os textos, o escrito. 

Dona Santa, “senhora vivida”, pertencente à geração dos mártires da Itapicuru, durante os  

diálogos com a equipe de pesquisa relatou que: “Antigamente, as pessoa num preocupava 

de guardá papel não. Era só cozinhá, cumê e trabaiá.” Ela evidencia através da comparação  

a tempos anteriores, que o movimento existente, hoje, dentro da aldeia em relação à cultura 

escrita, a característica oral das relações comunicativas do seu povo. E das novas 

necessidades que o tempo presente lhes trazem 

É possível perceber a reverência que aquelas pessoas têm pela escola. No processo 

de ressignificação dos instrumentos de luta e consequentemente de reafirmação da 

identidade étnica, ela ganha importante destaque. Esta instituição presente nos domínios da 

aldeia é ícone de uma conquista que lhes proporcionam outras, principalmente a educação. 

A presença dos professores em instâncias de negociação onde se fazem presentes os usos 

da linguagem escrita é uma marca da importância que a escola representa para a população 

local. Solicitados, indicados, convocados para secretariar ou presidir grupos organizados 

pela liderança local, os professores assumem a tarefa de produzirem escritas que além de 

registrarem as atividades dos grupos e seus participantes, escrevendo a história dessas 

organizações intra-aldeia, produza documentos que sustentem as negociações com os 

órgãos de destinação.  

Se por um lado, há uma significação compartilhada entre os sujeitos da aldeia 

Itapicuru em torno de um letramento que seja capaz de dar-lhes condições para o diálogo e  

acesso às agências de estado e seus serviços, demonstrado como uma prática recente, ela 

é o resultado de lutas. Por outro, há na aldeia Itapicuru, um movimento paralelo (e anterior) 

ao da entrada das instituições que geram eventos de letramento. E que revitalizado em 

tempos recentes, visa à manutenção de modos tradicionais de trabalho entre os Xakriabá. É 

uma forma de resistência a um modo capitalista de produção que de algum modo tem 

avançado para dentro das aldeias. E esse modo cooperativo e solidário resgata e mantêm 

uma maneira própria deste povo se relacionar com o trabalho. Estabelecido através da 
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Associação dos Grupos de Roça. Neste sentido, o novo e o tradicional no quadro geral das 

relações interpessoais proporcionam eventos de letramento locais baseados em diferentes 

lógicas. 

Na “constituição do olhar” as entidades religiosas presentes na aldeia se mostraram 

como lugares importantes do caminho, por apresentarem pistas de linguagem escrita que a 

princípio eram captadas na permanência nos lares das famílias evangélicas. Naquele 

complexo espaço de relações humanas, os usos coletivos relacionados à maneira complexa 

das atividades orais aconteciam através da produção de leituras compartilhadas de textos 

bíblicos. E pelos diálogos estabelecidos a partir da escrita ou que a ela dão origem. Nas 

práticas compartilhadas o encontro entre oral e escrito ocorre de forma intensa. Tais 

manifestações orais se dão através de orações, apresentações musicais e leituras orais e as 

interpretações sobre elas. Além dessas características, os diálogos e observações, das 

quais houve a participação do grupo de pesquisa, há a indicação que os letramentos 

produzidos nesse quadro sofrem forte influência do modelo do letramento padrão aprendido 

nas escolas de educação básica da terra indígena.  

O modelo de letramento oferecido pela escola, assim como é capaz de mediar às 

relações entre a comunidade e os órgãos oficiais de estado, influencia o trato com a 

linguagem escrita no interior das igrejas. Aspecto observado dentre outras situações a partir 

da transcrição de hinos e coros para cadernos. Função que é exercida por mulheres 

escolarizadas ou em processo de escolarização. A atividade de transcrição confere 

socialização ao texto escrito. E este aspecto de uso da linguagem convive de forma muito 

íntima com as trocas simbólicas orais de segmentos no interior das igrejas. Essas práticas 

orais revelam uma maneira dos sujeitos se inserirem no universo da escrita ao se instituírem 

como leitores e intérpretes dos textos disponíveis que tais experiências coletivas de leitura e 

escrita proporcionam. 

O interior das casas na aldeia Itapicuru, pouco a pouco, foi se revelando como 

espaço de atividades que envolviam a leitura e a escrita. Durante as visitas, a convivência, 

as conversas, no contexto familiar, a linguagem escrita se apresentava de diferentes 

maneiras. Associado a ajuda nas tarefas escolares por parte de irmãos mais velhos ou das 

mães. Ao comércio de porta em porta, as práticas religiosas de leitura da bíblia e de registro 

de textos a serem retomados. As brincadeiras infantis, especificamente de „escolinha‟. Ao 

lazer na produção de cartas para a rádio comunitária e em momentos coletivos de conversa 

entre os grupos familiares. 
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Todos esses usos da linguagem escrita acontecem em meio às manifestações orais. 

Em mais um encontro, promovido a partir das rodas de conversa como um mecanismo de 

integração entre os sujeitos. Nas rodas de conversa, diferentes gerações se encontram 

através dos relatos orais. As pessoas que delas participam, relembram acontecimentos que 

marcaram a aldeia e também algumas histórias particulares. Como a morte encomendada 

dos parentes que lutavam pela terra; a memória dos pais da liderança local e as lições de 

vida aprendidas com eles, a construção das escolas locais, as muitas viagens em busca de 

recursos públicos para a melhoria da vida da comunidade. A memória, lembranças, dos 

mais velhos surge como importante traço que subsidia as trocas orais. 

O contato com os jovens permitiu observar uma significativa influência a partir de 

usos de aparelhos eletrônicos, dentre ele os celulares. Fato  curioso, pois gera novos 

gêneros textuais que passam a coexistir em a gêneros tradicionais; como por exemplo a 

carta. Especificamente, esse uso da linguagem escrita é proporcionado pela audiência da 

rádio comunitária da comunidade rural de Traíras. Verificou-se que, assim como as pessoas 

produzem cartas ou bilhetes para a rádio, que são entregues na rádio, por eles mesmos ou 

por parentes e amigos que passam pela comunidade de Traíras. As mensagens com 

pedidos de música e recados para a rádio chegam até os seus idealizadores através de 

torpedos. Podendo perceber a influência das mídias de comunicação na produção escrita, 

especificamente entre os jovens. 

O caminho de andanças se deparava com as relações comerciais ocorridas nas 

vendas locais. Neste ponto de interseção entre os próprios indígenas e sujeitos vindos de 

fora da aldeia a interação entorno da linguagem escrita acontece fortemente amparada pela 

oralidade, que é complementada pelo registro escrito. Para essa atividade, tarefa quase 

exclusiva dos comerciantes, é produzido um controle das vendas e dos valores a serem 

recebidos. Em contrapartida os compradores lançam mão da produção escrita através de 

bilhetes. Bilhetes endereçados aos comércios quando a compra é feita por crianças 

pequenas ou ainda quando além da relação de compras, o comprador deseja negociar 

questões em torno dos produtos. A função informativa da escrita, através de pequenos 

cartazes e etiquetas também aparece nesses contextos com uso específico. No espaço das 

negociações a escrita assume uma característica de registro e controle que os comerciantes 

lançam mão como também  de informação e autorização por parte dos compradores. 

Assim a interrelação entre oralidade e escrita na aldeia Itapicuru se configura a partir 

dos contextos observados das práticas coletivas. E corresponde à forma como os sujeitos 

pesquisados  inserem-se nesses contextos. É possível  dizer ainda, que a tradição da 

escrita entre os Xakriabá da Itapicuru se forma e  consolida a partir dos espaços em que 
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ocorrem hoje. E que são  práticas de escritas  cotidianas e complexas. A apropriação e o 

modo como os sujeitos passam a fazer parte dos contextos são intercambiados pela 

oralidade. E que os novos meios de interação nos grupos internos da Itapicuru ocorrem sob 

a influência das novas demandas de escrita  que foram introduzidas na comunidade a partir 

de agências estatais. 

Esta pesquisa buscou contribuir com o reconhecimento de letramentos locais num 

complexo grupo étnico. E numa aldeia pouco pesquisada pelo meio acadêmico e, sobretudo 

no âmbito dos estudos sobre letramento. Todavia esta tarefa necessita ser retomada em 

outros momentos de investigação dado o grau de complexidade do grupo indígena e que se 

manifesta em suas relações sociais, culturais e identitárias; dentro dos domínios do território 

indígena ou em face aos diálogos que vem sendo empreendidos em diferentes espaços da 

sociedade. 
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ANEXO A 
 

Aspectos do cotidiano da Aldeia Itapicuru captados pela lente da câmera fotográfica 

Arquivos da pesquisadora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada da Aldeia Itapicuru com vista da escola de ensino fundamental – prédio 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O cacique da aldeia Itapicuru – José Fiúza e a filha. 
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Árvore Itapicuru 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curral – Construção de madeira para guardar o rebanho bovino muito comum nesta aldeia.  
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 Posto de Saúde da FUNASA/Aldeia Itapicuru – Visto de outro ângulo 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Um uso local da escrita – Oferta de serviço 
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Placa de inauguração do Posto de Saúde da FUNASA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquivo com etiquetas indicativas da localização das fichas familiares das Aldeias que fazem parte do 
pólo de saúde da Itapicuru 
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Moradia típica da Aldeia Itapicuru 
 
 
 
 

 
 

Barragem Aldeia Itapicuru vista pelos fundos de uma casa 
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Agricultura familiar - Roça de milho 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cemitério indígena Itapicuru – Onde estão sepultados os mártires  
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Casa de barro trançado que pertencia aos pais da liderança local e onde funcionou uma unidade da 
escola da aldeia Itapicuru. 

 
 
 
 
 

 
 

Vista frontal de uma das igrejas evangélicas presentes na Aldeia Itapicuru 
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Vista frontal de uma das igrejas evangélicas presentes na Aldeia Itapicuru 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trecho de mata na Aldeia Itapicuru 
 
 
 
 
 
 



156 

 

 
 

 
 

Lavrador e os filhos cultivando sua roça familiar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galinheiro construído para projeto da Associação dos Grupos de Roça 
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Fachada de uma casa com inscrições sobre pleito eleitoral municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reunião com o Grupo da Psicultura e órgãos governamentais de apoio. 
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Árvore frutífera nativa da região 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rebanho bovino pastando em meio às casas 
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Estrada de acesso à barragem/ Aldeia Itapicuru 
 
 
 

 
 

Ponto da barragem onde acontecem os trabalhos da psicultura 
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Tanques para criação de peixes –  Projeto da Psicultura 

 
 
 

 
 

Vista do barracão da Psicultura em outro ângulo 
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Interior do Posto da FUNAI/Aldeia Brejo do Mata Fome – Sede Administrativa da TIX 
 
 
 

 
 

Idealizador da Rádio Traíras FM 
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Carro de boi/Comunidade rural de Traíras 
 
 

 
 

Família Xakriabá – Aldeia Itapicuru 
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Família Xakriabá – Aldeia Itapicuru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família Xakriabá – Aldeia Itapicuru 
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Crianças Xakriabá – Aldeia Itapicuru 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crianças Xakriabá/ Aldeia Itapicuru em aula de Cultura Tradicional 
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