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RESUMO
Considerando a política de educação especial em curso no Brasil e ancorado nos Novos
Estudos sobre o Letramento (STREET, 1984, 2003), este trabalho apresenta um estudo
que busca compreender qual a função social que a escrita assume no cotidiano de uma
criança com paralisia cerebral, considerando todas as dimensões da vida desse sujeito,
articulando os estudos do letramento, a dialética exclusão/inclusão e pessoas com
“deficiência”. Tem também como objetivo conhecer as práticas e eventos de letramento
que subsidiam tais construções de significado, bem como a participação desse sujeito
nesses eventos e práticas letradas. Tal trabalho deriva-se da premissa de que a inserção
digna das pessoas com necessidades especiais no cenário educacional está vinculada aos
valores imbricados no processo de letramento. O conhecimento dessas concepções pode
subsidiar atuações diferenciadas e novas estratégias na busca por ações sociais menos
exclusivas. Sendo assim, esta investigação considera a perspectiva sociocultural do
letramento. Isso quer dizer que se parte do pressuposto de que o estudo deste campo
temático implica a observação e análise das práticas sociais que envolvem a escrita a
partir das situações em que se efetivam seus usos nos diferentes contextos em que se
consolidam. Fundamentando-se nessas afirmativas, foi realizado um estudo de caso
etnográfico com um aluno diagnosticado com paralisia cerebral, 12 anos de idade, do 6º
ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública de ensino da cidade de São
João del-Rei – MG. Como instrumentos de coleta de dados, foram realizadas
observações participantes, notas de campo e entrevistas semiestruturadas com o sujeito
investigado e também com informantes privilegiados que atuam nas diversas dimensões
da vida do mesmo. A partir dos dados coletados, observou-se que as práticas e eventos
de letramento que compõem o cotidiano desse sujeito restringem-se aos contextos
familiar e escolar e diferem-se entre si com relação ao conteúdo e forma como o sujeito
participa e interage com as mesmas. A instituição escolar e o ambiente familiar
requerem formas de intervenção particulares de participação e uso da linguagem escrita.
Considera-se, a partir da articulação teórica, que a participação pode ser prejudicada
pelo afeto que envolve. Sendo assim, o processo de exclusão/inclusão reflete-se na
relação do sujeito com as práticas sociais de leitura e escrita, uma vez que sua
participação e envolvimento nas mesmas vinculam-se ao sentimento de desvalor e
deslegitimidade social definido por Sawaia (2011) como sofrimento ético-político.
Palavras-chave: letramento; dialética exclusão/inclusão; paralisia cerebral.

ABSTRACT
Considering the current special education policy in Brazil and anchored in the New
Literacy Studies (Street, 1984, 2003) this work presents a study that seeks to
comprehend what social function writing assumes in the daily routine of a child with
cerebral palsy, considering all the life dimensions of this subject, articulating the
literacy studies, the dialectic exclusion/inclusion and people with "disabilities". It also
has as objective to know the literacy practices and events that support such
constructions of meaning, as well as the participation of this subject in such literacy
events and practices. This work stemmed from the premise that the worthy insertion of
people with special needs in the educational setting is bound to the overlapping values
in the literacy process, and the knowledge of these conceptions may support new
actions and strategies in the search for less exclusive social actions. Based on a
sociocultural perspective of literacy, this research assumes that the study of this
thematic field implies the observation and analysis of the social practices that involve
writing from the situations in which its uses become effective, in the different contexts
in which such uses get consolidated. Basing on such statements, an ethnographic case
study was performed with a 12 year-old pupil, diagnosed with cerebral palsy, of the 6th
grade in a school of the public basic education network in the city of São João del-Rei,
MG. Participant observations, semi-structured interviews with the investigated subject
and also with privileged informants that participate in the different dimensions of his
life, and field notes were used as data collection instruments. From the collected data it
was observed that the literacy practices and events, which are parts of the everyday life
of this subject, are limited to the family and educational contexts and differ from each
other with regard to the content and the way that the subject participates and interacts
with them. The educational institution and the family environment require particular
intervention forms of participation and use of written language. It is considered, based
on the theoretical reference, that the participation may be impaired by the affection that
involves. Thus, the exclusion/inclusion process reflects on the relationship of the subject
with the social practices of reading and writing, once his participation and involvement
in such practices bind to the feeling of worthlessness and social delegitimacy, defined
by Sawaia (2011) as ethical-political suffering.
Keywords: literacy; dialectic exclusion/inclusion; cerebral palsy.
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1 INTRODUÇÃO
“Alegria é o sentimento que temos quando nossa capacidade de existir aumenta”
(SAWAIA, 2009, p. 367).

Nos anos de 2010 e 2011, desenvolvi atividades de pesquisas junto ao Grupo de
Pesquisas em Educação Indígena (GEDUC), em um trabalho que buscou a compreensão
das formas específicas de apropriação da escrita e de construção do processo de
escolarização inaugurado pelo Programa de Educação Indígena do Estado de Minas
Gerais (PIEI/MG). O estudo junto à etnia Xakriabá foi enriquecedor por possibilitar
maior compreensão de como ocorrem tais processos entre esses sujeitos historicamente
afastados das trocas realizadas por meio desse sistema de signos. Também foi o ponto
de partida para que novas questões em torno do processo de letramento fossem pensadas
em diferentes contextos e, consequentemente, a ideia central deste trabalho de pesquisa
fosse estruturada.
O estudo que se segue tem como objetivo compreender qual a função social que
a escrita assume no cotidiano de uma criança com paralisia cerebral. Trata-se, portanto,
de um trabalho que pretende realizar uma investigação acerca do processo de letramento
por uma criança com deficiência. Três eixos se articulam neste estudo: letramento,
pessoas com deficiência e a dialética exclusão/inclusão. É preciso, neste primeiro
momento, esclarecer como cada um desses termos é abordado.
Concebe-se, neste trabalho de pesquisa, o letramento como sendo mais que o
processo de aquisição da escrita enquanto código, mas como uma prática social
(STREET, 2003). Isso inclui os diversos contextos em que se desenvolvem e se
concretizam os seus usos. Essa perspectiva, representada pelos Novos Estudos sobre
Letramento (STREET, 1994, 2003), entende que o significado e os usos das práticas de
letramento estão relacionados com contextos culturais específicos e essas práticas estão
sempre associadas com relações de poder e ideologia (STREET, 2007).
Com relação à deficiência, utilizam-se neste trabalho os termos como aparecem
nos documentos oficiais: pessoa com deficiência, alunos com necessidades especiais,
pessoa deficiente etc. No entanto, percebe-se a dificuldade de se encontrar um termo
adequado que não estigmatize esse sujeito colocando o foco somente na diferença, esta
biológica. A expressão “pessoa com deficiência” ou “com necessidades especiais” é, de
fato, bastante abrangente. Por esse motivo, na tentativa de minimizar o efeito
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generalizador desses termos, utilizados ao longo deste texto, optou-se por, referindo-se
ao sujeito desta pesquisa, citá-lo como “criança com paralisia cerebral”. Essa decisão
também foi tomada na tentativa de minimizar a categorização adjacente à deficiência,
uma vez que

a categoria funciona como que uma barreira demarcatória dos seres
humanos, abarcando limites e possibilidades destes se inserirem em
relação ao meio circundante e, como tal, possuem as vantagens e
desvantagens em propiciar um processo de desenvolvimento que pode
ser tanto segregacionista (quando as diferenças são vistas como um
entrave social) como libertário (quando algumas limitações são
encaradas como passíveis de transformação após a ampliação das
possibilidades de enraizamento social). Os aspectos negativos da
criação de categorias estão relacionados ao entendimento da
deficiência como algo que pertence ao indivíduo (ele é o portador), a
deficiência está marcada em seu corpo (PICCOLO; MOSCARDINI;
COSTA, 2009, p. 75).

Não é objetivo deste trabalho realizar um percurso histórico de como se formou
a concepção de deficiência que temos atualmente arraigada ao senso comum e presente
nos discursos políticos. Ainda assim, é preciso definir que ela é compreendida aqui
como um fenômeno socialmente construído, isto é, a normalidade e o desvio são
conceitos formados historicamente (OMOTE, 1996, 1999, 2004, 2006; GOFFMAN,
1980).
À luz do enfoque interacionista da abordagem de Becker (1963, 2008), Wuo
(2009) pontua que

a conduta conhecida como adequada, correta ou normal não é algo
natural ao ser humano, embora fora, ao longo do processo civilizador,
social e historicamente ‘naturalizada’, psicologizada e racionalizada.
A partir daí, a conduta humana, relativa àqueles indivíduos que não se
conformassem às normas social e historicamente elaboradas, passa a
ser patologizada e, dado o antagonismo que se estabelece entre
indivíduo e sociedade, tais indivíduos passam a ser estigmatizados,
por meio do rótulo de ‘outsiders’ ou ‘desviantes’ (p. 30).

Partindo dessa concepção, a definição de deficiência perde o caráter oficial e
universal e passa a ser contingencial. Segundo Omote (1996), “as pessoas começam a
compreender que alguém é deficiente somente em um contexto temporal, espacial e
socialmente determinado. Começam a compreender que é necessário especificar os
critérios segundo os quais ele é deficiente” (p. 130).
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Entretanto, compreende-se igualmente que “entender a deficiência como social
não pode implicar na subestimação dos componentes biológicos presentes na arquitetura
da deficiência” (PICCOLO et al., 2009, p. 80). Dessa forma, entende-se a diferença
como sendo constitutiva do ser humano e, no caso das pessoas com deficiência, esta é
fator de segregação e/ou dificuldades de locomoção, aprendizagem e acesso às políticas
públicas, entre inúmeras outras. De acordo com Omote (1993, p. 3), não há dúvidas de
que existe uma diferença expressiva no comportamento ou organismo da pessoa
identificada como deficiente. Contudo, essa diferença pode ser tanto causa ou
consequência do processo de identificação, reconhecimento e tratamento desse
indivíduo. Isso quer dizer que a diferença, nesse caso expressiva, só adquire sentido de
deficiência dentro de um contexto relacional presente na estrutura socioculturallaboriosa na qual se está circunscrito, pois nenhuma diferença é vantajosa ou
desvantajosa em si mesma.
A concepção sobre deficiência e a relação com as pessoas com deficiência
passaram por inúmeras transformações importantes no decorrer da história. De acordo
com Roriz (2005), essas transformações, que ainda estão a ocorrer, estão ligadas à
organização da sociedade e aos fins sociais que se designam às pessoas, que contribuem
com a atribuição de significados às suas “competências” (e/ou às suas “faltas de
competências”). Para a autora, a partir de mudanças nas organizações sociais,
econômicas e culturais, essas concepções passam por modificações levando, dessa
forma, a mudanças de significados com relação à própria deficiência.
A partir disso, concebe-se a inclusão como um processo social complexo que,
conforme afirmam Oliver e Nicácio (1999), implica inovações em diferentes dimensões,
abrangendo as dimensões social, cultural, histórica, institucional, jurídica, técnica e
política. A escola é uma das dimensões que se articulam nesse processo. A busca por
uma sociedade “inclusiva” inclui a construção de uma escola “inclusiva”, pois o modelo
de educação reflete a estrutura social. Por esse motivo, em alguns momentos deste
trabalho, ao tratar de inclusão, não será restrita somente àquela escolar. Considera-se,
mais amplamente, a inclusão social das pessoas com deficiência. Esta, conforme
compreendida neste texto, se dá pela participação nas atividades cotidianas nos mais
distintos contextos como casa, espaços públicos, vizinhança e instituições, envolvendo
também a escola. Essa inclusão frequentemente acontece. No entanto, nem sempre
dignamente. Assim, a sociedade promove uma inclusão às avessas legitimando e
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desenvolvendo o que Sawaia (2003, 2011a, 2011b) denomina de sofrimento éticopolítico.

[...] na base da exclusão está o poder e a desigualdade social que o
acompanha. Porém, para a manutenção desta ordem legitimada nas
sociedades modernas (neoliberalismo), a desigualdade precisa ser
administrada. Ou seja, os excluídos devem, de alguma forma, ser
incluídos e sentir-se incluídos. Inclusão e exclusão configuram, assim,
duas faces de uma mesma moeda, já que muitas vezes a inclusão não
passa de uma estratégia de adaptação à ordem social excludente.
Administrar a desigualdade significa, portanto, incluir perversamente
e tratar apenas de seus efeitos superficiais, deixando de lado as causas
mais profundas da exclusão, reproduzindo novas formas de sofrimento
ético-político (SAWAIA, 2003, p. 57).

Assim sendo, este estudo posiciona-se de acordo com a perspectiva apresentada
por Sawaia (2003, 2011a, 2011b) ao falar na dialética exclusão/inclusão, entendendo
que a inclusão, tal como preconizada atualmente, representa uma estratégia de
adaptação à ordem social excludente em sua natureza. Contudo, assim como o termo
“pessoas com deficiência”, as expressões “inclusiva” e “inclusão” serão utilizadas neste
trabalho, conforme aparecem nos documentos oficiais e referenciais teóricos, ainda que
carreguem consigo essa contradição.
Durante muito tempo, as pessoas com deficiência estiveram à parte de políticas
públicas de educação ou mesmo de ações que contemplassem ou considerassem suas
especificidades como indivíduos. A Declaração de Salamanca, de 1994, marcou o início
de uma série de esforços em busca de um ambiente escolar inclusivo. Antes disso, não
existiam, na mesma consistência de hoje, políticas com esse cunho. Sem dúvida, esse
processo ainda está em construção; envolve tanto as diferentes concepções em relação à
própria deficiência como também quais oportunidades de aprendizagem se buscam
nesse espaço que se pretende inclusivo.
Neste cenário, acredita-se que os alunos com necessidades especiais são sujeitos
fundamentais para se investigar, uma vez que a consolidação do modelo de educação
inclusiva que se busca atualmente no Brasil está vinculada à construção de significados
implicados nos eventos e práticas de letramento em curso. Refletindo sobre a inclusão
das pessoas com deficiência, Reily (2004) chama a atenção para o fato de que muitas
crianças com necessidades especiais, tanto na área de comunicação e linguagem como
também de mobilidade, vivenciam a escolarização como meras espectadoras. Para que
isso não continue acontecendo e que a escola inclusiva seja construída de fato, e não
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apenas na lei, é necessário atenção na garantia de acesso aos instrumentos de mediação
da atividade, que são primordialmente linguísticos. Nessa visão, a linguagem é
interpretada como instrumento democrático de acesso à escola para todos. Para o autor,
quando um indivíduo nasce, recebe como herança o modo de viver, as invenções, as
crenças e as formas de se comunicar do contexto em que nasceu. Tudo isso empacotado
em um sistema de sinais e, “como o homem não age sem ser por meio de um veículo
sígnico, no caso da educação especial, é preciso garantir acesso ao sentido por
intermédio de um sistema portador, um veículo, acessível ao deficiente, considerando o
que ele é capaz de realizar” (p. 13). É importante considerar o espaço que a linguagem
escrita ocupa nesse sistema sígnico construído nas sociedades. Para o autor, “se o
indivíduo não se apropriar da linguagem vigente, ele terá participado muito
passivamente da vida, preso sempre às necessidades básicas do viver cotidiano” (p. 15).
A escolarização e o letramento não são responsáveis pela mudança social, mas
são fundamentais para possibilitar a inclusão, uma vez que, em uma sociedade
grafocêntrica, ser letrado é também dominar as ferramentas de leitura do mundo. Não
ter acesso a essas ferramentas impossibilita as formas de maior legitimidade e inserção
no mundo letrado, ou seja, dificulta a inclusão. Nesse sentido, conforme já destacado, o
letramento aparece como uma questão importante a ser estudada quando pensamos nas
práticas inclusivas.
Dessa forma, para que exista uma implicação com o sucesso do modelo de
educação inclusiva, e para que ele esteja comprometido com as pessoas com deficiência,
respeitando e considerando as diferenças constitutivas do ser humano, deve haver uma
aproximação aos referenciais desses sujeitos, ultrapassando os limites das
desigualdades. Isso quer dizer que a escola, para se tornar “inclusiva”, deve buscar um
ambiente que estimule a diversidade e as diferenças. Essa premissa é fundamental na
tentativa de garantir a todos o direito à educação. Em um sentido mais amplo, o
conhecimento dessas concepções pode subsidiar novas ações e estratégias para um
melhor acolhimento do aluno com necessidades especiais no ensino regular.
Assim, o processo de investigação que ora se apresenta pretende discutir alguns
aspectos que se acredita ser relevantes para o universo de significação de uma criança
com deficiência em seu cotidiano não só no âmbito escolar, como também fora deste.
Para tanto, este trabalho de pesquisa foi norteado por algumas questões iniciais,
buscando compreender os usos e os valores construídos em torno da linguagem escrita
por um aluno com paralisia cerebral, a partir do processo de inclusão/exclusão:
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• Quais as práticas e eventos de letramento fazem parte do cotidiano desse sujeito com
deficiência?
• Qual a participação desse sujeito nessas práticas e eventos?
• Como o processo de inclusão/exclusão pode se refletir na relação do sujeito com o
universo letrado?
Almejando enriquecer o debate acerca das políticas públicas para as pessoas com
deficiência e contribuir para o levantamento de possíveis respostas para as questões
levantadas, optou-se por organizar o texto que se segue apresentando, inicialmente, as
políticas públicas de inclusão e enfatizando o lugar das pessoas com deficiência nesses
documentos, bem como o papel da educação na busca por práticas menos exclusivas.
Posteriormente, segue-se um breve percurso histórico sobre a questão da exclusão, os
principais teóricos sobre a temática e como ela tem se apresentado, em diversos
trabalhos sobre o tema, dialeticamente à temática da inclusão. A dialética
exclusão/inclusão é apresentada, neste capítulo, sob a luz de uma nova categoria
analítica: o sofrimento ético-político. Em seguida, será apresentada e discutida a
perspectiva dos Novos Estudos sobre o Letramento, os conceitos e os autores que são
fundantes para as questões apresentadas por este trabalho de pesquisa. Logo após, são
expostos os pressupostos metodológicos que conduziram esta investigação, o sujeito da
pesquisa e, também, os procedimentos de coleta de dados utilizados ao longo do
trabalho de campo. Por fim, retomando as questões inicialmente colocadas neste texto,
serão tecidas algumas considerações, por meio da articulação do referencial teórico e
dos dados levantados, acerca das reflexões possibilitadas a partir deste trabalho de
pesquisa. Por meio das conclusões apresentadas, é possível pensar sobre os possíveis
caminhos e pesquisas circunscritas ao estudo da exclusão/inclusão e ao letramento.
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2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Uma política pública é definida por um conjunto de disposições normativas que
objetivam atender a determinadas demandas sociais, especialmente as que dizem
respeito à garantia de direitos humanos e oportunidades (RIBEIRO, 2006). No Brasil,
como em qualquer outra democracia representativa, o Estado é responsável por
promover a igualdade de oportunidades, elaborando estratégias que por sua vez
nortearão práticas específicas no âmbito da política, economia e assistência social,
geralmente voltadas para a promoção da inclusão social.
Em resposta às demandas apresentadas por determinados grupos sociais,
verifica-se que o papel do Estado de Direito, por meio da implantação de políticas
públicas inclusivas, encontra-se principalmente no propósito de diminuir os efeitos
produzidos por ideações e práticas excludentes. No entanto, nem sempre essas ações
contemplam os fundamentos sociopsicológicos que permeiam, direta ou indiretamente,
as crenças e valores expressos nessas políticas públicas (RIBEIRO, 2006).
Para Ribeiro (2006), “o modelo de inclusão envolve saber lidar com as
diferenças humanas, a partir da significação que a própria diferença adquire em nosso
espaço histórico e cultural na atualidade” (p. 11). Por esse motivo, é de suma
importância compreender o processo de implantação e encaminhamento de políticas
públicas de cunho inclusivo no espaço escolar, considerando que tanto alunos,
professores, pais e toda comunidade escolar, de um modo geral, se inter-relacionam
para construir novos significados para a questão da diferença expressa por meio da
deficiência e, por conseguinte, atingir os propósitos básicos para a aplicação do modelo
de educação inclusiva.
O modelo de inclusão que está implantado hoje tem suas raízes no ano de 1990,
quando aconteceu, em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para
Todos, patrocinada pelo Banco Mundial e organizada pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo Programa de Desenvolvimento da Organização
das Nações Unidas (ONU). Com a participação de 155 governos e 1.500 delegados de
organizações não-governamentais, essa Conferência resultou na publicação da
Declaração Mundial sobre Educação para Todos (LIMA, 2006).
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Porém, foi em 1994, na Conferência Mundial de Educação Especial, na cidade
de Salamanca, que o termo inclusão foi oficializado. Dessa Conferência, resultou a
Declaração de Salamanca, um importante documento que definiu os princípios, a
política e a prática da educação para pessoas com necessidades especiais, consolidando
ações educacionais capazes de reconhecer a diversidade das crianças e atender às suas
necessidades independentes de quais sejam (físicas, intelectuais, sociais, étnicas ou
culturais). Essa Declaração teve enorme repercussão mundial, inclusive no Brasil. Aqui,
conforme Blattes (2006), particularmente nos últimos cinco anos, tem sido adotada,
nesse bojo, uma política de inclusão da pessoa deficiente no âmbito escolar segundo a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, cap. V, que diz da
Educação Especial:

a escolarização de educandos com necessidades especiais deverá ser
feita ‘preferencialmente na rede regular de ensino’ (Art. 58), que
deverá haver, ‘quando necessário, serviço de apoio especializado, na
escola regular’ (§ 1ª do mesmo artigo), que o atendimento
educacional em classes, escolas e serviços especializados somente
deverá ser efetivado quando ‘não for possível a sua integração nas
classes comuns do ensino regular’ (§ 2º do mesmo artigo) e serão
assegurados aos educandos com necessidades especiais ‘professores
com especialização adequada em nível médio e superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns’
(inciso III, do Art. 59) (BLATTES, 2006, p.90-91, grifos do autor).

Em 2008, o Decreto nº 6.571 assegurou o Atendimento Educacional
Especializado e, no ano de 2009, dois outros importantes documentos foram divulgados:
a Resolução CNE/CEB nº 4 e o Parecer CNE/CEB nº 13, que instituíram diretrizes
operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica,
modalidade Educação Especial.
Em conformidade com essas diretrizes, o Plano Nacional de Educação aprovado
em 2010 para o decênio 2011-2020 (PNE – 2011/2020), com vistas ao cumprimento do
disposto no art. 214 da Constituição, também apresentou como meta a universalização
do atendimento escolar aos “estudantes com deficiência”, “transtornos globais do
desenvolvimento” e “altas habilidades” na rede regular de ensino, confirmando o
objetivo de garantir a ampliação do atendimento aos “estudantes com deficiência” na
rede pública regular de ensino.
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2.1 Superar a exclusão mediante abordagens inclusivas na educação

Em documento lançado pela UNESCO em 2003, a Organização declara que, em
conjunto com outras agências das Nações Unidas e algumas Organizações Nãogovernamentais internacionais e nacionais, tem buscado levar a cabo algumas atividades
com o intuito de alcançar os objetivos propostos pela Conferência Mundial sobre
Educação para Todos de Jomtien (1990). O documento destaca que um dos maiores
problemas que o mundo enfrenta atualmente é o número cada vez mais crescente de
pessoas que são excluídas da participação ativa na vida econômica, social e cultural de
suas comunidades e que uma sociedade como essa não é nem eficaz nem segura. Ainda
assim, as estratégias e os programas educativos são insuficientes e inadequados em
relação às necessidades das crianças e dos jovens em risco de marginalização e
exclusão.
Os programas dirigidos a diferentes grupos marginalizados e
excluídos têm funcionado à margem das atividades educativas gerais:
programas, instituições e educadores especializados. Não obstante as
boas intenções, o resultado tem sido, com demasiada frequência, a
exclusão: oportunidades de educação alternativas que não garantem a
continuação dos estudos, ou uma diferenciação que se converte numa
forma de discriminação, deixando os jovens com necessidades
diversas fora do ensino regular e, mais tarde, como adultos, à margem
da sociedade no geral (UNESCO, 2003, p. 3).

A abordagem da educação inclusiva não só no Brasil, mas em diversos países
que estão em consonância com os documentos lançados a partir da década de 1990, é,
em primeira instância, uma resposta e uma alternativa à busca pela inserção das
populações mais vulneráveis e em risco social, conforme requerida em Jomtien. Ela
procura e tem como princípio fundamental atender às necessidades educativas de todas
as crianças, jovens e adultos, com ênfase especial nos mais vulneráveis à
marginalização e à exclusão (UNESCO, 2003). Retomando o princípio da educação
inclusiva, adotado na Conferência Mundial de Salamanca sobre as Necessidades
Educativas Especiais (UNESCO, 1994 apud UNESCO, 2003), lembramos que
educação inclusiva significa que

[...] as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente da
sua condição física, intelectual, social, emocional, linguística, entre
outras. Este conceito deve incluir crianças com deficiências ou
superdotadas, crianças de rua e crianças que trabalham, crianças de
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populações remotas ou nômades, de minorias linguísticas, étnicas ou
culturais, e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais.

Em abril do ano de 2000, essa ideia foi reforçada no Fórum Mundial da
Educação de Dakar, revelando a urgência na busca de soluções de cunho educativo que
busquem atender às necessidades desses alunos:

[...] um dos grandes desafios será confirmar se a visão ampla da
Educação para Todos, como conceito inclusivo, se reflete nas políticas
de cada país e dos organismos financiadores. A Educação para Todos
deverá [...] ter em conta as necessidades dos pobres e dos mais
desfavorecidos, incluindo crianças que trabalham, habitantes de zonas
remotas, nômades, minorias étnicas e linguísticas, crianças, jovens e
adultos afetados em conflitos, o HIV/AIDS, a fome ou dietas fracas e
aqueles que têm necessidades especiais de aprendizagem
(COMENTÁRIO DETALHADO DA CONFERÊNCIA DE DAKAR
apud UNESCO 2003).

Em suma, esse documento (UNESCO, 2003) avalia que toda política em matéria
de educação deve conseguir responder aos desafios do pluralismo e permitir que cada
pessoa encontre o seu lugar em sua própria comunidade, assim como dispor de meios
necessários para se abrir a outras. A Comissão Internacional sobre Educação para o
Século XXI (apud UNESCO, 2003) lembra que as políticas educativas devem ser
suficientemente diversificadas e concebidas de modo a não serem mais uma causa de
exclusão social.
É importante ressaltar que os documentos citados até aqui apresentam a política
de educação inclusiva como uma possibilidade de superar e evitar a exclusão dessas
crianças e jovens não somente do espaço escolar, mas da sociedade como um todo.
Evidencia-se aqui que o acesso à escola constitui-se como uma possibilidade de esses
indivíduos se inserirem em diferentes contextos sociais, superando, assim, situações de
marginalidade. A escola, como instituição social, está intrinsecamente ligada às
questões de ordem social. De acordo com a UNESCO (2003), as organizações
preocupadas com essas questões sublinham o fato de que a não participação dessas
crianças na educação tradicional pode vir, como consequência, a impedir que tenham as
mesmas oportunidades para prosseguir em seus estudos ou encontrar emprego. Ainda de
acordo com UNESCO (2003), alguns obstáculos no percurso escolar podem ser cruciais
para a efetivação de situações de exclusão, e vice-versa. Entre elas:
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x só uma pequena percentagem de alunos classificados como tendo “necessidades
especiais” recebe educação apropriada nas escolas regulares ou espaços
especiais.
x Os alunos que enfrentaram, historicamente, barreiras na aprendizagem têm tido
poucas oportunidades de ingressar no ensino superior.
x Atitudes negativas para com as diferenças e a consequente discriminação e
preconceito na sociedade mostram-se como sendo um sério obstáculo para a
educação.
x Insuficiências e disparidades do sistema educativo e a sua contribuição para o
fracasso escolar são mais evidentes em áreas com baixo nível de prestação de
serviços básicos, taxas mais altas de desemprego e pobreza endêmica.

Reconhece-se que nem todos esses problemas são, ou podem ser, de inteira
responsabilidade da educação; porém, “no sistema educativo e nos diferentes
estabelecimentos de ensino, existe uma série de pressões direcionadas à exclusão que
podem ser combatidas” (UNESCO, 2003, p. 13).
Temos, portanto, três eixos que se articulam entre si: exclusão – inclusão –
educação. Até aqui, mostrou-se como se tem apresentado a proposta de educação
inclusiva como uma abordagem que visa a superar a exclusão. Contudo, ainda que seja
relativamente recente o viés da educação inclusiva na luta contra a exclusão, a discussão
em torno desse conceito não é recente, e há muito se tem falado a respeito da exclusão
social, de formas de combatê-la e da pluralização desse conceito. Desse modo,
problematizar a questão da exclusão também se faz necessário neste trabalho para
melhor compreender a própria política de educação inclusiva, uma vez que esta se
apresenta como “uma das estratégias principais para solucionar a questão da
marginalização e exclusão” (UNESCO, 2003, p. 29).
Assim como a discussão do conceito de exclusão social destaca os diversos
extratos sociais que estão em situações as mais vulneráveis, as políticas públicas de
educação inclusiva também buscam contemplar esses diferentes sujeitos sociais. Ainda
que este trabalho faça um recorte e refira-se a apenas uma parcela do grupo ao qual se
destinam tais políticas públicas de cunho inclusivo e indivíduos em situações de risco
(uma criança com paralisia cerebral), não há como fazer esta reflexão ignorando a
dimensão desta temática.
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O capítulo seguinte apresentará e discutirá a noção de exclusão e como ela se
apresenta dialeticamente à inclusão.
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3 A NOÇÃO DE EXCLUSÃO E A FORMAÇÃO DE UM CONCEITO
O tema da exclusão não é novo nas discussões que envolvem as minorias, sejam
elas deficientes, pessoas idosas, minorias étnicas ou de cor, desempregados, favelados
ou desadaptados sociais, entre uma série de outros grupos sociais que se poderia
enumerar e que, em algum momento da história da humanidade, estiveram à parte de
um ciclo comum de convivência. Corroborando essa ideia, Almeida (2002) destaca que
durante toda a história da humanidade existiram os excluídos, uma vez que sempre
houve pessoas vitimadas por processos de dominação e segregação, sejam estes
motivados por problemas relacionados com religião, política, saúde, etnia, sexo, gênero
ou economia, entre outros, que tiveram predominância exclusiva ou combinada em cada
momento histórico. No entanto, mais do que uma palavra que designa um estado desses
grupos e indivíduos, o termo exclusão se tornou um conceito de origem sociológica e
vem sendo estudado e debatido por diversos teóricos e intelectuais a despeito do seu uso
cada vez mais crescente nos âmbitos político e acadêmico. A análise de autores que se
debruçaram sobre o estudo do tema tem revelado uma crescente diluição do potencial
explicativo do termo “exclusão” e seu uso tem sido questionado, em especial pela
heterogeneidade de situações sobre as quais essa expressão é empregada.
Julien Freund (apud WANDERLEY, 2011) conclui que “a noção de exclusão
está tendo o destino da maior parte dos termos consagrados atualmente pela
mediocridade das modas intelectuais e universitárias. Alguns consideram que está
saturada de sentido, de ‘non-sens’ e de contrassenso” (p. 18). Para Wanderley (2011), a
noção de exclusão continua, desde que começou a ser empregada nas análises sociais;
fluida como categoria analítica; difusa, mesmo com todos os sentidos existentes; e
provocadora de debates intensos, sendo considerada por alguns como um novo
paradigma em construção. São inúmeras as situações em que são descritas como de
exclusão, representantes das diferentes formas e sentidos provenientes da relação
inclusão/exclusão, o que acaba por tornar o fenômeno da exclusão tão vasto que é quase
impossível

delimitá-lo

do

ponto

de

vista

epistemológico.

Xiberras

(apud

WANDERLEY, 2011) afirma que, fazendo um recorte “ocidental”, pode-se dizer que os
“excluídos são todos aqueles que são rejeitados de nossos mercados materiais ou
simbólicos, de nossos valores” (p. 18).
A reflexão de Veras (2011) revela a dupla interpretação que vem sendo dada à
concepção de exclusão:
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O termo exclusão acabou por ser algo duplamente interpretado. De um
lado, conceito tão amplo, espécie de palavra-mãe (conceito horizonte)
que abriga vários significados para reunir pessoas e grupos que são
abandonados, desafiliados (Castel), deixados de lado, desqualificados
(Paugam) quer do mercado de trabalho, quer das políticas sociais etc.
De outro ângulo, é um conceito equivocado, atrasado, desnecessário
(p. 29).

A noção de “exclusão” foi utilizada pela primeira vez na França, em 1974, por
René Lenoir, que começou a popularizar o termo. Wanderley (2011) define Lenoir
como um “homem pragmático e sensível às questões sociais, cujas teses emanam do
pensamento liberal e foram fortemente criticadas pela esquerda” (p. 17). Sua obra teve o
mérito de suscitar o debate em torno da concepção de exclusão, expandindo-a para um
fenômeno de ordem social, e não mais de ordem individual. Assim sendo, sua origem
deveria ser buscada nos próprios princípios do funcionamento das sociedades modernas.
Lenoir nega que a exclusão refira-se apenas a um fenômeno marginal, ligado
somente aos subproletários. Ao contrário, para ele, trata-se de um processo
constantemente em curso que atinge todas as camadas sociais de maneira cada vez mais
crescente. Ainda destaca que dentre suas causas está “o rápido e desordenado processo
de urbanização, a inadaptação e uniformização do sistema escolar, o desenraizamento
causado pela mobilidade profissional, as desigualdades de renda e de acesso aos
serviços” (WANDERLEY, 2011, p. 18).
Robert Castel (1997) destaca que, na concepção de Lenoir (1974), os excluídos
são todos aqueles que manifestam uma incapacidade de viver como todo mundo:
deficientes físicos e mentais, velhos inválidos, “desadaptados sociais”. Avalia ainda, a
despeito da sua extensão, que a categoria continua a se caracterizar a partir de uma
deficiência pessoal.
Ainda que tenha surgido em 1974, Sposati (2006) esclarece que foi somente na
década de 1980 que a “exclusão” passou a ser tema de pesquisas sociológicas e,
posteriormente, se tornou categoria estruturante no exame crítico da sociedade
contemporânea. Antes disso, diversos trabalhos foram feitos debatendo a questão da
exclusão, mais especificamente correlacionando-a com questões de ordem social, ora
com a marginalidade, ora com as contradições do modelo de produção capitalista. Um
esforço de situar esses trabalhos e os debates em torno da temática da exclusão social
tanto no Brasil quanto em nível internacional foi feito por Veras (2011) em seu trabalho
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intitulado Exclusão Social – Um problema brasileiro de 500 anos. Com base nesse
trabalho, busca-se apresentar uma síntese até a década de 1970 no intuito de situar
historicamente a construção desta temática.
No Brasil, entre os anos 1960 e 1970, a questão da pobreza (e da exclusão a ela
subjacente) foi debatida sob duas óticas: uma que a associa com os processos
migratórios e outra que a enraíza às contradições do modo de produção capitalista.
Nesse cenário, discutiu-se como os processos migratórios, que esvaziaram as regiões
Nordeste e Norte em um massivo êxodo rural para cidades da região Sudeste
(especialmente Rio de Janeiro e São Paulo), ocasionavam problemas urbanos de
moradia (favelas), mendicância e delinquência, entre outros.
Na relação com a questão urbana, como os estudiosos da Escola de
Chicago (PARK; BURGESS; MCKENZIE, 1948; WIRTH, 1939),
muitos entendiam que os processos de pobreza na cidade tinham a ver
com desorganização transitória, pois, em uma analogia com processos
metabólicos dos organismos vivos, novos membros, em esforço de
adaptação, invasão e sucessão, iriam progressivamente assimilar-se ao
cenário urbano (VERAS, 2011, p. 30).

Veras (2011) explica que essa ideia inspirou óticas funcionalistas, amplamente
questionadas, em que os competidores teriam as mesmas chances de luta pelo espaço
(urbano) e os mais aptos ganhariam as melhores posições nesse ambiente. Assim,
surgiriam as zonas segregadas, zonas de desorganização moral, zonas de habitação
operária e processos de desadaptação de novos habitantes.
Por outro lado, Veras (2011) destaca que os que associavam a pobreza ao
sistema de produção capitalista enxergavam que as pessoas que se deslocavam em busca
de melhores condições de vida nas cidades formavam um “exército industrial de
reserva”. Segundo ela, essas pessoas “não são marginais, mas integram as engrenagens
produtivas de forma desigual. [...] Os estudos, então, passaram a ver as relações
econômicas e sociológicas inerentes ao capitalismo como constitutivas do sistema
produtivo” (p. 31-32).
É dessa época o grande número de estudos sobre as favelas nas grandes cidades,
alguns baseados em abordagens funcionalistas, outros situando a questão no campo da
economia. Veras (2011) aponta algumas referências significativas para a discussão da
marginalidade/exclusão nessa década. Dentre elas, destaca:
- L. Kowarick (1975, 1979): em seus trabalhos, considera os favelados como sujeitos
despojados dos direitos mínimos de vida digna, excluídos dos benefícios urbanos;
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- Manuel T. Berlink (1975): realiza uma análise das condições de vida, da sociabilidade
e das múltiplas formas de sobrevivência e resistência dos segmentos pobres dos
trabalhadores de São Paulo;
- Marialice M. Forachi (1982): utiliza o critério da participação no mercado de trabalho
e o sistema de carências para debater a participação/exclusão e pesquisar os aspectos
ligados ao desemprego e subemprego;
- Cândido Procópio F. Camargo (1975): destaca em seus estudos o crescimento e a
pobreza na cidade de São Paulo;
- Janice Perlman (1977): publicou um trabalho decisivo para a reconceituação do tema
da marginalidade e da participação, O mito da Marginalidade, concluindo que esta é
consequência do modelo de desenvolvimento e sua característica básica é a exclusão de
setores da população do seu aparato produtivo principal;
- Ermínia Mericato (1977): seus estudos chamam a atenção para a maneira de viver das
camadas excluídas, revelando a dificuldade na conquista da cidadania pelo morador da
cidade de São Paulo; e
- Lícia Valladares (1978): estudos sobre as favelas e políticas habitacionais na cidade do
Rio de Janeiro.
Em suma, as atenções das décadas de1960 e 1970 estavam voltadas para os
favelados e para a migração, vistos então como os “excluídos” na cidade, os principais
responsáveis pelo aumento da pobreza e pela recessão econômica, além do momento de
“transição democrática” vivenciada naquele momento. Diferentemente desse período, a
década de 1980, chamada “década perdida”, apresenta outra questão central, conforme
relata Veras (2011):

chama-se a atenção para a questão da democracia, da segregação
urbana (efeitos perversos da legislação urbanística), a importância do
território para a cidadania, a falência das ditas políticas sociais, os
movimentos sociais, as lutas sociais. Em especial, discute-se a questão
espacial, o território, a cidadania (p. 33).

Nesse cenário, os trabalhos de Milton Santos (1987apud VERAS, 2011)
pretendem contribuir para a redemocratização brasileira ao levantar a questão da
urbanização em relação à cidadania: “Cada homem vale pelo lugar onde está. [...] A
possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do
território onde se está” (p. 34). Pedro Jacobi (1982 apud VERAS, 2011) chama a
atenção para a carência dos serviços urbanos, tais como habitação, lazer, escola,
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equipamentos de saúde etc., e como a falta de acesso a esses benefícios é a própria
exclusão. Na cidade de São Paulo, favelas, cortiços e loteamentos clandestinos são
frutos da dinâmica excludente da urbanização espoliativa, que, por sua vez, são agentes
das mobilizações populares e lutas sociais empreendidas. Essa temática também foi
observada por Lúcio Kowarick (1985 apud VERAS, 2011), que avalia as lutas sociais
que ocorrem na cidade e os processos de redemocratização da sociedade e de construção
de identidade dos grupos populares em luta pela cidadania.
Além desses autores, Veras (2011) também enumera outras referências
importantes dentre a vasta produção do período: José Álvaro Moisés, Francisco de
Oliveira, Eva Blay, Lícia Valladares, Alba Zaluar, Ermínia Maricato, Raquel Rolnik e
Paul Singer (1980), dentre outros. Os excluídos da história: operários mulheres e
prisioneiros, de Michelle Perrot, traduzido em 1988, também se destaca como um
trabalho relevante dessa década.
Ao final da década de 1980, iniciaram-se pesquisas sobre as populações de rua,
enriquecendo o debate existente e acrescentando novos elementos às discussões que se
dariam nos anos 1990. Associado até então com a não-cidadania, o conceito de exclusão
foi reeditado a partir de 1990, em especial, segundo Veras (2011), à ideia de processo
abrangente, dinâmico e multidimensional. Foi nesse período, na Europa, que
começaram os questionamentos acerca dos diferentes usos do termo exclusão e da sua
consistência, influenciando os trabalhos feitos no Brasil. O período compreendido entre
o fim de 1992 e o início de 1993 pode ser considerado, principalmente na França, o
período de explosão desse tema tanto na mídia quanto no discurso político.
Para Atkinson (1998 apud VERAS, 2011), é possível formular um conceito
viável e coerente, o que se faz necessário, uma vez que

o conceito de exclusão social é dinâmico, referindo-se tanto a
processos quanto a situações consequentes [...] Mais claramente que o
conceito de pobreza, compreendido muito frequentemente como
referindo-se exclusivamente à renda, ele também estabelece a natureza
multidimensional dos mecanismos através dos quais os indivíduos e
grupos são excluídos das trocas sociais, das práticas componentes e
dos direitos de integração social e da identidade [...] ele vai mesmo
além da participação na vida do trabalho, englobando os campos de
habitação, educação, saúde e acesso a serviços (p. 36).

Apesar das diferenças entre a realidade social brasileira e a vivida em solo
europeu, alguns autores são referências efetivas para o arcabouço teórico da exclusão a
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partir da década de 1990. Entre eles, destacam-se Robert Castel e Serge Paugam, ambos
sociólogos franceses, com grande contribuição na literatura recente sobre a exclusão
social. No Brasil, José de Souza Martins e Bader Burihan Sawaia destacam-se como
referências significativas para o debate atual dessa questão em diversos trabalhos sobre
o tema.

3.1 Robert Castel: a fluidez de um conceito e suas armadilhas

Castel (1998) defende a ideia de que a questão social mantém-se, em sua
essência, a mesma, ainda que passando por modificações em diferentes momentos
históricos. Ademais, destaca que “essa questão foi explicitamente nomeada como tal,
pela primeira vez, nos anos de 1830. Foi, então, suscitada pela tomada de consciência
das condições de existência das populações que são, ao mesmo tempo, os agentes e as
vítimas da revolução industrial” (p. 30). Essa análise é feita com mais cuidado em sua
obra na qual afirma que a questão social emerge da lacuna entre a organização política
(reconhecendo o direito dos cidadãos) e o sistema econômico (que os negava). Esse
distanciamento ofereceu – e continua oferecendo – espaço para o aparecimento de
indivíduos que se encontram fora do tecido social, à margem dos laços de sociabilidade
e reciprocidade nos quais se articulam as relações sociais; ou seja: os que vivem em
uma situação de “exclusão”, os chamados “excluídos”.
Lançando luz a essa ideia, Stein (2000) explica que

a questão social como se apresenta hoje, na visão de Castel, a partir do
enfraquecimento da condição salarial, tem como um de seus efeitos a
exclusão e, devido à sua visibilidade, tem ocupado, nos últimos anos,
o primeiro plano, deslocando para a margem da sociedade o que
atinge primeiro no coração – o estatuto do salariado (p. 149).

Para Castel (1998), a ideia de exclusão social associa-se à condição de privação
material, segregação, discriminação e desvinculação social e também espacial.
Sobretudo, o termo designa um estado de vulnerabilidade do qual o sujeito “excluído”
não tem poder de escolha, sendo, portanto, uma consequência da dinâmica social e suas
mudanças, tais como as crises econômicas ou outras rupturas na esfera política. Na sua
concepção, o cerne da problemática dos excluídos não está entre os excluídos, mas na
própria sociedade. Portanto, a compreensão do conceito de exclusão, para Castel (1998),
está vinculada a uma análise da dinâmica societal, uma vez que “a exclusão não é uma
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ausência de relação social, mas um conjunto de relações sociais particulares da
sociedade tomada como um todo” (p. 568).
Elucidando essa questão, Boneti (2005) afirma que
os ‘excluídos’, segundo Robert Castel (2003), não constituem, a bem
da verdade, um grupo homogêneo. São mais precisamente coleções de
indivíduos separados de seus pertencimentos coletivos, entregues a si
próprios, e que acumulam a maior parte das desvantagens sociais:
pobreza, falta de trabalho, sociabilidade restrita, condições precárias
de moradia, grande exposição a todos os riscos de existência etc.
Portanto, [...] falar em exclusão social refere-se à inquietação geral
diante da degradação das estruturas da sociedade salarial,
sublinhando-se a necessidade de se ocupar das vítimas desta
transformação. Para um bom entendimento, não se trata de considerar
a exclusão social como uma categoria de análise, assim como é a da
classe social, e sim de uma problemática social (p. 2).

A questão da exclusão, para Castel (1997), tornou-se a “questão social” por
excelência no início da década de 1990, quando o termo passou a ser utilizado para
definir todas as modalidades de miséria do mundo e a se difundir entre os discursos
políticos e midiáticos. Contudo, o autor defende que o uso indiscriminado e impreciso
desse termo pode esconder o real estado da situação social. Por esse motivo, aponta
algumas razões para que o seu uso seja feito de forma mais resguardada, até mesmo
buscando substituí-lo por uma noção mais apropriada quando o intento é nomear e
analisar os riscos e as fraturas sociais da atualidade. Entre essas razões, encontra-se o
fato de que o termo “exclusão” aponta para uma grande diversidade de situações, por
vezes heterogêneas e específicas, impedindo que análises precisas sejam feitas sobre as
questões que pretende abranger. É imenso o número de sujeitos, em diferentes situações
de vida, que são denominados “excluídos”, e ainda é vaga a compreensão sobre o que
de fato os coloca nessa classificação. O autor chama a atenção para o fato de que

falar em termos de exclusão é rotular com uma qualificação
puramente negativa que designa a falta, sem dizer no que ela consiste
nem de onde ela provém [...] de tanto repetir a ladainha da ausência,
oculta-se a necessidade de analisar positivamente no que consiste a
ausência. Isto por uma razão de fundo: os traços constitutivos
essenciais das situações de ‘exclusão’ não se encontram nas situações
em si mesmas (p. 19, grifo do autor).

Outro motivo para se desconfiar dessa noção é que, ao falar da exclusão, a
tendência é autonomizar situações-limites que só têm sentido quando colocadas em um
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processo (CASTEL, 1997). É no conjunto das trajetórias dos sujeitos que se encontram
à margem dos circuitos vivos de trocas sociais que se consolidam os estados de
exclusão. Assim sendo, há a necessidade de se observarem os fatores que a geram, e não
somente os seus efeitos. O foco sobre a exclusão é uma armadilha, uma vez que evita a
indagação sobre o processo como um todo, gerador dos desequilíbrios sociais. A
atenção se volta para as consequências de tais desequilíbrios, e não para as dinâmicas
sociais que podem ser as possíveis causas. O risco se encontra quando há uma ruptura
entre os indivíduos que Castel (1997) nomeia por in e out e que não estão em dimensões
diferentes. O autor explica que,
na maior parte dos casos, ‘o excluído’ é de fato um desafiliado1, cuja
trajetória é feita de uma série de rupturas em relação a estados de
equilíbrio anteriores mais ou menos estáveis, ou instáveis. [...] Sem
dúvida, não é fácil (é o mínimo que se pode dizer) conciliar, de um
lado, as exigências da competitividade e da concorrência e, de outro, a
manutenção de um mínimo de proteção e de garantias para que a
conquista de uns não seja paga pela anulação de outros (para que os in
não produzam os out) (p. 22, 24).

Em síntese, a essência desta discussão está nas relações de produção do mercado
financeiro. Aqui, encontra-se o núcleo do pensamento de Robert Castel em seus debates
sobre a exclusão: para o autor, o centro das vulnerabilidades que marginalizam sujeitos,
trazendo sérios riscos à fratura social, se encontra na precarização das relações de
trabalho. De dois lados opostos, encontram-se a celebração do mercado e suas pressões
e o esforço para cuidar das situações resultantes desse sistema impiedoso.

É no coração da condição salarial que aparecem as fissuras que são
responsáveis pela ‘exclusão’; é sobretudo sobre as regulações do
trabalho e dos sistemas de proteção ligados ao trabalho que seria
preciso intervir para ‘lutar contra a exclusão’ (CASTEL, 1997, p. 34).

A partir dessas reflexões, é possível compreender o motivo de a noção de
exclusão ser amplamente aceita e utilizada apesar da sua inconsistência teórica. As
medidas tomadas na luta contra a exclusão (caracterizadas pelas políticas públicas com

Em francês, “desaffilié” tem sido traduzido no Brasil por desafiliar ou desfiliar. A palavra é um
neologismo na língua francesa e não possui tradução exata em língua portuguesa. Sugerindo o seu uso em
lugar de “exclusão”, Castel (apud WANDERLEY, 2011) cunha esse conceito (desafiliação) significando
uma ruptura de pertencimento, de vinculo societal: “o que chamei de desafiliação não é o equivalente
necessariamente a uma ausência completa de vínculos, mas a ausência de inscrição do sujeito em
estruturas que têm um sentido” (p. 21).
1
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finalidades reparadoras) entram em lugar das políticas sociais mais gerais, de caráter
preventivo e com o objetivo principal de controle dos fatores que causam as
dissociações sociais. Atuar sobre os efeitos de um disfuncionamento social é uma ação
técnica, enquanto que agir sobre o processo exige uma ação política. Esse tratamento
exigiria um esforço muito maior e uma mobilização mais intensa de ordem sociológica.
O que tem sido feito por parte das políticas de inserção social é a delimitação de zonas
de intervenção destinadas às chamadas populações-alvo caracterizadas por um déficit
preciso (CASTEL, 1997). Dessa forma, cristalizaram-se categorias cada vez mais
numerosas de populações “excluídas”, ou seja, advindas de qualquer regime especial:
inválidos, deficientes, idosos, economicamente frágeis, crianças em dificuldade,
famílias monoparentais etc. A esse grupo, que sofre de um “déficit de integração”,
somam-se as “novas populações”, vítimas das novas relações de trabalho resultantes da
crise econômica a partir do fim dos anos 1970: os desempregados de longa duração e os
jovens mal escolarizados em busca de emprego. Mas, para Castel (1997), essa última se
diferencia da chamada clientela clássica da ação social, caracterizada por um déficit
pessoal que a tornou inapta para seguir o regime comum (tais como: alguma deficiência,
desequilíbrio psicológico e desadaptação social), uma vez que “elas se tornaram
inválidas pela conjuntura: é a transformação recente das regras do jogo social e
econômico que as marginalizou” (p. 29).
Assim, é necessário mais “rigor” aos adeptos desse termo. Todavia, Castel
(1997) não considera que seja o caso de proscrevê-lo totalmente, extingui-lo do
vocabulário social, mas sim questionar em que condições o seu uso é legítimo. De fato,
em diferentes momentos históricos, existiram sociedades de exclusão, porém estas eram
marcadas por condições específicas comuns, como regras e rituais, não sendo, portanto,
arbitrárias nem acidentais.
É preciso estabelecer critérios que permitam o controle dos usos legítimos do
termo exclusão. A maior parte das situações qualificadas como situações de exclusão,
na verdade, referem-se a situações de vulnerabilidade criadas pela degradação das
relações de trabalho e das proteções do trabalhador, ou seja, derivam da própria crise da
sociedade salarial. Para Castel (1997), seria mais oportuno dizer de uma precarização,
marginalização ou vulnerabilização, em lugar da exclusão. Observa-se um número cada
vez maior de indivíduos que sofrem de um déficit de integração com relação ao
trabalho, à moradia, à educação, à cultura etc. Dessas categorias da população, pode-se
dizer que estão ameaçadas de exclusão e que esses processos de marginalização podem
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ocasionar de fato um comportamento explicitamente discriminatório dessas populações,
ou seja, exclusão. O autor adverte:
[...] ou então, damos à palavra um sentido mais metafórico para
significar que certas categorias da população estão privadas de fato de
participar de um certo número de bens sociais e que estão ameaçadas
de cair numa situação ainda mais degradante. Mas é uma metáfora
perigosa na medida em que conduz a confundir duas lógicas
heterogêneas. Uma, a da exclusão, procede por discriminações
oficiais. A outra consiste em processos de desestabilização, como a
degradação das condições de trabalho ou a fragilização dos suportes
de sociabilidade (p. 40).

Castel (1997) aponta três cuidados ao se tratar o tema da exclusão.
Primeiramente, não chamar de exclusão qualquer disfunção social. Um segundo cuidado
é o esforço para que medidas voltadas para a reintegração de populações que se
encontram em situações de risco social não se tornem um status de exceção. O sucesso
das políticas de inserção é uma possibilidade para as populações vulneráveis se
reintegrarem ao regime comum. Finalmente, é necessário lembrar que a “luta contra a
exclusão” deve ser encarada, sobretudo, em sua faceta preventiva. É preciso intervir
principalmente em fatores de desregulação da sociedade salarial no centro dos processos
de produção e distribuição das riquezas sociais.

3.2 Serge Paugam: pobreza, exclusão e desqualificação social
Para o sociólogo francês Serge Paugam, o sentido da exclusão passou por
alterações nos últimos anos, desde seus primeiros usos na década de 1970, e hoje se
refere muito mais ao processo que conduz à exclusão do que à identificação dos grupos
sociais excluídos. Em sua concepção,

pode-se, portanto, dizer que a exclusão, tal como doravante a
entendemos oficialmente, não tem mais grande coisa a ver com a
definição que lhe deram Kanfler nos anos sessenta ou Lenoir nos anos
setenta. Não se trata mais de designar um ou dois grupos sociais
caracterizados por uma exclusão de fato, mas sobretudo de sublinhar a
existência de processos que podem conduzir a estas situações
extremas (PAUGAM apud OLIVEIRA, 2004, p. 166).

A partir dessa mudança de enfoque pela qual o termo passou nessas últimas
décadas, ele tem sido cada vez mais utilizado em diversas esferas da vida social e
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política. No entanto, Paugam (apud OLIVEIRA, 2004) destaca ainda que a noção de
exclusão esteja ocupando lugar central no debate europeu. O seu uso carece de precisão
conceitual, uma vez que se associa a uma gama de situações distintas, extraindo-lhe
qualquer efetividade e reduzindo-o a um termo banalizado. Além disso, é variado e
impreciso, tornando-se frequentemente inconsistente e às vezes equivocado.
A noção de exclusão, à medida que ela se generaliza, torna-se, de fato,
cada vez mais fluida e equívoca como categoria de pensamento
científico. Ela é de tal modo banalizada que todo mundo recorre a ela
para caracterizar diversas situações ou populações das quais às vezes é
bastante difícil perceber o que têm em comum (p. 164).

Paugam (apud OLIVEIRA, 2004) sublinha em seus estudos que, de forma
impressionante, quase todos os problemas sociais vivenciados na França se referem à
exclusão, que pode encaixar-se em qualquer discurso e leis pertinentes. Tal imprecisão
pode ser uma faca de dois gumes: permite que o termo seja usado para descrever
populações que nada têm em comum e, ao mesmo tempo, torna-o disponível a
intencionalidades que podem ser bem diferentes entre si. Porém, o autor reconhece que,
“embora não se saiba precisar muito bem e exatamente qual é o conceito de exclusão,
muitas pessoas têm medo de se ver nessa situação que um dia poderia atingi-las” (p.
165).
Paugam (apud OLIVEIRA, 2004) vincula sua linha argumentativa sobre o
processo de exclusão ao pensamento durkheimiano. Segundo ele, “a ideia que preside
numerosos trabalhos orientados pela noção da exclusão é que os vínculos sociais se
afrouxam. Esta ideia não é nova. Ela já estava, como se sabe, no centro das
preocupações de Durkheim” (p. 173). Ademais, o autor (apud OLIVEIRA, 2004)
enfatiza que, além da precariedade, a exclusão é acompanhada pelo sentimento de uma
degradação da coesão social e passou a constituir o paradigma por meio do qual a nossa
sociedade se conscientiza de si mesma e de suas disfunções.
Como fruto de um cuidadoso estudo realizado na cidade de Saint-Brieuc, na
França, e que resultou em sua tese de doutoramento, Paugam (apud OLIVEIRA, 2004)
encontra três dimensões que devem ser agregadas ao conceito de exclusão. São elas:
trajetória, identidade e territorialidade. A noção de trajetória enfatiza o caráter
longitudinal desse processo, confrontando o percurso temporal dos indivíduos com o
ambiente; já a ideia de identidade pode ser negativa ou positiva, interiorizando a
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construção de tal identidade; e o conceito de territorialidade, por sua vez, abriga os
processos excludentes, entre eles a estigmatização e a segregação (OLIVEIRA, 2004).
Evidencia-se, pois, nos estudos desse sociólogo, uma forte preocupação com os
fracassos e os sucessos na integração dos indivíduos na sociedade. Cunha, então, o
conceito de desqualificação social, referindo-se àqueles que não participam de forma
plena da vida econômica e social (PAUGAM, 2011). O termo é vinculado à pobreza,
conforme abordada pelo autor em seus estudos. Para Paugam (apud WANDERLEY,
2011), a pobreza é produto de uma construção social e parte de um problema de
integração normativa e funcional dos indivíduos, que passa, essencialmente, pelo
emprego. Concluindo que a pobreza, atualmente, corresponde muito mais a um
processo do que a um estado perpétuo e imutável, não cabendo, portanto, uma definição
estática que dê conta de revelar a origem e os efeitos das dificuldades dos indivíduos e
suas famílias, Paugam (2011) destaca que “o conceito de desqualificação social valoriza
o caráter multidimensional, dinâmico e evolutivo da pobreza e o status dos pobres
socorridos pela assistência” (p.70). De acordo com Wanderley (2011), a desqualificação
social aparece como o inverso da integração social. Desse modo, o Estado é convocado
a criar políticas indispensáveis à regulação dos vínculos, buscando garantir a coesão
social.

3.3 José de Souza Martins: uma reflexão crítica sobre o tema da exclusão
Entre os autores brasileiros que se debruçaram sobre o estudo da “exclusão” a
partir da década de 1990, José de Souza Martins (2002) é, sem dúvida, uma forte
referência em diversos trabalhos sobre o tema. O autor também apresenta uma visão
crítica sobre o uso do termo, definindo-o como mais uma categorização imprecisa,
assim como outras existentes hoje em dia utilizadas para definir os aspectos mais
problemáticos da sociedade contemporânea no Terceiro Mundo.
Diferentemente de outras categorias sociais, o substantivo “excluído” não é uma
qualidade sociologicamente identificável nas pessoas e nas relações sociais, como o
atributo de trabalhador assalariado que, ao trabalhar, produz relações singulares e gera
contradições sociais que são fundantes, além de conceber um tipo de mentalidade
historicamente essencial. Algo que, para Martins (2002), “corresponderia a uma certa
consciência social das próprias vítimas da exclusão. No entanto, não é isso que
acontece. A categoria ‘excluído’ não é verificável na prática, na vivência dos chamados
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‘excluídos’” (p. 25, grifos do autor). A exclusão fala de situações objetivas de privação,
mas não diz tudo e nem o essencial.

Na verdade, a categoria exclusão é resultado de uma metamorfose nos
conceitos que procuravam explicar a ordenação social que resultou do
desenvolvimento capitalista. Mais do que uma definição precisa de
problemas, ela expressa uma incerteza e uma grande insegurança
teórica na compreensão de problemas sociais da sociedade
contemporânea (MARTINS, 2002, p. 27).

Na análise de Martins (2002), é preciso compreender os motivos e razões que
levam os que se preocupam com a exclusão (os agentes de pastoral, os religiosos, os
militantes de causas humanitárias e causas partidárias) a essa busca imprecisa por uma
palavra que diga o que os pobres são, e não uma busca precisa que diga o que os pobres
querem. Eles esperam encaixar a realidade dos pobres nesse conceito, e outros, como
“pobre”, “trabalhador”, ou mesmo “marginalizado”, parecem não mais servir.
Os estudos sobre o desenvolvimento da sociedade capitalista mostraram que essa
sociedade tende, mas não necessariamente realiza, para um padrão de relações sociais
de tipo contratual e igualitário, sendo a igualdade jurídica uma característica
fundamente desta sociedade, a sociedade do contrato (e não a do trato, como outrora).
“Sem igualdade, o contrato não é possível. E não é possível, portanto, a redução da
força de trabalho a uma mercadoria como outra qualquer. [...] Ela [a força de trabalho]
se tornou equivalente de mercadoria, e como mercadoria entra no processo de
produção” (MARTINS, 2002, p. 28). Nesse contrato, o trabalhador, não possuindo os
meios de produção, participa como proprietário da força de trabalho. Ao mesmo tempo,
ele já não está mais sob a proteção de ninguém, estando, portanto, sujeito às
determinações do mercado e suas instabilidades. A consequência disso, quando a
economia vai mal, é um sujeito vulnerável diante da força das relações sociais
dominantes, com angústias, aflições e urgências de sobrevivência, pois “o sistema
econômico não se sente obrigado a pagar pelos problemas sociais que cria. A
contrapartida do trabalho livre é hoje a contrapartida do lucro livre e socialmente
irresponsável” (p. 30).
Para Martins (2002), o sistema transfere para todo o grupo familiar as suas
irracionalidades, ou seja, o custo social da transição de um modelo de capitalismo mais
desenvolvido tecnicamente e, provavelmente, as categorias exclusão e excluído se
nutrem politicamente dessa contradição mal compreendida e mal resolvida. O excluído
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não é uma classe social, uma categoria sociológica, sujeito de contradições, que
personifica possibilidades históricas, assim como é o operário, por exemplo.

O excluído é apenas um rótulo abstrato, que não corresponde a
nenhum sujeito do destino. [...] ‘Excluído’ e ‘exclusão’ são
construções, projeções de um modo de ver próprio de quem se sente e
se julga participante dos benefícios da sociedade em que vive e que,
por isso, julga que os diferentes não estão tendo acesso aos meios e
recursos a que ele tem acesso (MARTINS, 2002, p. 30-31, grifos do
autor).

Martins (2002) interpreta a exclusão como fruto de duas orientações
interpretativas opostas: uma transformadora e outra conservadora. Transformadora
porque para alguns o excluído seria uma vítima da exploração capitalista. Os
desempregados, os miseráveis e outras categorias sociais consideradas “excluídas”, por
estarem justamente fora do núcleo de criação da realidade social, não apresentam
condições de interferir ativamente na dinâmica social. Múltiplos fatores econômicos e
políticos transformaram parte da classe trabalhadora em “excluídos”, diluindo a
identidade de trabalhador na figura do trabalhador familiar ciclicamente excluído. Essa
alteração social abriu espaço para a outra orientação interpretativa: a conservadora. Tal
mudança sobrepõe o excluído ao trabalhador porque, sociologicamente, este perde sua
visibilidade como tal, que não mais protagoniza nem realiza uma contradição no interior
do processo produtivo. Ele é apenas o trabalhador potencial, o resíduo crescente do
desenvolvimento econômico irregular ou, quando muito, operário dos setores
secundários e irrelevantes no processo de reprodução ampliada do capital. Por esse
motivo, é excluído, é descartável: arquétipo da coisificação da pessoa e de sua
alienação. Por não tocarem nas contradições desse sistema, as categorias “excluído” e
“exclusão” são categorias de orientação conservadora.
Justamente por isso é que falar em ‘exclusão’ social, do ponto de vista
analítico, não tem propriamente um significado profundo nem
denuncia algo significativo. Parece antes expressão de uma
mentalidade conservadora, ainda mergulhada em valores de um
passado não muito distante, uma forma de atraso ideológico em
descompasso como tempo do atual. Uma expressão de
conservadorismo porque orientada pela valorização da inclusão no
existente, no que permanece, e não no que muda e, sobretudo, no que
pode mudar (MARTINS, 2002, p. 37).
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Martins (2002) chama a atenção para o fato de que todo o protesto social e
político em favor dos “excluídos” busca a integração destes na sociedade que os exclui.
Portanto, não pretende a transformação do modelo social atual, mas sua conservação, ao
passo que o reafirma e o reproduz. O discurso sobre a exclusão, que se pretende a favor
das transformações sociais, é, na verdade, um discurso militante em favor das relações
sociais existentes, mas que, no entanto, não são acessíveis a todos. O autor pretende
revelar, com seu trabalho, que a exclusão, no fundo, não diz respeito aos “excluídos”,
mas aos que se consideram “incluídos” e que, superficialmente, proclamam suas
impressões sobre os que julgam não ser. Destaca que, se se quiser atuar sobre esse
suposto problema, é necessário se aproximar do outro, deixar-se capturar por ele e
abandonar essa luta conformista e conservadora que toma os integrados na sociedade
como referência privilegiada:

na prepotência de querer libertá-lo, o que queremos é nos libertar,
num certo sentido, nos libertar dele, nos livrar dele. Porque não
estamos propondo a construção do novo – apenas a extensão a ele do
que já é velho, dos mecanismos de reprodução das relações sociais e
não de produção de novas relações. [...] Basicamente, a exclusão é
uma concepção que nega a História, que nega a práxis e que nega à
vítima a possibilidade de construir historicamente o seu próprio
destino, a partir de sua própria vivência e não a partir da vivência
privilegiada de outrem (p. 45).

Aí, reside a crítica de Martins, e talvez sua maior contribuição ao debate sobre a
exclusão: revela a face prepotente da luta contra a exclusão ao tentar colocar o outro em
seus valores e referenciais, dizendo o que a sociedade deve ser e não o que ela pode ser.
Contudo, ainda assim, reconhece que a concepção de exclusão é útil e importante para
revelar as contradições da consciência social e suas boas intenções, e expor os limites e
as condições impostas pelo afã de mudar.

3.4 O sofrimento ético-político como uma nova categoria analítica: reflexões sobre
a exclusão a partir da afetividade

No Brasil, a socióloga Bader Sawaia (PUC-SP) é uma das mais importantes
referências no estudo da exclusão social. Sawaia assume, assim como os teóricos já
citados, que o conceito de exclusão tem sido utilizado de forma desmedida para
designar diferentes fenômenos sociais, tornando-se dúbio do ponto de vista ideológico.
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A autora destaca que a exclusão é um “conceito que permite usos retóricos de diferentes
qualidades, desde a concepção de desigualdade como resultante de deficiência ou
inadaptação individual, falta de qualquer coisa, um sinônimo do sufixo sem (less), até a
de injustiça e exploração social” (SAWAIA, 2011a, p. 7). Contudo, a respeito das
ambiguidades em torno do conceito de exclusão, Sawaia propõe, ao invés de rechaçálas, explicitá-las, uma vez que compreende que essas ambiguidades são inerentes ao
conceito e não revelam erro ou imprecisão, mas a complexidade e a contraditoriedade
que constituem esse processo.
Para Sawaia (2011a), grande parte das análises da desigualdade social que são
feitas na atualidade estão centradas apenas em uma das suas características. Elas são,
em geral, análises focadas no econômico, ou que abordam a exclusão como sinônimo de
pobreza, ou centradas no social. Essas análises privilegiam o conceito de discriminação
e relegam o principal escopo analítico da exclusão, que é o da injustiça social. Por isso,
a necessidade de se compreender e estudar a exclusão a partir de suas diferentes
dimensões: a dimensão objetiva da desigualdade social, dimensão ética da injustiça e a
dimensão subjetiva do sofrimento.

Esta concepção introduz a ética e a subjetividade na análise
sociológica da desigualdade, ampliando as interpretações legalistas e
minimalistas de inclusão como as baseadas em justiça social e restritas
à crise do Estado e do sistema de empregabilidade. Dessa forma,
exclusão passa a ser entendida como descompromisso político com o
sofrimento do outro (SAWAIA, 2011a, p. 8, grifo nosso).

Assim sendo, Sawaia (2003) apresenta uma nova perspectiva de análise da
exclusão, chamando a atenção para necessidades humanas tão fundamentais quanto às
conhecidas classicamente (alimentação, abrigo e reprodução): a alegria, a felicidade e a
liberdade. A afetividade é adotada como categoria analítica e uma ferramenta para a
ampliação da análise do processo de inclusão/exclusão que passa a ser considerado na
sua dimensão subjetivo-valorativa, ético-estética e econômica-política. A socióloga
ressalta que
negar as necessidades básicas do ser humano – potência de liberdade e
felicidade, que podem ser traduzidas por reconhecimento, carinho,
(com)-paixão, ter em quem confiar – é negar sua humanidade e gerar
um profundo sofrimento que pode ser qualificado de ético-político
(SAWAIA, 2003, p. 56).
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A afetividade, ao longo da história das Ciências Humanas, quando não
desconsiderada, é olhada de forma negativa, como condição obscurecedora, empecilho
para a aprendizagem, fonte de desordem, antagônica à razão e à ordem, fenômeno
incontrolável e depreciado do ponto de vista moral (SAWAIA, 2011b). No entanto,
Sawaia (2011b), inspirada por Heller, Espinosa e Vygotsky, a compreende como um
meio de negar a neutralidade das reflexões científicas sobre a desigualdade social. Olhar
a afetividade positivamente na análise psicossocial da exclusão permite que se
mantenha viva a capacidade de se indignar diante da pobreza sem que se perca, contudo,
o rigor teórico-metodológico. “Ao introduzir as emoções como questão ético-política,
obrigam-se as ciências humanas em geral e a Psicologia Social em especial a incorporar
o corpo do sujeito, até então desencarnado e abstrato, nas análises econômicas e
políticas” (p. 102).
Tem-se, portanto, a seguinte concepção acerca da afetividade:

A afetividade é, aqui, entendida como a tonalidade e a cor emocional
que impregna a existência do ser humano e se apresenta como: 1)
sentimento: reações moderadas de prazer e desprazer, que não se
refere a objetos específicos. 2) Emoção, fenômeno afetivo intenso,
breve e centrado em fenômenos que interrompem o fluxo normal da
conduta (SAWAIA, 2011b, p. 100).

Sawaia (2011a, 2011b) destaca que perguntar por sofrimento e felicidade no
estudo da exclusão é uma forma de superar a concepção de que o pobre preocupa-se
somente com sua sobrevivência. Significa colocar a ideia de humanidade no centro das
reflexões sobre a exclusão, bem como o sujeito e suas relações com a família, trabalho,
lazer e sociedade, de modo que, ao falar de exclusão, fala-se de desejo, temporalidade e
de afetividade, não menos que de poder, de economia e de direitos sociais. As emoções
são a matéria-prima básica para a condição humana.
O sofrimento ético-político, como categoria analítica no estudo da exclusão, tem
seu contraponto na felicidade pública. Isso significa, de acordo com Sawaia (2011b),
que, diferente da dor e da alegria, o sofrimento ético-político e a felicidade pública não
se tornam fins em si mesmos e nem encontram satisfação em si próprios. Ao contrário,
afirma-se que a felicidade ético-política é sentida quando se ultrapassa a prática do
individualismo e do corporativismo, ou seja, quando o sujeito abre-se à humanidade.
Abrangendo as múltiplas afecções do corpo e da alma que mutilam a vida de
diferentes maneiras, o sofrimento ético-político retrata a dor que surge da situação
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social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade.
Esse sofrimento, determinado pela organização social, revela a tonalidade ética da
vivência cotidiana da desigualdade, na negação imposta socialmente às possibilidades
de a maioria apropriar-se da produção material, cultural e social de sua época, bem
como de se movimentar no espaço público e de expressar emoções humanas, como
desejo e afeto (SAWAIA, 1995 apud SAWAIA, 2011b). Assim,

de acordo com essas reflexões, conhecer o sofrimento ético-político é
analisar as formas sutis de espoliação humana por trás da aparência da
integração social e, portanto, entender a exclusão e a inclusão como as
duas faces modernas de velhos e dramáticos problemas – a
desigualdade social, a injustiça e a exploração (SAWAIA, 2011b, p.
107).

Todavia, há um perigo que envolve a abordagem da exclusão a partir da
afetividade. Trata-se da banalização e da insensibilidade ao sofrimento do outro ao
mesmo tempo em que se assiste a um crescente reconhecimento da importância da
subjetividade e das emoções. Para Sawaia (2011b), o que se observa é a valorização dos
sentimentos como fonte de satisfação em si mesma, o que configura uma dor, e não um
sofrimento. “Com a ênfase no próprio ‘eu’, desencarnado e solitário, estamos nos
afastando das questões públicas, nos mobilizando apenas, enquanto multidão, pelo
evangelho e pela música pop2” (p. 108), e é justamente na negação dessa afetividade
narcísica que se apresentam o sofrimento e a felicidade ético-política. Entretanto,
mesmo diante desse alerta, a autora reafirma ser mais necessária ainda a introdução da
afetividade no enfrentamento das questões sociais.
O sofrimento ético-político tem sua origem nas práticas econômicas, políticas e
sociais que se alteram de acordo com as variáveis – raça, gênero, idade e classe –
dominantes no processo de exclusão social. A exclusão apresenta, em sua base, o poder
e a desigualdade social que o acompanham. Essa ordem é legitimada e perpetuada pelas
sociedades modernas e sua manutenção depende da desigualdade, que precisa ser
administrada. Isso quer dizer que, de acordo com a ordem neoliberal, os excluídos
devem, de alguma forma, ser e sentir-se incluídos. Assim, a inclusão e a exclusão
configuram duas faces de uma mesma moeda, uma vez que a inclusão representa uma
Aqui, Sawaia (2011b) faz referência à denúncia feita por Felinto M. em artigo intitulado “Porque só o
evangelho e a música pop mobilizam o povo?”, publicado na Folha de São Paulo, Caderno Cidade, em
04/06/99.

2
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estratégia de adaptação à ordem social que é excludente em sua natureza. Dessa
importante fundamentação, a socióloga afirma que administrar a desigualdade significa
“incluir perversamente e tratar apenas de seus efeitos superficiais, deixando de lado as
causas mais profundas da exclusão, reproduzindo novas formas de sofrimento éticopolítico” (SAWAIA, 2003, p. 57).
Dessa forma, a estrutura social não se preocupa em incluir, de fato, os que estão
excluídos. Ao contrário, ao efetivar o que chama de inclusão, concretiza formas de
exclusão, pois se alimenta da desigualdade para existir. O que se encontra nas políticas
públicas de cunho “inclusivo” são formas de adaptação à ordem social, e não ações
efetivas que visam a atingir as causas profundas de exclusão. Isso é o que Sawaia
(2011a, 2011b) define de inclusão perversa. Ao incluir perversamente, a ordem social
legitima e desenvolve o sofrimento ético-político tolhendo a humanidade e negando as
necessidades básicas do ser humano. Ora, aí reside o caráter ilusório da inclusão.

Destaque também é dado à contraditoriedade que o constitui: a
qualidade de conter em si a sua negação e não existir sem ela, isto é,
ser idêntico à inclusão (inserção social perversa). A sociedade exclui
para incluir e esta transmutação é a condição da ordem social desigual,
o que implica o caráter ilusório da inclusão (SAWAIA, 2011a, p. 8).

O que se tem, portanto, é a “dialética exclusão/inclusão”. A explicação para a
expressão dialética exclusão/inclusão tem suas raízes na concepção marxista sobre o
papel da miséria e da servidão, fundamentais para a sobrevivência do sistema
capitalista. Fixa-se especialmente na ideia de que a sociedade exclui o trabalhador,
alienando-o. De acordo com essa concepção, a exclusão perde a ingenuidade, inserindose nas estratégias históricas de manutenção social. Isso quer dizer que a exclusão faz
parte do movimento de reconstituição constante de formas de desigualdade, assim como
o processo de concentração de riquezas e mercantilização das coisas e dos homens, que
se expressam de formas diversas através da segregação, apartheid, guerras, miséria,
violência legitimada (SAWAIA, 2011b).
Assim, ao optar pela expressão dialética exclusão/inclusão, Sawaia (2011b)
assinala que

ambas não constituem categorias em si, cujo significado é dado por
qualidades específicas invariantes, contidas em cada um dos termos,
mas que são da mesma substância e formam um par indissociável, que
se constitui na própria relação. A dinâmica entre elas demonstra a
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capacidade de uma sociedade existir como um sistema. Essa linha de
raciocínio permite concluir, parafraseando Castel (1998), que a
dialética exclusão/inclusão é a aporia fundamental sobre a qual a
nossa sociedade experimenta o ‘enigma de sua coesão e tenta conjurar
os riscos de sua fratura’ (p. 110).

Com efeito, essa é a busca da socióloga. Encontrar outros referenciais de análise
para a exclusão, que não considerem o excluído como uma categoria homogênea e
inerte. Consiste em buscar um “conceito-processo” (SOUZA SANTOS, 1997 apud
SAWAIA, 2011b) capaz de desorganizar os consensos que “mutilam a vida nas
pesquisas” (SAWAIA, 2011b, p. 110).
Na análise psicológica, a lógica dialética inverte a ideia de inclusão social
desvinculando-a das noções de adaptação e de normatização e da culpabilização
individual, ligando-as aos mecanismos psicológicos de coação social. A dialética
exclusão/inclusão gesta subjetividades específicas que não são explicadas unicamente
pela determinação econômica. Elas determinam e são determinadas por formas
diferenciadas de legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano como
identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência (SAWAIA, 2011a).
A dimensão dialética da exclusão apresentada por Sawaia (2011a) não retira a
discussão conceitual que a envolve, mas, ao assumir sua natureza ambivalente, entende
que as insuficiências e privações nas quais se inserem os sujeitos em situação de
exclusão se desdobram para além do campo econômico, não se restringindo somente a
ele. Assim, para a autora,

a exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de
dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo
sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte
constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é processo que
envolve o homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem
uma única forma e não é uma falha do sistema, devendo ser combatida
como algo que perturba a ordem social, ao contrário, ele é produto do
funcionamento do sistema (p. 9).

A proposta de uma abordagem da exclusão processada entre a Psicologia Social,
a Sociologia e a Filosofia supera a visão dualista de incluídos x excluídos trazendo uma
dimensão constantemente desprezada nas análises sociais: a afetividade e, em especial,
o sofrimento. “O papel de excluído engole o homem” (SAWAIA, 2011a, p. 12), e há
sofrimento em quem está por trás desse rótulo. Nesse processo, dissolvem-se
individualidades e necessidades éticas e afetivas. Essa é, sem dúvida, uma categoria
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desestabilizadora para a análise de questões sociais. Com efeito, assim pretende Sawaia
(2011b), ao apresentar essa dimensão para o estudo da exclusão:

a exclusão vista como sofrimento de diferentes qualidades recupera o
indivíduo perdido nas análises econômicas e políticas sem perder o
coletivo. Dá força ao sujeito, sem tirar a responsabilidade do Estado. É
no sujeito que se objetivam as várias formas de exclusão, a qual é
vivida como motivação, carência, emoção e necessidade do eu. Mas
ele não é uma mônada responsável por sua situação social e capaz de,
por si mesmo, superá-la. É o indivíduo que sofre, porém, esse
sofrimento não tem a gênese nele, e sim em intersubjetividade
delineadas socialmente (p. 101).

Em suma, estudar a exclusão a partir das emoções dos que a vivenciam é refletir
sobre o “cuidado” que o Estado destina aos seus cidadãos. As emoções são indicadoras
do (des)compromisso com o sofrimento do homem. (Des)compromisso proveniente
tanto por parte do aparelho estatal como também da sociedade civil e do próprio
indivíduo. A perspectiva apresentada por Sawaia (2003, 2011b), ao introduzir a
afetividade como categoria de análise e enfrentamento da exclusão, elege a felicidade
como critério de definição e do cuidado que o Estado e a sociedade destinam ao seu
cidadão.
No capítulo seguinte, serão apresentados os Novos Estudos sobre o Letramento e
os principais conceitos que tangenciaram esta investigação.
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4 OS NOVOS ESTUDOS SOBRE O LETRAMENTO

Este capítulo apresenta um dos principais marcos teóricos deste trabalho de
pesquisa. A maioria dos conceitos aqui expostos será revisitada, posteriormente, no
capítulo de análise de dados, outros foram fundamentais para o direcionamento do olhar
em campo, mas todos indispensáveis para a compreensão da perspectiva de letramento
que esta investigação propõe.

4.1 Os Novos Estudos sobre o Letramento no Brasil
Segundo Marinho (2010), o termo letramento chegou ao Brasil há
aproximadamente 20 anos ainda timidamente. Até o final dos anos 1980, as palavras
leitura, escrita, alfabetização (e seus correlatos) eram as mais utilizadas quando o
objetivo era falar da relação das pessoas, da escola ou sociedade com a escrita, não
havendo distinção entre “alfabetização” e “literacy”,3 que, até então, eram traduzidos
como sinônimos.
A primeira menção ao termo no Brasil é atribuída a Mary Kato no livro No
mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de 1986. Mais adiante, em 1988,
Leda Tfouni distingue os conceitos de alfabetização e letramento em sua obra Adultos
não alfabetizados: o avesso do avesso. Tfouni e Kleiman são importantes referências no
estudo do tema e foram as primeiras autoras a publicarem livros com o verbete
letramento no título, nos livros Letramento e alfabetização e Os significados do
letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita (MACHADO,
2009; SOARES, 1998).
Esclarecendo essa questão, Soares (1998) relata que a produção em língua
inglesa foi uma importante influência para a entrada do termo no Brasil. A presença dos
estudos anglofônicos nos trabalhos feitos aqui evidenciou que, embora a palavra e o
conceito literacy estivessem sempre presentes, não se tinha uma expressão que o
traduzisse com propriedade. Esse fenômeno pode ser observado não somente no Brasil,
como também na França, onde esse conceito encontra-se em uma fase de “adaptação”
ou de “reinvenção”: “trata-se de um processo que traz não só questões próprias de
tradução, mas também de interlocução com concepções teóricas estrangeiras”
(MARINHO, 2010, p. 15). Em outros países da América Latina, diferentemente do que
3

Termo em inglês que deu origem à palavra letramento em português.
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ocorreu no Brasil, não foi criado um termo específico para traduzir literacy, ainda que
conceitualmente há muita proximidade entre os termos utilizados (alfabetização, cultura
escrita, letramento).
Kleiman (1995) destaca que, nos meios acadêmicos, o conceito de letramento
começou a ser utilizado numa tentativa de ruptura entre os estudos sobre o impacto
social da escrita e os estudos sobre a alfabetização. A autora define o letramento como
um “conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e
enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos” (p. 19). O
fenômeno ultrapassa, portanto, o mundo da escrita tal como ele é concebido pelas
instituições encarregadas de introduzir formalmente os sujeitos no mundo letrado.
Apesar da definição, ela destaca a complexidade desse conceito em vista da variedade
de estudos que se enquadram nesse domínio.
Assim, no Brasil, o termo letramento se apresenta como uma ferramenta teórica,
visando à compreensão de fenômenos culturais, aos modos e às condições com que a
nossa sociedade lida com a escrita. Além disso, também é encarado como pressuposto
pedagógico, ao apresentar fundamentos metodológicos para o ensino da leitura e escrita
(MARINHO, 2010).
De acordo com Marinho (2010), a concepção de letramento que tem tido mais
influência no Brasil reporta ao campo de estudos conhecido como Novos Estudos sobre
o Letramento (New Literacy Studies – NLS, STREET, 2003). Segundo a autora, essa
influência pode ser explicada por diversas razões. Uma delas é o fato de esses trabalhos
apresentarem uma grande proximidade com o pensamento de Paulo Freire, marcado em
sua essência por fundamentos políticos, sociais e antropológicos da alfabetização, da
leitura e da escrita, com especial destaque para o lugar da ideologia e das relações de
poder que identificam suas obras. Assim como nos estudos do NLS, o conceito de
alfabetização (Literacy) na obra de Paulo Freire ultrapassa o nível das habilidades
linguísticas, de domínio do código escrito ou de habilidades técnicas, neutras.
Foram os trabalhos de Brian Street e Shirley Heath que marcaram, na década de
1980, o início dessa perspectiva nos estudos do Letramento. A partir da produção desses
antropólogos ingleses, houve uma mudança no enfoque dos supostos efeitos universais
do letramento para observar os usos da escrita em diferentes contextos. Essa mudança
de visão fez parte de um movimento maior, conhecido como “Social Turn” (ou “Virada
Social”) e possibilitou a maior preocupação, por parte dos estudiosos, com a interação e
a prática social, removendo o indivíduo e seus processos mentais do foco central que
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ocupavam até então nos estudos (GEE, 2000 apud DEGRANDE, 2010). Desde então, o
processo de letramento vem sendo estudado amplamente e a produção dessas pesquisas
ultrapassa a literatura científica.
A respeito dos Novos Estudos sobre o Letramento, Street (2003) esclarece que

o que vem a ser denominado de os novos estudos sobre
letramento (Gee, 1991; Street, 1996) representa uma nova
tradição em considerar a natureza do letramento, focando não
tanto na aquisição de habilidades, como a abordagem
dominante, mas o que isso significa para pensar o letramento
como uma prática social (Street, 2003 p. 77, tradução nossa).
Assim sendo, os NLS baseiam-se em uma visão de que ler e escrever só fazem
sentido quando estudados no contexto das práticas sociais e culturais dos quais fazem
parte, pressupondo que os efeitos do letramento de grupos que utilizam a escrita se
correlacionam com essas práticas. Essa ideia está vinculada à própria forma como o
letramento vem sendo abordado pelos estudiosos do tema no Brasil. É o lugar de
destaque dado às práticas sociais de leitura e escrita que enriquece o conceito de
letramento desvinculando-o do conceito de alfabetização. Soares (2004b) distingue
esses conceitos destacando que a diferença fundamental entre eles está no grau de
ênfase posta nas relações entre as práticas sociais de leitura e de escrita (letramento) e a
aprendizagem do sistema de escrita (alfabetização). Isso não significa que ambos se
encontram em dois polos opostos de conhecimento ou que as práticas que encerram são
dicotômicas. Soares (2004) ressalta que alfabetização e letramento são conceitos
distintos, mas, ao mesmo tempo, indissociáveis e interdependentes:
por um lado, é necessário reconhecer que alfabetização – entendida
como a aquisição do sistema convencional de escrita – distingue-se de
letramento – entendido como o desenvolvimento de comportamentos e
habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas
sociais: distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento
quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de
aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos.
Tal fato explica por que é conveniente a distinção entre os dois
processos. Por outro lado, também é necessário reconhecer que,
embora distintos, alfabetização e letramento são interdependentes e
indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no
contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas
práticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de
atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na
dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita (p.
97).
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Com efeito, é um fato interessante que sociedades distanciadas tanto geográfica
como também socioeconômica e culturalmente tenham reconhecido, em um mesmo
momento histórico, “a necessidade de reconhecer e nomear práticas de leitura e de
escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da
aprendizagem do sistema de escrita” (SOARES, 2004b, p. 6).
Seguindo essa mesma perspectiva, Tfouni et al. (2008) abordam o letramento
como um processo de aquisição de um sistema escrito por uma sociedade. Esse
processo inclui, de acordo com a autora, estar exposto aos usos sociais da escrita que,
cumpre ressaltar, não se restringem às práticas de leitura e escrita stricto senso, pois
esse processo, cuja natureza é sócio-histórica, afeta tanto alfabetizados quanto nãoalfabetizados, sujeitos com baixa ou alta escolaridade. Partindo dessa concepção, esses
autores afirmam que as práticas sociais em uma sociedade letrada encontram-se
inevitavelmente baseadas no letramento e, dessa maneira, a escrita passa a funcionar
como mediadora entre estas (práticas) e o sujeito. Pode-se, então, falar de práticas
sociais letradas.
No campo de estudos dos NLS, quando se fala em práticas sociais que envolvem
o uso da linguagem escrita, ou que tem o texto escrito como elemento central das
atividades, refere-se a dois conceitos importantes que operacionalizam os estudos do
letramento: os conceitos de práticas de letramento e eventos de letramento. Nas
sociedades ocidentais, a linguagem escrita pode ser considerada o principal instrumento
de mediação simbólica das práticas sociais. Todo o desenvolvimento, compartilhamento
e armazenamento de conhecimentos ocorrem mediante meios culturais escritos.
Essencialmente, essas sociedades estão estruturadas sobre esse tipo de linguagem e, por
esse motivo, são chamadas grafocêntricas. Cumpre ressaltar que a forma como ocorre
tal desenvolvimento depende tanto das estruturas materiais utilizadas como também das
atividades em que essas estruturas são empregadas.
Ao destacar que os NLS enriquecem as pesquisas e estudos que envolvem o
letramento, pois trazem consigo a importância do contexto social em que os usos da
escrita e leitura se efetivam de fato, relevam-se também os conceitos que
operacionalizam esses estudos, uma vez que eles situam a dinâmica desse sistema de
signos em relação às instancias gerais e locais envolvidas em seus processos de
apropriação e são instrumentos de análise para a compreensão da temática. Essa
perspectiva do letramento lança um novo olhar para o estudo da linguagem escrita, pois
amplia o foco para as atividades em que ela é empregada.
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A definição de evento de letramento advém da concepção linguística de “evento
de fala” e é atribuída aos estudos de Shirley Brice Heath (MARINHO, 2007; STREET,
2010). Heath define o evento de letramento como “qualquer situação em que um
portador qualquer de escrita é parte integrante da natureza entre os participantes e seus
processos de interpretação” (1982 apud MACHADO, 2008, p. 23).O conceito de evento
de letramento relaciona-se ao contato direto com o material escrito e ao momento de
interação das pessoas com o texto com o objetivo de interpretá-lo. Abrange o uso em si
do texto escrito, assim como o planejamento do texto oral ou a própria referência oral a
produções culturais escritas (MARINHO, 2007).
Kleiman (1995) define o evento de letramento como situações em que a escrita
constitui parte essencial para fazer sentido da situação tanto em relação à interação entre
os participantes como em relação aos processos e estratégias interpretativas. Em alguns
momentos, o texto escrito pode ser um suporte, um instrumento que faz parte da
comunicação entre os membros de um determinado grupo social. São, portanto,
episódios observáveis que se formam e se constituem pelas práticas sociais, e o texto
escrito é parte da interação do sujeito com o contexto comunicativo.
A importância de se observarem e descreverem os eventos de letramento
presentes em uma sociedade é que tais eventos podem revelar aspectos que nos
possibilitam encontrar padrões nesses eventos ou, também, situá-los de forma a dar a
eles um padrão (STREET, 2010). Tal padronização é dotada de significados para os
seus participantes e é essa noção que Street nomeia de práticas de letramento. Isso quer
dizer que os eventos de letramento, que apontam para os contextos imediatos de uso da
linguagem escrita, estão inseridos nas práticas que, por sua vez, são instâncias mais
amplas e envolvem as diversas formas que a escrita pode assumir. Quando, ao observar
e descrever um evento de letramento, este se relaciona com o contexto social em que ele
está inserido, buscando encontrar o sentido e o valor que o texto escrito assume na
dinâmica social de determinado grupo, está-se dizendo das práticas de letramento
presentes nessa comunidade.
Barton e Hamilton (2000, p. 8) destacam que as práticas de letramento são
sociais, culturais e intimamente relacionadas com o contexto de cada grupo social. Uma
importante implicação decorre dessa afirmativa: é possível que um indivíduo que
domine o código escrito não seja capaz de compreender um determinado texto em um
local específico. Por essa razão Kleiman (1995, 2001, 2005) assegura que as práticas de
uso da escrita são historicamente situadas. Compreende-se que, em razão da
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heterogeneidade de práticas, que variam nas diferentes esferas sociais e de acordo com
as instituições que as promovem e os interesses dos indivíduos, as finalidades dos usos
da linguagem escrita pelos sujeitos em diferentes situações e em tempos distintos são
igualmente modificadas.
Conhecer as práticas de letramento leva ao conhecimento da função social que
uma comunidade atribui à linguagem escrita. Uma investigação que busca analisar os
eventos e práticas de letramento em uma comunidade, por exemplo, é formada por
descrições e questionamentos sobre os usos e significados que os sujeitos atribuem aos
materiais escritos. Lança-se mão de perguntas como: quais as concepções acerca do uso
e não-uso de suportes para textos escritos (por exemplo, quadro-negro, datashow, livros
didáticos)? Qual agência disponibiliza esses materiais? Em que contexto e quais são as
motivações políticas e institucionais que mobilizam os sujeitos a interagirem entre si?
Quais as relações que os sujeitos estabelecem entre as informações transmitidas e os
seus conhecimentos prévios? Como as informações são registradas? E assim por diante.
Partindo para um âmbito mais amplo, as respostas encontradas a partir dessas questões
dirão qual a função social que a escrita assume nesse local para essas pessoas.
A diferença entre os eventos e as práticas de letramento é que no primeiro há
trocas simbólicas entre leitores e escritores mediadas pelo texto escrito. O texto é um
importante elemento na efetivação de uma comunicação em um grupo social. Já as
práticas são estruturadas em torno das mediações sociais, referindo-se às relações que os
sujeitos estabelecem com os textos, aos valores que atribuem a essa relação e ainda às
ações cognitivas que a estruturam. Referem-se, dessa forma, a uma construção analítica
que circunda um determinado conjunto de eventos de letramento que compõe uma
interação, envolvendo as mediações sociais do contexto sócio-histórico e político dessa
interação estudada. No entanto, esse movimento etnográfico de descrição e análise dos
significados das práticas e eventos de letramento exige conhecimentos anteriores,
articulados entre a oralidade e a escrita, e atualizados na dinâmica dessa convivência.
Para Heath (1982 apud MARINHO, 2007), os eventos de fala podem reforçar, ampliar
se repetir ou até mesmo contradizer o que está escrito. Assim sendo, é indispensável que
os sujeitos da interação saibam identificar o momento em que o escrito adquire primazia
sobre o oral. Em síntese, o evento de letramento busca a descrição de situações de
interações mediadas pelo texto escrito, enquanto a prática de letramento busca
estabelecer as relações que essas práticas estabelecem com as dimensões cultural e
social (STREET, 2003).
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Sabe-se, hoje, que as práticas escritas não estão distribuídas de forma
homogênea na sociedade. Ao contrário, como afirmam Tfouni et al. (2008), os usos
sociais e históricos da escrita são marcados por maneiras conflituosas, ligadas a
interesses diversos e singularizados por diversos grupos. Além disso, formações
discursivas não estão ao alcance de todos e dependem, muitas vezes, de uma rede
intrincada de relações de poder para que possam se materializar linguisticamente.

Deste modo, muitos são excluídos das práticas letradas, mesmo
sabendo ler e escrever, porque não compartilham o conhecimento
necessário para acessar o modo de funcionamento dessas práticas,
enquanto outros o são devido a condições adversas, socioeconômicas,
educacionais, ou psíquicas, como é o caso analisado aqui (TFOUNI et
al., 2008).

É importante frisar que, conforme vem sendo apresentada, a perspectiva de
letramento adotada como marco teórico deste trabalho considera o letramento como
uma prática social e, por esse motivo, indissociável do contexto em que estão inseridas.
Assim, o modo como se formam as relações em um determinado grupo social em que se
busca conhecer as práticas de letramento é também uma instância passível de análise,
uma vez que nela está implicada estruturas de poder que legitimam os usos da
linguagem escrita.
A análise das relações existentes entre as práticas de uso da linguagem escrita e
a estrutura social que envolve as práticas educacionais oferece dois modelos segundo os
quais se pode conceber o letramento: o autônomo e o ideológico (publicados pela
primeira vez em 1984, por Street, no livro Literacy: Theory and Practice). Tais modelos,
assim como os conceitos já apresentados, também são ferramentas importantes para a
compreensão dos NLS e, por conseguinte, fundamentais no corpo teórico deste trabalho
de pesquisa.

4.2 A abordagem autônoma do letramento

Street (2010) esclarece que optou pelo uso da palavra modelo de forma
deliberada, com o intuito de referir-se a “perspectivas conceituais que padronizam
noções sobre como é o mundo” (p. 36). Ele defende que esses modelos de letramento
são mantidos pela literatura teórica, pelas instituições e pelas pessoas quando traduzidos
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em categorias classificatórias que separam os sujeitos em letrados e não-letrados. Tal
distinção, e a crença por ela representada, é o que Street nomeia de modelo autônomo
de letramento.
O modelo autônomo entende que os processos de alfabetização e de letramento
são resultantes da conquista de habilidades cognitivas universais necessárias para o uso
da escrita. Dessa forma, esse modelo dissocia o domínio da linguagem escrita do
contexto sociocultural, entendendo que o letramento encerra em si próprio a capacidade
de realizar todas as mudanças sociais, econômicas e culturais que o uso social da escrita
pode oferecer (a participação social, o desenvolvimento econômico e tecnológico, a
democratização). Tal modelo, baseado nas pesquisas antropológicas sobre a cultura
escrita e nas teorias educacionais vigentes até a década de 1970 (também chamadas de
teorias da “grande divisão”), interpreta a alfabetização e o letramento como processo
resultante da aquisição de habilidades cognitivas que seriam universais para o uso da
escrita presumindo “que letramento é uma coisa autônoma, separada e cultural; uma
coisa que teria efeitos, independente do contexto” (STREET, 2010, p. 36).
Como se sabe, tais implicações são enormemente consideradas na sociedade
ocidental, partindo daí um desenvolvimento moral da sociedade. Esse modelo compõe
os fundamentos das práticas educacionais dominantes no período e é adotado pelas
agências governamentais e de fomento internacional.
Garcia e Borges (2005) ilustram esse modelo em uma realidade mais próxima ao
cotidiano, esclarecendo que se trata de um modelo bastante comum de ser encontrado
entre alunos em processo de alfabetização. Segundo os autores, o modelo autônomo de
letramento é aquele em que o problema da não-aprendizagem é uma questão individual,
ou seja, o aluno atribui a si próprio a responsabilidade de não ter aprendido. Quando
essas situações são estendidas à educação de jovens e adultos, por exemplo, o que
ocorre é uma autoculpabilização por não ter estudado quando criança. Quando os alunos
em processo de alfabetização relatam: “a gente só pode ser alguém na vida através do
estudo e porque a gente sem o estudo não é nada, né?” (discursos comumente ouvidos
entre os que trabalham com esses sujeitos), suas falas estão impregnadas por uma
concepção autônoma de letramento. Isso revela que

é natural para eles se sentirem inferiorizados, pois se o discurso do
poder dominante, das classes privilegiadas afirma que analfabetismo é
‘mancha’, ‘escravidão’, ‘erva daninha’ etc., com que autoridade os
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alfabetizandos poderão questionar ou discordar desse pressuposto?
(GARCIA; BORGES, 2005, p. 15).

No entanto, para Street (1984), as práticas e os conceitos que envolvem a leitura
e a escrita em uma sociedade são determinados pelo contexto em que se inserem, uma
vez que estão carregados de ideologias. Por esse motivo, tais conceitos e práticas não
podem ser tratados como “neutros” ou meramente “técnicos”. Eles não são isolados
entre si, pois “as pessoas podem estar envolvidas em uma forma e não na outra, suas
identidades podem ser diferentes, suas habilidades podem ser diferentes. Por isso,
selecionar uma só variedade de letramento pode não ter os efeitos que se espera”
(STREET, 2010, p. 37). A partir dessas postulações, Street propõe um modelo
ideológico de letramento.

4.3 O modelo ideológico de letramento e suas implicações para este estudo

Brian Street, como uma forma de reação a essas teorias e práticas educacionais,
desenvolve o modelo ideológico. A intenção é buscar a compreensão do letramento a
partir das práticas sociais cotidianas do uso da escrita, que estão, por sua vez, radicadas
na cultura local. A principal questão levantada é: quem define o que é e o que não é
letramento? Esse debate se estendeu entre o campo antropológico (GOODY, 1993;
ONG, 1982, 1986; OLSON; TORRANCE, 1995, 1997; STREET, 1984, 1995, 2003), na
linguística (MARCUSHCI, 2001) e na educação (KLEIMAN, 2001, SOARES, 1998;
RIBEIRO, 1999; ROJO, 1998).
Segundo Kleiman (2001), no modelo ideológico de letramento, o que se destaca
é que “todas as práticas de letramento são aspectos não apenas da cultura, mas também
das estruturas de poder numa sociedade” (p. 38). Para Street (2007), existem vários
modos diferentes de se representarem os usos e significados que se atribui a ler e
escrever em diferentes contextos sociais, e o testemunho de diferentes épocas e
sociedades comprovam que não é seguro pensar em algo que seja compacto e singular
chamado de letramento. Ao contrário, a ideia de que o alcance de um letramento único e
autônomo apresentará consequências predefinidas para os indivíduos e sociedades não
passa de um mito, por muitas vezes fundamentado em valores culturais específicos e
estreitos sobre o que é de fato o letramento (GRAFF, 1979; GRANT, 1986; GEE, 1990;
STREET, 1990 apud STREET, 2007). A proposta de um modelo ideológico de
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letramento ergue-se justamente sobre o reconhecimento de uma “multiplicidade de
letramentos”, o qual reconhece “que o significado e os usos das práticas de letramento
estão relacionados com contextos culturais específicos e que essas práticas estão sempre
associadas com relações de poder e ideologia: não são simplesmente tecnologias neutras
(STREET, 1985, 1993)” (STREET, 2007, p. 466). Isso quer dizer que, ao contrário do
modelo autônomo, o modelo ideológico concebe o letramento como um conjunto de
práticas sociais discursivas que se determinam culturalmente, concentrando-se na
sobreposição e interação de modos orais e escritos (e não em uma “grande divisão”) e
revogando a dicotomia já disseminada entre letrado/não-letrado que presume a
superioridade de um sobre o outro.
Conforme destaca Street (1984), o modelo ideológico salienta o valor do
processo de socialização na construção do significado do letramento para os sujeitos e
está preocupado, portanto, com as instituições sociais gerais pelas quais esse processo
ocorre, e não somente aqueles explicitamente educacionais. Dessa forma, oferece uma
visão mais culturalmente sensível de práticas de alfabetização e como eles variam de
um contexto para outro. Isso quer dizer que, para esse modelo, as formas pelas quais as
pessoas endereçam a leitura e escrita estão atreladas a concepções de conhecimento,
identidade e modos de ser e estar nas práticas sociais ou contextos particulares
(COLAÇO, 2012). Por esse motivo, versões particulares de um mesmo fenômeno são
sempre “ideológicas”, pois estão enraizadas em determinadas visões de mundo e em
uma visão de alfabetização para dominar e marginalizar os outros (GEE, 1991;
BESNIER; STREET, 1994 apud STREET, 2003).
Essa definição do caráter ideológico do letramento ilustra a proximidade, citada
anteriormente, com o pensamento de Paulo Freire. O próprio Street (2003) aponta o
autor como uma importante influência para a sua definição de letramento ainda que este
nunca tenha utilizado o termo em seus trabalhos, muito menos analisado a questão sob
essa perspectiva. Suas ideias não estão distantes das apresentadas por Street, como fica
claro quando define:

a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das
relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1989, p. 9).
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A respeito das definições aqui apresentadas, muitos compreenderam os modelos
postulados por Street de forma polarizada, assim como eram polarizados os estudos
sobre culturas letradas e ágrafas, separando-se a oralidade da leitura e da escrita. De um
lado, o modelo autônomo, neutro por parte dos que o promovem e capaz de ocasionar o
desenvolvimento do indivíduo por meio da aquisição dos códigos da escrita. Do outro, o
modelo ideológico, que agregaria consigo as dimensões políticas e sociais do fenômeno
(MACHADO, 2009).
Todavia, Street (2009) revisa esses modelos chamando a atenção para o caráter
indissociável deles, uma vez que o letramento autônomo mostra-se profundamente
ideológico. Para ele,

o modelo autônomo é ele mesmo, sem dúvida, um exemplo clássico
de ideologia. Isto é dizer que todos os modelos são ideológicos e o
modelo autônomo é apenas um dos exemplos de modelo ideológico.
Assim, os modelos não estão em uma situação de oposição absoluta,
como se um fosse identificado em detrimento de outro (p. 86).

Quando Street afirma que o modelo autônomo é também ideológico, ele se
refere à forma como o modelo autônomo concebe o mundo e suas relações com a
escrita. Considerar que a escrita é uma técnica suficiente para o desenvolvimento de um
indivíduo e dominar tal técnica promove o desenvolvimento social é, por si só, uma
crença que esse modelo postula. Isso lhe confere tal caráter, uma vez que carrega
consigo uma ideologia. O modelo ideológico, por sua vez, apresenta outra forma de
conceber as relações que a linguagem escrita estabelece e a função mediadora que
assume nos distintos ambientes sociais. Contudo, ainda que suas concepções sejam
essencialmente divergentes, ambos carregam consigo um entendimento acerca da escrita
nos quais pautam suas ações e, nesse ponto, são igualmente ideológicos.
A grande contribuição do modelo ideológico para os estudos do letramento é que
esse modelo não negligencia outros fatores que concorrem para a formação e aquisição
das habilidades de leitura e escrita, como o contexto social em que os sujeitos estão
inseridos, a função e valor que as práticas letradas assumem nesse ambiente, entre
outros que interferem igualmente na relação das pessoas com a escrita.
Em vista do destaque que o contexto social ocupa nessa perspectiva de estudos
do letramento, o trabalho de Kalman (2004) é enriquecedor ao distinguir outros três
conceitos: a disponibilidade e o acesso às práticas letradas, e contextos geradores.
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Embora não sejam categorias centrais de análise deste trabalho de pesquisa, essas
noções são importantes ao direcionamento do olhar às práticas letradas.
Utilizam-se os termos disponibilidade e acesso para diferenciar a disseminação
dos materiais da língua escrita e os processos sociais subsequentes à sua distribuição e
uso. Assim sendo, a partir deles é possível compreender quando e onde as pessoas
utilizam a escrita e as motivações sociais e culturais que envolvem esses usos.
A noção de disponibilidade refere-se às condições materiais para a prática da
leitura e escrita. Ou seja, diz da presença física dos materiais impressos e da
infraestrutura para a sua distribuição como, por exemplo, a existência de bibliotecas,
livrarias, revistas e correios entre outros. O acesso, por sua vez, reporta às condições
sociais para o uso e a apropriação da leitura e escrita, às oportunidades de participação
em eventos de letramento e situações nas quais os sujeitos interagem frente a frente com
outros leitores. Ademais, inclui também as oportunidades e as modalidades para
aprender a ler e escrever (KALMAN, 2004).
O acesso, uma vez entendido como categoria analítica, possibilita identificar de
que maneira ocorre a interação entre os participantes dos eventos comunicativos, quais
os sentidos das práticas de leitura e escrita que os sujeitos adotam, quais os
desdobramentos dos conhecimentos construídos por eles, as relações que estabelecem
com os textos, o que conhecem, incluindo sobre a cultura escrita, e ainda as
consequências decorrentes desse uso (TEIXEIRA; GERKEN, 2009). A presença de
livros na biblioteca por si só não promove a leitura. É necessário compreender o que faz
com que seus usuários recorram a ela e o que ocorre nas estantes e mesas de leitura.
Há ainda situações que fomentam a aprendizagem e o desenvolvimento da
escrita e outras que demandam o conhecimento da leitura e da escrita para a
participação social. Os ambientes propícios para esse desenvolvimento são chamados
por Kalman (2004) de espaços geradores. A autora explica que estes são espaços onde
as pessoas leem e escrevem, ocorrendo nesses locais, portanto, processos de
disseminação e desenvolvimento da linguagem escrita.
Evidencia-se aqui que o letramento se apresenta como algo a mais que o
aprendizado de processos rudimentares da linguagem escrita: “ser letrado é participar do
mundo social, aprender a manipular a língua escrita, os gêneros textuais, os significados
dos discursos, a palavra, a letra, de maneira deliberada e intencional para participar em
eventos culturalmente valorizados e relacionados a outros” (DYSON, 1997 apud
KALMAN, 2004, p. 27, tradução nossa).
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Considerando todos esses aspectos, é de fundamental importância pontuar,
conforme Marcuschi (2001), que o domínio do código escrito não é sinônimo de ser
letrado. Este, mais do que isso, inclui a capacidade de participar dos usos sociais que o
envolvem e abrangem principalmente duas implicações. Em primeiro lugar, pode-se
afirmar que os usos e a aprendizagem da escrita não se limitam ao espaço escolar. Tal
premissa indica que o uso, a aprendizagem e a manutenção do conhecimento
materializam-se por meio das práticas e eventos de letramento que ocorrem nas diversas
esferas da vida cotidiana, tais como trabalho, atividades intelectuais, família, vida
burocrática e também a escola. Em segundo, que há analfabetos que participam
igualmente de muitas dessas práticas, o que quer dizer que são letrados apesar de nãoescolarizados. Partindo desse pressuposto, seria indevido afirmar que a alfabetização
ocasionaria por si só desenvolvimento cognitivo, político e econômico, ao passo que
tais práticas sociais não constituem o cotidiano universal de toda pessoa alfabetizada.
Os grupos sociais estabelecem suas próprias práticas para mediar suas relações de poder
e de identidade.
Em suma, o debate dos NLS está na afirmação de que a única generalização
possível é que o letramento influencia a organização da sociedade, assim como a
história da cultura e o comportamento dos indivíduos. Entretanto, essas interferências só
são passíveis de compreensão mediante formas com que a leitura e a escrita integram as
práticas sociais (STREET, 2003; RIBEIRO, 1999).
Sob esta perspectiva sociocultural do letramento é que se fundamenta este
trabalho de pesquisa, partindo do pressuposto de que o estudo deste campo temático
implica a observação e análise das práticas sociais que envolvem a escrita a partir das
situações em que se efetivam seus usos nos diferentes contextos em que se consolidam.
Conforme anteriormente explicitado, trata-se de um percurso que buscou um olhar
atento às práticas de letramento presentes no cotidiano de uma pessoa com deficiência
em idade escolar. São apresentados e discutidos constructos que tangenciam o campo
dos NLS como os conceitos de eventos e práticas de letramento (STREET, 2003), os
modelos autônomo e ideológico de letramento (STREET, 1984, 2003, 2009, 2010) e os
conceitos de disponibilidade e acesso propostos por Kalman (2004). Tais ideias se
articularam epistemologicamente ao olhar direcionado do trabalho de campo e
auxiliaram na construção do exame crítico do mesmo.
No próximo capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos
adotados para a consecução desta pesquisa.
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo apresenta os pressupostos que conduziram as escolhas
metodológicas desta pesquisa e a perspectiva adotada no trabalho de campo e análise
dos dados. Será exposto o caminho percorrido até a escolha do sujeito desta pesquisa e,
por fim, discutidos os procedimentos e instrumentos utilizados no trabalho de campo e
sua importância a partir da perspectiva adotada.

5.1 A pesquisa qualitativa: delimitando o estudo de caso etnográfico

Este trabalho situa-se no campo das abordagens qualitativas de investigação
científica, as quais consistem na escolha correta de métodos e teorias oportunos, no
reconhecimento e análise de diferentes perspectivas, e nas reflexões dos pesquisadores a
respeito de sua pesquisa como parte do processo de construção do conhecimento,
compreendendo análises de experiências de pessoas ou grupos, de interações e
comunicações, e de práticas sociais cotidianas, pessoais ou coletivas (ANGROSINO,
2009; BAUER; GASKELL, 2002; DENZIN; LINCOLN, 2006; FLICK, 2004, 2009a,
2009b; STRAUSS; CORBIN, 2008 apud BATISTA JUNIOR, 2011).
Parte-se do pressuposto de que o letramento deve ser pensado como um processo
complexo que envolve a elaboração de estratégias culturais, simbólicas e cognitivas que
atravessam o processo de inserção no mundo da escrita, nos quais estão envolvidos
professores e alunos, pais e demais membros da comunidade. Baquero (1998) afirma
que

o domínio da língua escrita requer a compreensão do sentido cultural
dos diversos desenvolvimentos da prática da escrita e requer, por
outro lado, a participação de atividades de escrita e leitura, que
conservem sua essência complexa e não se diluam em seus
componentes as ações e operações necessárias para seu
desdobramento (p. 110).

A compreensão das práticas de letramento como práticas situadas que envolvem
o uso da escrita de alguma maneira torna o olhar etnográfico fundamental para a
pesquisa. Esse olhar deve ser direcionado para os detalhes do uso da escrita com o
objetivo de descrever o que é, o que está acontecendo e o que as pessoas fazem com a
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escrita ao invés de julgar o que os sujeitos fazem a partir de uma norma preestabelecida
(STREET, 2008 apud DEGRANDE, 20104).
A etnografia é, segundo Malinowski (apud LIMA et al., 1993), “a compreensão
do ponto de vista do outro, sua relação com a vida, bem como a sua visão do mundo”
(p. 24). Portanto, o trabalho de campo terá suas bases na etnografia, que

envolve a participação do pesquisador, aberta ou veladamente, ou na
vida diária das pessoas, [que] vivem por um período prolongado de
tempo, observando o que acontece, ouvindo o que é dito, e/ou fazendo
perguntas através de entrevistas formais e informais, recolhendo
documentos e artefatos – de fato, reunindo todos os dados que estão
disponíveis para jogar luz sobre as questões que são o foco emergente
no inquérito (da pesquisa). De um modo geral, etnógrafos recorrem a
uma variedade de fontes de dados, embora o possa, por vezes, se
basear principalmente em um (HAMMERSLEY; ATKINSON apud
SATO; MAGALHÃES; BATISTA JUNIOR, 2012).

Segundo Angrosino (2009), foi no fim do século XIX e no início do século XX
que os antropólogos começaram a utilizar o método etnográfico para o estudo de grupos
humanos, partindo da convicção de que as especulações acadêmicas dos filósofos
sociais eram inadequadas para compreender como viviam as pessoas reais. Eles
concluíram que um estudioso somente encontraria a dinâmica da experiência vivida em
campo. Uma forma inicial de pesquisa etnográfica foi desenvolvida por pesquisadores
na Inglaterra e em outras partes do Império Britânico, como a Austrália e a Ásia. Assim,
a etnografia caracteriza-se como método a partir das pesquisas de Malinowski nas Ilhas
Trobriand, com o intuito de especificar e fundamentar o método de pesquisa da
antropologia moderna, que o autor apresenta na introdução de Os Argonautas do
Pacífico Ocidental em 1976 (LAGE, 2009).
Para Angrosino (2009), os grandes defensores da pesquisa de campo eram
Malinowski e Boas, que endossavam um modo de pesquisar que coloca o pesquisador
no meio da comunidade que ele está estudando, o que até então não era uma prática para
os antropólogos e veio a ser conhecido como observação participante. Desse modo, a
coleta de dados em etnografia baseia-se, principalmente, nas seguintes fontes: interações
entre os membros, símbolos, referências, resultados provenientes da participação do
pesquisador e informações obtidas a partir de entrevistas com os membros. Essa forma
4

Palestra proferida no Instituto de Estudos da Linguagem, UNICAMP, em 15 de agosto de 2008, com o
título “Etnografia e pesquisa no campo dos estudos do letramento”.
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de pesquisar caracteriza um rompimento de Malinowski com a forma tradicional de
pesquisar da antropologia, inaugurando um novo fazer que permite um constante
diálogo entre a observação participante e as descrições etnográficas (LAGE, 2009). É
fundamental enfatizar, conforme aponta Angrosino (2009), que

a observação participante não é propriamente um método, mas sim um
estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que,
depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma
variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e
seu modo de vida (p. 34).

Assim, é imprescindível que o pesquisador esteja imerso na cultura que pretende
estudar e que entre em contato intersubjetivo com seu objeto de estudo. É fundamental
considerar as relações entre os participantes dos processos sociais daquele contexto e, a
partir disso, construir sentidos. Conforme nos aponta Geertz (2001), utilizar etnografia é
como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado e incoerente, escrito apenas com
comportamentos modelados transitórios. Nesse sentido, a pesquisa de campo
etnográfica é realizada por meio de alguns procedimentos, dentre os quais são
consagrados a observação, as entrevistas e a análise documental.
No entanto, este trabalho refere-se a um estudo com apenas um sujeito e, para
Angrosino (2009), é importante compreender que a etnografia lida com gente no sentido
coletivo da palavra, e não com indivíduos, o que inclui o estudo de pessoas em grupos
organizados, duradouros, que podem ser chamados de comunidades ou sociedades. Em
suma, para esse autor, trata-se de estudar a cultura, compreendida aqui como o modo de
vida peculiar que caracteriza um grupo.
Considerando a advertência de Angrosino (2009), a reflexão sobre as questões
metodológicas deste trabalho, apesar de ter suas bases na perspectiva etnográfica,
conduz às características de um estudo de caso, abordagem que propõe um estudo
exaustivo de um caso, apresentando-se como um estudo descritivo de uma unidade, seja
esta uma escola, uma sala de aula, um professor ou um aluno. Para Goode e Hatt (1968
apud LUDKE; ANDRÉ, 1986), o caso se sobressai por ser uma unidade dentro de um
sistema mais amplo. Ainda que esse caso particular venha a ter semelhanças com outros
casos e outras situações, o interesse inicial por ele surge pelo que ele tem de único, de
singular, e é esse valor particular que determina a escolha pelo estudo de caso.
Segundo Stubbs e Delamont (1976 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986), a natureza
dos problemas é que determina o método, isto é, a escolha do método se faz em função
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do tipo de problema estudado. Ludke e André (1986) apontam a necessidade de se
buscarem novas formas de pesquisa, partindo de diferentes pressupostos e rompendo
com antigos paradigmas e, acima de tudo, que essas novas formas de pesquisa se
adaptem melhor ao objeto de estudo.
Sendo assim, esse trabalho de pesquisa fundamenta-se metodologicamente em
um estudo de caso etnográfico que, para Viégas (2007), vem ocupando lugar cada vez
maior dentre as várias maneiras de realizar uma pesquisa qualitativa em educação.

Para que seja reconhecido como um estudo de caso etnográfico é
preciso, antes de tudo, que preencha os requisitos da etnografia e,
adicionalmente, que seja um sistema bem delimitado, isto é, uma
unidade com limites bem definidos, tal como uma pessoa, um
programa, uma instituição ou grupo social. O caso pode ser escolhido
porque é uma instância de uma classe ou porque é por si mesmo
interessante. De qualquer maneira o estudo de caso enfatiza o
conhecimento do particular. O interesse do pesquisador ao selecionar
uma determinada unidade é compreendê-la como uma unidade. Isso
não impede, no entanto, que ele esteja atento ao seu contexto e às suas
inter-relações como um todo orgânico, e à sua dinâmica como um
processo, uma unidade em ação (ANDRÉ, 1995, p. 31).

De acordo com André (1995), esse tipo de estudo surgiu recentemente na
literatura educacional com uma clara definição: a aplicação da abordagem etnográfica
ao estudo de um caso. Isso significa que nem todo estudo de caso se inclui na
perspectiva etnográfica e, da mesma maneira, nem todo estudo etnográfico é um estudo
de caso.
Assim, uma primeira definição importante foi a escolha do sujeito a se
acompanhar nesta trajetória. Essa seleção foi marcada por percalços que serão narrados
a seguir.

5.1.1 Buscando os participantes do estudo

A fim de conduzir o leitor pelos caminhos que regeram as escolhas
metodológicas deste trabalho, vale pontuar que, inicialmente, a ideia deste estudo era
acompanhar um grupo de alunos. No entanto, diante dos objetivos de investigação, essa
primeira ideia foi tornando-se inviável, uma vez que seria necessário acompanhar
diversos sujeitos por um intervalo de tempo suficiente de imersão no cotidiano dos
mesmos em diferentes contextos, e consequente contato subjetivo com os participantes
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de tais processos sociais – premissa fundamental para a construção de sentidos desta
pesquisa. Optou-se, portanto, pela escolha de um único sujeito para que se alcançar ao
máximo o intento de acompanhá-lo em seu dia a dia, rotinas escolares e não-escolares,
dinâmica familiar e onde mais fosse necessário para a obtenção de um material
privilegiado no que se refere à cultura escrita desse sujeito.
Com essa primeira escolha feita, outra foi necessária: quem seria esse sujeito?
Nesse segundo momento, foi realizado um levantamento, por meio de dados fornecidos
pela Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei, do número de alunos
com necessidades especiais na cidade, em quais escolas eles estudavam e quais eram as
suas deficiências. Essa etapa foi acompanhada de visitas a algumas dessas instituições,
incluindo a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), e de conversas
com coordenadores e diretores das escolas, com o intuito de também levantar
informações sobre os alunos, suas deficiências/necessidades especiais e suas atividades
escolares, e buscar uma mediação para o contato com algumas famílias de alunos.
Essa etapa do trabalho foi marcada pelas discrepâncias entre os números
contidos no Educacenso5, fornecidos pela Superintendência Regional de Ensino de São
João del-Rei, e o número real de alunos com necessidades educativas especiais (NEE)
presentes nas escolas públicas da cidade. Com a lista em mãos e visitando as escolas
para conhecer os alunos e, a partir desse primeiro contato, buscar o sujeito da pesquisa,
percebi que em nenhuma instituição os dados contidos no censo escolar estavam
corretos. Esse fato causou maior espanto quando tomei conhecimento de que as próprias
escolas forneciam essas informações via internet. Contudo, não havia congruência
alguma entre as duas vias informativas.
Foi preciso descartar os dados oficiais e buscar o contato necessário diretamente
com os pais e diretores. Assim, em um dos contatos facilitados por uma reunião com a
direção, uma mãe se disponibilizou para que este estudo fosse realizado com sua filha.
Tive alguns encontros com a mãe, nos quais ela me passou documentos e exames
referentes ao tratamento de sua filha com paralisia cerebral. Porém, a família teve

5

De acordo com a página do Ministério da Educação na internet (http://portal.mec.gov.br/), o Educacenso
é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro permitindo obter dados individualizados de
cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e
municipais) quanto da rede privada. A partir dos dados do Educacenso, é calculado o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e planejada a distribuição de recursos para alimentação,
transporte escolar e livros didáticos entre outros.
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alguns problemas pessoais e o contato foi cortado com pouco mais de três meses de
conversa.
Novamente, retornei à busca por uma criança com NEE em fase escolar. Dessa
vez, a APAE foi uma grande parceira, pois antecipou meu contato com as mães dos
alunos realizando uma triagem das que já apresentavam disponibilidade para as
particularidades desta investigação. Dessa forma, cheguei até a família de Theo, o
sujeito ao qual este trabalho se refere.

5.1.2 Conhecendo Theo

A presente pesquisa foi realizada em São João del-Rei, com uma criança de 12
anos, do sexo masculino (que será chamado, ao longo deste trabalho, de Theo),
diagnosticado com paralisia cerebral (hemiplegia à direita, sem etiologia clara) com
comprometimento motor leve (Anexo 1). De acordo com laudo médico fornecido pela
APAE – São João del-Rei, Theo apresenta déficit cognitivo com limitação para a
aprendizagem e crises convulsivas (Anexo 2). Buscando resguardar a identidade de
família e da instituição escolar que Theo faz parte, também serão usados nomes fictícios
nas referências às outras pessoas que aparecem neste estudo.
Conforme exposto, depois de muitas buscas frustradas em diferentes escolas e
famílias, o primeiro contato com a mãe de Theo, Ana, foi feito por telefone, por
indicação da coordenadora pedagógica da APAE – São João del-Rei. Nessa primeira
conversa, Ana prontamente me passou seu endereço para que conversássemos
pessoalmente, marcando esse encontro para o dia seguinte. Nessa ocasião, após as
devidas apresentações, expliquei à Ana, na presença de Theo, como meu trabalho seria
feito, das extensões das observações e da confidencialidade das informações ali
coletadas. Novamente, Ana concordou solicitamente que este estudo fosse feito em sua
casa e se colocou à disposição para outras questões que fossem surgindo durante este
trabalho de pesquisa, dizendo em tom de brincadeira: “Aqui é, como se diz, nós somos
muito simples, só não pode reparar nisso”. Sendo assim, na semana seguinte, foram
iniciadas as observações em sua residência.
Theo mora com a mãe (Ana, 36 anos), o padrasto (Ney, 30 anos, a quem chama
de pai) e suas três irmãs: Júlia, de 17 anos; Laura, de 14; e a mais nova, Aline, com um
ano e oito meses. Júlia e Laura, assim como Theo, são filhas do primeiro casamento de
Ana. Elas estão atualmente no 1º ano do Ensino Médio e no 9º ano do Ensino
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Fundamental, respectivamente. A renda da família provém do auxílio que Theo recebe
mensalmente (um salário mínimo) e do salário de Ney. Ana é dona de casa e estudou até
a 7ª série (atual 8º ano). Há certo tempo, ela trabalhava como diarista, em casas de
família, mas, devido a uma inflamação no braço, parou de trabalhar fora de casa. Ney,
que é pedreiro, estudou até a 4ª série (atual 5º ano). A irmã mais velha de Theo também
trabalha em uma van escolar, mas sua renda não complementa o orçamento familiar.
Segundo Ana, a renda mensal da família chega a aproximadamente R$1.200,00.
A família mora em um bairro periférico da cidade de São João del-Rei, nos
fundos da casa da mãe de Ana, onde também residem seus outros irmãos, cunhado e
sobrinhos. Essa proximidade da localização das casas e a facilidade de acesso entre elas
fazem com que o convívio entre os membros da família seja muito próximo. Há também
uma colaboração muito grande entre eles no que diz respeito às atividades que Theo tem
que realizar, como ir à escola (a avó era encarregada de levá-lo e buscá-lo todas as
manhãs até meados do trabalho de campo), suas tarefas escolares, treino de futebol e
idas à fisioterapia na APAE.
A trajetória escolar de Theo começou aos oito meses de idade, quando foi
encaminhado à APAE em função do seu diagnóstico. Até então, a família não tinha
conhecimento da sua paralisia cerebral apesar de Ana ter tido complicações na hora do
parto. Nessa idade, a irmã de Ana percebeu que Theo não conseguia se firmar no colo e
ainda não respondia a alguns estímulos como outros bebês no mesmo período. Theo
permaneceu na APAE até completar dois anos e quatro meses, quando Ana foi orientada
pela coordenação pedagógica a transferi-lo para outra escola, para seu melhor
desenvolvimento e continuar somente com o tratamento médico naquela instituição.
Assim, com aproximadamente três anos de idade, Theo foi para uma escola regular
infantil particular localizada no seu bairro, ali permanecendo até os seis anos, quando
pôde ser matriculado em uma escola regular da rede municipal de ensino, para poder
cursar, então, a pré-escola, atual 1º ano. A adaptação nesse novo ambiente foi muito
difícil para Theo. Ele conta, junto com a mãe, que lá não fazia amizades, além de pouco
ter aprendido. Assim sendo, ele foi reprovado na 1ª série, atual 2º ano. Theo estava,
nessa ocasião, com oito anos. Com a reprovação, a família decidiu mudá-lo novamente
de escola, dessa vez para uma escola regular estadual, onde permanece até hoje.
Atualmente, Theo cursa o 6º ano do Ensino Fundamental. A opção por um aluno nesse
período educacional é fundamentada por este tratar-se de um estudo sobre os usos
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sociais da linguagem escrita. Parte-se da ideia de que uma criança nessa fase escolar já
está inserida no mundo letrado e nas dimensões sociais dos usos da escrita.

5.2 Procedimentos de coleta de dados
Conforme destaca Fonseca (1999), “na pesquisa de campo, queremos antes de
tudo entender o que ‘está sendo dito’ por nossos interlocutores” (p. 59). Essa premissa
fundamenta os procedimentos de coleta de dados utilizados neste trabalho, uma vez que,
somente por meio deles, foi possível uma aproximação dos significados contidos nas
práticas e eventos de letramento de uma criança com paralisia cerebral, para maior
compreensão da função que a escrita assume em seu cotidiano.
Para que os objetivos propostos fossem passíveis de realização, foi necessária a
realização de observações participantes em diferentes contextos da vida do sujeito
investigado. Ademais, a realização de entrevistas semiestruturadas com o sujeito e
informantes privilegiados, que atuam nas diversas dimensões da vida do mesmo, e notas
de campo também foram essenciais.
A análise do material coletado seguiu os seguintes procedimentos: organização
dos dados (entrevistas transcritas, digitalização dos documentos, observações digitadas
em diário de campo no programa Microsoft Word 2010); leitura cuidadosa das
transcrições e diários de campo subdividindo-os de acordo com os contextos de
observação (escolar e familiar); e, por fim, retomada das questões norteadoras para
análise do conteúdo digital e recorte do mesmo a partir desse direcionamento. Diante
dessa primeira exposição, segue-se a descrição das técnicas e instrumentos utilizados
para a coleta de dados que compõem esta investigação.

5.2.1 Observação participante

A observação participante é uma metodologia elaborada principalmente no
contexto da pesquisa antropológica e é um procedimento que supõe a relação face a face
entre pesquisador e pesquisados (VIÉGAS, 2007). Um dos pressupostos da observação
participante é o de que a convivência entre o pesquisador e o grupo possibilita
condições privilegiadas para a condução do processo de observação que não seriam
alcançadas de outro modo. A experiência direta do observador com a vida cotidiana do
outro é capaz de revelar sua significação mais profunda (MARTINS, 1996).
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No contexto educacional, a observação participante vem sendo reconhecida
como um importante instrumento de pesquisa ao permitir que o pesquisador mantenha
contato pessoal e estreito com o fenômeno pesquisado. Mediante descrições detalhadas,
busca-se a compreensão dos processos e acontecimentos a partir da perspectiva dos
sujeitos (VIÉGAS, 2007).
A inserção do pesquisador no cotidiano do grupo pesquisado deve considerar o
tempo de incursão em campo e privilegiar o registro das observações. Conforme aponta
Becker (1993),
o observador se coloca na vida da comunidade de modo a poder ver,
ao longo de um certo período de tempo, o que as pessoas normalmente
fazem enquanto realizam seu conjunto diário de atividades. Ele
registra suas observações o mais breve possível depois de fazê-las. Ele
repara nos tipos de pessoas que interagem umas com as outras, o
conteúdo e as consequências da interação, e como ela é discutida e
avaliada pelos participantes e outros depois do evento (p. 120).

Além disso, Haguette (1987 apud VIÉGAS, 2007) enfatiza que a observação
“deve significar um envolvimento maior do pesquisador, um compartilhar, não somente
com as atividades externas do grupo, mas com os processos subjetivos – interesses e
afetos – que se desenrolam na vida diária dos indivíduos e grupos” (p. 112). Os
sentimentos do próprio observador, se tratados devidamente, também têm um impacto
positivo na observação, uma vez que são um importante veículo para se estabelecer uma
relação e para julgar as perspectivas dos sujeitos (BODGAN; BIKLEN, 1994a, p. 131).
As observações participantes deste estudo foram realizadas em dois diferentes
contextos de circulação do sujeito da pesquisa: sua casa e a escola que frequenta. Outros
espaços também foram visitados, como as sessões de fisioterapia na APAE e treino de
futebol. Como foi constatado que não havia uso da linguagem escrita nesses contextos,
privilegiaram-se os dois primeiros em vista dos objetivos deste trabalho.
As observações no contexto familiar foram iniciadas no dia 1º de março de 2013
e permaneceram até o dia 18 de dezembro de 2013, somando, ao todo, 340 horas (196
de março a julho e 144 de agosto a dezembro). Entre os meses de março e julho, as idas
à residência da família ocorreram na frequência de três vezes no decorrer da semana
(segundas, quartas e sextas-feiras) das 14 às 18 horas. A partir do mês de agosto, elas
aconteceram duas vezes na semana (segundas e quartas-feiras) no mesmo horário.
Já no contexto escolar, as observações tiveram início no dia 19 de agosto de
2013 e foram encerradas no dia 17 de dezembro de 2013. Até o mês de setembro, as
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observações ocorreram somente na aula de Matemática a pedido da orientação da
escola. Com o passar do tempo e quando os alunos foram se acostumando com a
presença da pesquisadora na sala de aula, as observações foram estendidas às outras
aulas conforme os professores foram autorizando. Ao todo, foram contabilizadas 129
horas de observação no ambiente escolar em 44 dias.
Bodgan e Biklen (1994c) asseguram que “o resultado bem-sucedido de um
estudo de observação participante em particular, mas também de outras formas de
investigação qualitativa, baseia-se em notas de campo detalhadas, precisas e extensivas”
(p. 150). Reconhecendo a importância dos registros para a reflexão dos dados em uma
observação participante, o conteúdo e a descrição das observações deste trabalho, bem
como as reflexões subjetivas acerca dos acontecimentos, foram redigidos em notas de
campo conforme aprofundado adiante.

5.2.2 Notas de campo

De acordo com Geertz (apud VIÉGAS, 2007),
praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes,
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um
diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os
procedimentos determinados, que definem o empreendimento. O que
o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco
elaborado para uma ‘descrição densa’ (p. 105).

Essa citação revela a importância do registro no trabalho de perspectiva
etnográfica. Ele contém o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia
e pensa no decurso da coleta, refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo
(BODGAN; BIKLEN, 1994c, p. 150). Esse registro é chamado de notas ou diário de
campo. As notas de campo contêm o registro das ideias, estratégias, reflexões e palpites,
bem como os padrões que emergem no decorrer do estudo.
Para Weber (2009), a construção do diário de campo deve ser considerada
expressivamente e o pesquisador deve se dedicar a ela dia após dia ao longo de toda a
experiência etnográfica. Sobre isso, Bodgan e Biklen (1994c) assinalam que as notas
podem originar um diário pessoal que posteriormente ajuda o investigador a
acompanhar o desenvolvimento do projeto, como o plano de investigação foi afetado
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pelos dados recolhidos e a tornar-se consciente de como ele, ou ela, foram influenciados
pelos dados.
As observações participantes que compuseram o trabalho de campo deste estudo
foram seguidas por notas que compuseram os diários de campo, cujos excertos estão
presentes ao longo da análise dos dados obtidos por meio do trabalho de campo, em
capítulo posterior. Afim de que esse registro fosse o mais fidedigno possível, essas
notas foram redigidas com o mínimo de intervalo de tempo entre as observações. Além
disso, para o auxílio nas lembranças, algumas anotações foram realizadas no momento
dos acontecimentos. Isso ocorreu principalmente no ambiente escolar, onde eu me
posicionava sentada como os alunos nas carteiras. Os registros imediatos foram
fundamentais para a digitalização posterior. Por meio deles, foi possível anotar os falas
e comportamentos físicos, bem como as expressões faciais, com mais clareza. Embora
no primeiro contato com a família e nas conversas com os professores (contrato) foram
esclarecidos os conteúdos e motivos das anotações e que, a qualquer hora, poderiam ter
acesso a elas, essa informação era constantemente frisada.

5.2.3 Entrevistas

A entrevista ocupa um papel importante na construção da pesquisa de cunho
etnográfico (VIÉGAS, 2007). Esse momento, marcado pelo “ouvir”, possibilita que os
participantes da pesquisa reflitam acerca daquilo que foi observado pelo pesquisador,
aproximando-se das suas significações (OLIVEIRA, 2000).
Oliveira (2000) identifica o olhar (observação) e o ouvir (entrevista) no trabalho
do pesquisador como duas muletas que lhe permitem caminhar na estrada do
conhecimento. Há informações que não são obtidas somente pela observação, mas é
necessário um ouvir especial, possibilitado pela situação de entrevista. Este “ouvir
especial” caracteriza-se pela criação de um espaço semântico partilhado por ambos os
interlocutores (pesquisador e entrevistado), em que o pesquisador tenha a habilidade de
ouvir o outro e ser igualmente ouvido, criando um diálogo entre “iguais” (OLIVEIRA,
2000). Sendo assim, a situação de entrevista é um momento de encontro entre dois
sujeitos e por meio do qual memórias são revividas e reconstruídas, conforme vão sendo
narradas, reelaboradas e sofridas (NARITA, 2006).
Para que esse encontro aconteça de forma que permita vir à tona a realidade em
sua complexidade, é importante que o pesquisador chegue à entrevista conhecendo tanto
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quanto possível a realidade vivida pelo indivíduo entrevistado. Assim, a pesquisa de
caráter etnográfico propicia tal conhecimento, além de possibilitar que a entrevista
ocorra durante as atividades cotidianas, evitando a artificialidade, uma vez que a
situação de entrevista estará inserida na rotina do grupo (NARITA, 2006).
De acordo com Bodgan e Biklen (1994b),
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 as
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 (p. 134).

Assim, as entrevistas realizadas neste trabalho de pesquisa possibilitaram, em
conjunto com outros instrumentos de coleta de dados aqui apresentados, uma
aproximação das concepções dos sujeitos, bem como o maior conhecimento de questões
que os afligia. Foram feitas, ao todo, cinco entrevistas. Sendo duas com a mãe e Theo,
uma somente com Theo e duas com suas professoras.
As entrevistas realizadas seguiram um roteiro, mas não se prenderam a ele,
sendo formuladas outras questões no decorrer das conversas de acordo com as
circunstâncias. Esse tipo de entrevista é definido como uma entrevista semiestruturada
(BODGAN; BIKLEN, 1994b; MANZINI, 1990/1991). Todas as entrevistas foram
gravadas com o auxílio de um gravador portátil e posteriormente transcritas para, em
seguida, compor os diários de campo.
No capítulo seguinte, serão apresentados e discutidos os dados obtidos a partir
dos procedimentos metodológicos apresentados nesta seção.
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6 A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCRITA NO COTIDIANO DE UMA CRIANÇA
COM PARALISA CEREBRAL

Neste capítulo, buscarei expor e discutir os dados que foram levantados ao longo
do trabalho de campo. Para tanto e a fim de organizar a exposição das informações,
volto às questões iniciais:
• Quais as práticas e eventos de letramento fazem parte do cotidiano desse sujeito com
deficiência?
• Qual a participação desse sujeito nessas práticas e eventos?
• Como o processo de inclusão/exclusão pode se refletir na relação do sujeito com o
universo letrado?
A partir dessas perguntas, e buscando responder a elas, norteei minhas
observações, entrevistas e a análise que se segue.

6.1 As práticas e eventos de letramento presentes no cotidiano de Theo

As observações realizadas durante o período de imersão em campo podem ser
divididas em dois ambientes, que aqui nomeio de contexto familiar e contexto escolar.
Vale esclarecer que outros espaços de circulação do sujeito foram visitados, como a
APAE e o treino de futebol. No entanto, foi averiguado que nesses locais não havia a
presença de materiais escritos ou demanda da utilização da leitura e escrita por Theo.
Portanto, as observações participantes foram circunscritas, conforme dito, na sua
residência e na instituição escolar na qual ele estuda. Esse recorte possibilitou um
melhor posicionamento diante das atividades e também maior tempo em cada um desses
espaços, aprofundando e enriquecendo o material de análise conforme proposta da
perspectiva etnográfica. Pode-se dizer que estes contextos – familiar e escolar – são, no
cotidiano de Theo, espaços geradores (KALMAN, 2004) de demanda do uso da leitura e
escrita, uma vez que as atividades de disseminação e desenvolvimento da língua escrita,
por parte desse sujeito, estão restritas a esses dois locais.

6.1.1 O contexto familiar como um espaço de compartilhamento das práticas
letradas
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Sempre que cheguei à casa de Theo, eles estavam na sala, assistindo à TV.
Como somente em um dia da semana ele tem que ir à fisioterapia na APAE, nos outros
eles passam as tardes assim. Quando há tarefas para serem feitas, Ana coloca uma mesa
e uma cadeira, pequenas, com desenhos do Power Rangers, para que ele as faça ali, sob
sua orientação. Quando isso ocorre, assim que termina, ele guarda seus cadernos e leva
a mesinha até o seu quarto, onde fica guardada. Nessa sala, há quatro quadrinhos com o
nome de cada filho de Ana, bordados em ponto-cruz, e outro com a oração do Pai
Nosso. O quarto de Theo é pintado com o escudo do time de futebol para o qual ele
torce, o Cruzeiro. Além da pintura na parede, a colcha da cama e um quadro também
são do time. Futebol é o grande interesse de Theo e é também um assunto sobre o qual
ele se anima muito para conversar.
Theo possui livros infantis de personagens de desenhos animados (Naruto,
Dragon Ball e Jovens Titãs e gibis da Turma da Mônica). Segundo ele, “de vez em
quando, eu costumo ler”. Mas o interesse maior por esses livros foi quando ele havia
acabado de começar a ler por volta de novembro de 2012. A mãe conta que:

ele estava lendo um livro por dia. Eu ia lá embaixo e comprava,
falava: Theo, deixa pra você ler um pouquinho amanhã. Não, só essa
parte aqui! Na hora que assustou ele já leu tudo! Depois que ele
começou a ler queria ficar comprando livrinho. Agora que ele parou.
No final do ano passado, que ele começou a ler. Em outubro,
novembro... um negócio assim (trecho de entrevista realizada com a
mãe registrado em áudio).

Talvez por fazer relativamente pouco tempo que Theo começou a ler, a mãe o
ajuda muito com as tarefas escolares soletrando palavras que ele não consegue escrever
e auxiliando-o a ler outras. Nas ocasiões em que eles estavam fazendo tais trabalhos
escolares, muitas vezes a mãe escrevia e ele passava o texto a limpo para o caderno
dele. Durante esses episódios, cheguei a pensar que Theo não dominava completamente
o código da escrita, fazendo somente cópias. Essa ideia era confirmada pelos
comentários que eles faziam quanto ao desempenho dele na escola, referindo-se às
atividades que ele não desempenhava com sucesso e que não recebia boas notas ao
deixar provas em branco ou não copiar do quadro no tempo da aula. Esses momentos,
no início do trabalho de campo, também me deixavam em dúvida quanto à real e ativa
participação de Theo na confecção dos trabalhos e tarefas escolares.
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Escolho dois momentos, retirados das notas de campo, que ilustram o
comportamento de Theo com relação às atividades escolares no contexto familiar. Estes
episódios, além de revelarem o auxílio oferecido pela família a Theo nessas atividades,
também revelam um pouco da dinâmica em que se desenrolam as tardes na família, o
que será um pouco explorado mais adiante, sob a ótica do letramento ali presente.

Cheguei na casa de Theo e ele estava fazendo um trabalho de História para o
dia 13/03, próxima quarta-feira. Tinha uma mesinha e uma cadeirinha dos
Power Rangers, no canto da sala onde a mãe, a irmã mais velha e a irmã
mais nova, de um ano e seis meses, estavam assistindo Vídeo Show. Às vezes,
enquanto ele faz o trabalho, pergunta pra mãe alguma coisa como: Que letra
é essa? A mãe está do lado e responde, ajudando-o.
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 1).

O trecho transcrito, assim como o que se segue, revela um comportamento
rotineiro entre os membros da família: a ajuda nas atividades e tarefas escolares de
Theo. É de suma importância pontuar que durante esse tempo eu ainda não havia
iniciado minhas observações no ambiente escolar.

O trabalho que Theo estava fazendo hoje era de Geografia. Ele tinha que
desenhar o caminho que fazia da sua casa até a escola. A mãe estava
ajudando-o indicando o trajeto, lembrando o caminho e falando sobre como
ele deveria fazer o desenho. Mas quando ele perguntava como deveria fazer
alguma coisa, ela lhe respondia: “uai, o trabalho é seu! Faz como você
quiser.” Ele foi fazendo o desenho e sua mãe indicava onde ele deveria fazer
cada ponto de referência, e o que deveria escrever em cima, como por
exemplo, a igreja de São Francisco. Ele sempre pergunta pra ela como deve
escrever, e ela responde: “soletra”. Às vezes ele não sabe, então ela dita as
letras e ele escreve. Ele termina o desenho e a mãe pega outra folha A4 para
que ele faça a capa. Eles pedem pra irmã, que está deitada no quarto para
que ela faça. Ela escreve e ele começa a contornar, mas logo pede pra mãe
fazer pra ele. Ela termina e ele completa a capa com seu nome, nome do
professor (que confere no caderno) e série. Em seguida guarda sua mesinha e
senta no sofá pra ver televisão. Em um momento Theo reclama que teria aula
de ciências no dia seguinte, e que ele cansa demais, porque tem que copiar
muito nessa aula. Ele diz: “meu sonho era um dia que eu fosse na aula e não
precisasse escrever nada!”
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 2).
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Diante de cenas como essas, constantes em minhas observações, eu estava cada
vez mais certa de que Theo sabia muito pouco ler e escrever. Entretanto, retifiquei essa
falsa noção quando comecei a observar e conversar com Theo sobre futebol e como esse
tema também lhe requeria o uso da linguagem escrita em seu cotidiano. Houve inúmeras
ocasiões em que ele revelou conhecimento dos times e campeonatos, não só nacional,
mas também europeu e argentino. Frequentemente, ele escuta e lê informações da TV e
as comenta, conforme ilustrado a seguir. O trecho que se segue ocorreu em uma tarde
enquanto Theo assistia à TV com a mãe:

Ele quer assistir desenho. E sai lendo a programação da TV a cabo à procura
de um. Nessa busca ele vê que está passando um jogo de futebol. Empolgado
ele exclama: “Paris Saint Germant!!!” Olho para a TV e está só a sigla do
time: PSG. Ele gosta muito de futebol. E começa a me contar sobre aquele
time. Ele sabe o nome dos jogadores, lembra gols que estes fizeram em outros
times, comenta do número na camisa... E sempre vai me perguntando: você
conhece Fulano? Ele jogou em tal time, ele é de tal lugar... Novamente ele
lembra a mãe que quer uma camisa nova do Cruzeiro, escrito Diego Souza,
quando eles forem pra Aparecida [cidade do interior de São Paulo]. Ele
gosta muito de conversar sobre futebol. Quando apareceram os gols da
partida ele falou: “Olha, quem fez o gol... Fulano e Cicrano...” Ele leu
rapidamente os nomes dos jogadores, em letras bem pequenas, na tela da TV.
[...] Quando dá uma propaganda, Theo pega o controle e sai mudando os
canais. Ele para quando passa por um canal de esporte e está passando um
jogo de futebol. Ele para e lê em voz alta e empolgado: “Lii-verr-pool!!!!!
Faz tempo que não vejo o Liverpool jogar!”
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 3).

De acordo com Soares (1998), o sujeito letrado é aquele que vive em estado de
letramento, sendo, portanto, “não só aquele que sabe ler e escrever, mas o que usa
socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às
demandas sociais de leitura e de escrita” (p. 40). Assim, o comportamento citado de
Theo demonstra como ele tem realizado as mediações requeridas entre o domínio do
código e as demandas do seu ambiente social no que se refere à cultura escrita e aos
diversos modos de ser letrado. Com efeito, na perspectiva dos Novos Estudos Sobre o
Letramento, a linguagem é compreendida como forma de interação social e não se
limita, apenas, às suas propriedades formais e qualidades intrínsecas, mas, sobretudo,
devido à sua legitimação de usos reais pelos indivíduos (TAVARES; FERREIRA,
2009), neste caso, pelo gosto de Theo pelo futebol.
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O tema futebol mobiliza muito a atenção de Theo. Posso afirmar, com certeza,
que em todas as observações realizadas no ambiente familiar o assunto esteve presente.
O uso da escrita e leitura é constantemente requerido em suas atividades que envolvem
o futebol e Theo responde a elas adequadamente, uma vez que não presenciei momentos
em que a presença de elementos escritos, envolvendo essa temática, se apresentaram
como um obstáculo ou algo que dificultasse a sua interação com seus pares ou em
brincadeiras e atividades relativas ao esporte.
O que tenho apresentado até aqui revela “o estado de letramento” que Theo
vivencia. É importante salientar que, apesar das dificuldades apresentadas com o código
escrito em si, evidenciados na observação da realização de atividades escolares em casa
e confirmadas mediante entrevistas com professores e observações em sala de aula que
posteriormente serão melhores expostas e discutidas, suas habilidades são adequadas às
suas necessidades de usos da escrita. O que quero dizer é que, em contextos específicos
nos quais Theo circula, as dificuldades apresentadas por ele em relação à escrita não são
reveladas.
Essa condição é absolutamente compreensível sob a ótica dos estudos do
letramento. Ao considerar o letramento em sua dimensão social, os usos escolares são
apenas uma das dimensões de exploração da leitura e escrita. Há outros ambientes e
atividades no cotidiano que também demandam tais usos e é no dia a dia que eles se
legitimam e se atribuem sentidos e valores às práticas. Ora, “letramento é um conjunto
de práticas de leitura e escrita que resultam de uma concepção de o quê, como, quando e
por quê ler e escrever” (SOARES, 1998, p. 75, grifo da autora). Essas perguntas dizem
do sentido que o letramento assume para determinado sujeito ou grupo social. Revelam
o valor que é atribuído às práticas letradas em um dado ambiente. O que e como Theo lê
e escreve? Quando e porque ele utiliza a leitura e a escrita? Qual a função social que a
escrita assume em seu dia a dia? Ademais:

letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se
relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras
palavras, letramento não é pura e simplesmente um conjunto de
habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à
leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto
social (SOARES, 1998, p. 72, grifos da autora).
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Assim, o letramento abrange e ultrapassa o nível das habilidades individuais,
referindo-se mais ao que e como o sujeito faz uso dessas habilidades em seu cotidiano,
em sua realidade social. As dificuldades de Theo ficam em segundo plano, uma vez que
a leitura e a escrita estão presentes em seu dia a dia e, de maneira muito natural, fazem
parte de suas atividades familiares, lúdicas e interações sociais.
O trecho a seguir apresenta outro evento de letramento que tem o esporte como
centro temático. A linguagem escrita aparece mais uma vez com função mediadora de
práticas que envolvem o assunto do futebol. Juntamente com os outros momentos
apresentados, é possível visualizar o que, como, quando e por que Theo lê e escreve.

Theo se levanta e vai até seu quarto. Volta com umas cartinhas na mão,
envoltas por um elástico. Entrega pra mim e me fala que ele colecionou
aquelas cartas há um tempo, que tinha os nomes dos jogadores da seleção.
Ele se senta ao meu lado para vê-las comigo. São muitas cartas [139], [...]
com algumas informações sobre os profissionais [Figura]. Como os cartões
eram antigos, a medida que eu ia passando de um em um, lendo cada
informação e comentando a maioria, Theo ia corrigindo algumas, como o
time em que o jogador jogava na atualidade, se ele estava há muitos anos no
time, o que achava do futebol dele, se o conhecia bem ou não, ou fazendo as
contas da idade que ele estaria hoje. Alguns ele não sabia, mas mesmo assim
ele comentava: “aaah... onde será que ele tá jogando agora? Não lembro
dele...!” Os jogadores da Argentina foram os que mais empolgaram Theo.
Ele comenta que torce pra Argentina. Eu acrescento que também torço e
adoro a Argentina. Ele fica muito agitado, brincando com a mãe: “Viu! Viu!
Mais uma que torce pra eles! Você está perdendo!!!” A mãe fica rindo e fala
que onde já se viu torcer pra time de outro país. Ele cita vários nomes de
familiares que também torcem pra Argentina e também na escola tem amigos
que preferem este time que o Brasil. Ele fala os nomes e depois fala os que
torcem pro Brasil, pessoas que eles conhecem. Concluindo que a Argentina
está ganhando. Voltamos a ver os cartões. Quando eu conheço os jogadores,
faço alguns comentários, e ele também. Quando é um jogador que ele não
conhece, ele lê em voz alta as informações do cartão. Têm jogadores de
várias seleções, como Brasil, Argentina, Itália, Espanha, Alemanha, França
etc. Ficamos mais de uma hora vendo os cartões. Durante isso ele troca de
canal [estava na Globo] para procurar os canais de esportes. Em um deles
está passando a reprise do jogo do Atlético-MG com o São Paulo pela Copa
Libertadores. [...] Ele deixa o jogo passando enquanto continuamos com os
cartõezinhos. Termino de ver tudo e devolvo pra ele. Ele comenta que quer os
novos, da Copa das Confederações, mas ainda não achou. O jogo na
televisão acaba e ele sai à procura de desenhos.
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 4).
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As cartas às quais me refiro nesse trecho foram lançadas na copa do mundo de
2010 [Fotos 1 a 5], quando Theo tinha, portanto, nove anos. Segundo os dados da
história escolar de Theo, nessa idade ele ainda estava sendo alfabetizado, demonstrando
novamente que ser letrado não é sinônimo de ser alfabetizado.
Pode-se perceber, a partir da ilustração, que o conhecimento de Theo a respeito
de futebol não é proveniente apenas dos programas de TV que ele acompanha
diariamente. É também fruto da leitura de cartões, revistas, álbuns e outros materiais
escritos que chegam até ele como fonte de informação dos times de todo o mundo e
seus jogadores [Fotos 6 a 10].
Foto 1: cartas colecionáveis da Copa do Mundo 2010

Foto 2: verso da carta do jogador espanhol Andrés Iniesta
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Foto 3: verso da carta do jogador argentino Lionel Messi Foto 4: frente da carta do jogador Lionel Messi

Foto 5: foco sobre as informações do jogador Andrés Iniesta
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Foto 6: capa do livro de figurinhas do Campeonato Brasileiro do ano de 2012
Foto 7: contracapa do livro de figurinhas do Campeonato Brasileiro do ano de 2012

Foto 8: página do livro de figurinhas com informações do Cruzeiro Esporte Clube
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Foto 9: página do livro de figurinhas destinada ao Cruzeiro Esporte Clube

Foto 10: página para afixar figurinhas do time do Cruzeiro
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Em diversos momentos, percebi que as habilidades de leitura e escrita de Theo
são reveladas sem dificuldades não somente quando o assunto é o futebol, mas, de
modo geral, em atividades lúdicas e, portanto, prazerosas para ele.
Como começou a chover, a TV a cabo perde o sinal. Ele fica bravo e
resmunga um pouco. Ficamos meio sem saber o que fazer nessa hora. Ele
então fala que quer jogar o jogo que a madrinha lhe deu. A mãe: “Ah... será
Theo?! Não sei se quero jogar.” Theo: “Mas não tem nada pra gente fazer!
Olha, não tem TV!” Ela então concorda. Ele pega a mesinha e coloca na
nossa frente [nessa hora, a mãe estava sentada ao meu lado no sofá] e
coloca sua cadeirinha de frente pra nós, com a mesa no meio. O jogo se
chama “Mercado Imobiliário”, e parece-se muito com o Banco Imobiliário.
Ele abre a caixa e sai organizando tudo. Eu falo: Será que eu sei jogar?
Eles respondem que é fácil. Então ele me explica como se joga. A mãe pega
a folha com as regras pra ver quanto cada jogador tem que receber de
dinheiro no início da partida. Ele grita: “Deixa que eu leio! Deixa que eu
leio!!!” Ela: “Espera Theo, espera!” Ele pega a folha da mão dela e
começa a ler: “10 notas de 50 reais...” A mãe conta em voz altas as notas e
vai assim distribuindo entre nós três. O jogo inteiro é muito cheio de
elementos escritos. Cada vez que um jogador lança o dado e para em uma
casa ele tem que ler o que deve fazer. Theo lia tudo, de todos os jogadores,
em voz alta. Ele lê devagar, mas quer ler, e pede pra ler. Em um momento a
mãe para em uma casa em que o jogador deve retirar uma carta do monte:
“Lucro ou Prejuízo”, que são sempre cartas que têm um texto pequeno
contando uma historinha explicando o motivo do lucro ou do prejuízo
[figura]. Ela pega a carta do monte e antes que ela comece a ler, ele grita
pegando a carta da mão dela: ‘Deixa que eu leio pra você, mãe! Deixa!’.
Ela permite. Ele então lê com muita atenção, em voz alta pra que todos
escutem, sempre fazendo alguma brincadeira no final rindo da nossa má
sorte e de como ele está se saindo melhor que nós na partida. Para fazer as
contas ele pede pra que a mãe faça, tanto com o dinheiro quanto com a
soma dos números dos dois dados usados na partida. Ela tenta fazê-la de
forma didática pra que ele treine junto as operações. Mas ele não se esforça
pra fazê-las, e ela sempre responde quanto ele deve receber ou dar de troco.
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 5).

Percebi que, quando os eventos de letramento assumem uma perspectiva lúdica,
a participação de Theo e seu envolvimento com tais atividades adquirem outro tom. A
leveza e a descontração com que Theo se relaciona com a leitura e escrita em outros
contextos e atividades que não envolvem a escola são transparecidas em diversos outros
momentos, como a seguir, também no contexto familiar.
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Theo estava copiando um texto da escola, e sua irmã mais nova também
queria escrever. Ela então pegou um caderno, que ele a mandou buscar:
“Vai pegar o seu caderno”. É um caderno velho, que tem várias páginas
escritas, com textos da escola, algumas páginas têm desenhos do Cruzeiro e
bandeiras do Brasil que a mãe falou que o próprio Theo desenhou. Aline está
brincando com o caderno quando o irmão falou para ela escrever o nome
dela. A mãe respondeu: “Ela vai aprender o nome dela ainda, quando entrar
no jardim.” Theo falou: “Ela já sabe o nome dela, só vai aprender a
escrever. Mas se a gente quiser, ela pode aprender aqui.” Então, sentou-se
ao seu lado e começou a brincar com a irmã: “Deixa eu te ajudar. Escreve
assim: [falando e fazendo no papel] AAAAAA-LLLIIIII-NNEEEÊÊ. Aline
Vitória. Como que escreve Vitória, mãe?” “Como você fala? Viiiii...? Que
mais?” E ele escreve mostrando para a irmã. Ela está atenta e fica querendo
pegar a caneta dele. Quando passou a propaganda do Big Brother Brasil na
televisão, ele parou para comentar e Aline prosseguiu com o caderno,
fazendo alguns rabiscos e mostrando para nós todos, que estávamos na sala.
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 6).

Nesse episódio, a leitura e a escrita, para Theo, assumem uma função lúdica.
Esta, acima de tudo, compartilhada com seus pares. Deve-se ressaltar que, conforme
apontam Tavares e Ferreira (2009), as práticas de letramento realizadas pelas crianças
não acontecem em um vazio de relações sociais, mas é por meio dessas relações que as
próprias práticas de letramento nos meios populares são atualizadas e mobilizadas no
dia a dia. O compartilhamento é um elemento importante nos eventos de letramento em
curso no contexto familiar de Theo. Com efeito, é a primazia do lado social do
letramento sobre o cognitivo que caracteriza os NLS (STREET, 2003).
Há uma atividade lúdica frequente na rotina de Theo que apresenta claramente
como ocorrem e são compartilhadas as práticas sociais mediadas pela língua escrita
nesse ambiente. Trata-se do videogame que Theo brinca em sua casa com seus amigos.
Foi possível observar grande riqueza no que se refere à presença da escrita nessa
atividade. Não só em relação aos escritos na tela, que vão desde as opções e
configurações de jogo até o próprio jogo em si que contém informações importantes
durante a partida que aparecem na tela (como os nomes dos jogadores no caso do
futebol, o que se aproxima nas próximas fases, entre outros), mas também com eventos
que não são o jogo propriamente dito, mas que envolvem e se relacionam diretamente
com tal atividade. Refiro-me a um caderno que Theo possui, feito por ele mesmo,
chamado “Caderno de Massete de Video-Game” [Fotos 11 a 15]. Neste, ele escreve
sequências a serem realizadas para alcançar determinadas manobras e efeitos no jogo.
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Caderno de dicas de manobras para videogame
Foto 11: primeira página do “Caderno de massete de video-game”

Foto 12: página do “Caderno de massete de video-game”
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Foto 13: página do “Caderno de massete de video-game”

Foto 14: página do “Caderno de massete de video-game”
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Foto 153: página do “Caderno de massete de video-game”

Uma das maiores riquezas do “Caderno de Massete de Video-Game” encontrase no fato de ele ser compartilhado entre os colegas. Presenciei um momento em que o
primo de Theo, Ivan, escrevia algumas manobras em seu caderno, mostrando que existe
também o auxílio entre eles no ensinamento dos macetes dos jogos. Segundo Ivan,
quando um deles sabe algo que o outro desconhece, ensina ao colega. E isso sempre
ocorre, pois cada um tem seu jogo preferido e, assim sendo, conhece os truques e
“segredos” do “seu” jogo, ensinando ao outro que não o domina muito bem. Theo, por
exemplo, prefere os jogos de futebol (Bomba Pacth). Já Ivan, seu primo, conhece tudo
do Tony Hawk’s, um jogo de skate, cujas manobras ele escrevia no caderno de Theo.
Esse material circula entre os colegas, que vão acrescentando coisas inéditas e copiando
as novidades uns dos outros.
Pergunto se o primo também possui um caderninho, ele diz que não, porque
sabe tudo de cor. Theo diz que ele é viciado. Eu pergunto se ele ajuda os
colegas. Ele responde que sim, porque há três anos joga o “Play2”.
- (Eu) Quando tem gente que não sabe você ajuda? Como fez pro Theo?
- (Ivan) É...
- (Eu) E você, Theo. O que já tem no seu caderno você passa pra alguém?!
- (Ivan) Ele já ensinou um negocinho pra mim.
- (Theo) É! Eu passo! Tem vez que ele não sabe alguma coisa eu até falo com
ele. Né, Ivan?!
(Trecho retirado das notas de campo e registrado em áudio – Nº 7).
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A circulação das informações contidas no caderno promove a interação entre as
crianças, oferece conhecimento e efetiva o registro dos jogos que fazem parte da
brincadeira do videogame. Posso dizer que esse caderno é uma fonte de socialização
letrada, pois é o centro de uma rede de compartilhamento e convivência que tem o texto
escrito e práticas letradas como principal suporte. Além disso, as atividades mediadas
pelo “Caderno de Massete de Video-Game” são importantes eventos de letramento ao
passo que contam com a participação protagonista de Theo, que o criou e continua
reelaborando-o e atualizando-o conforme vai jogando, conhecendo novas jogadas e
sempre que seus amigos lhe ensinam novas sequências.

Theo estava jogando videogame com seu primo, Ivan, quando cheguei à sua
casa. Eles estavam no quarto de Theo, que estava na cama e seu primo em
uma cadeirinha, ambos em frente à TV. Eles estavam jogando futebol, um
jogo chamado Bomba Pacth, Guerra de Gigantes. Ivan estava com o
caderninho de macetes no colo e estava escrevendo nele. Assim que terminou
passou-o para Theo. Que ficou lendo o que Ivan havia escrito e fazendo
algumas perguntas. Ivan tinha copiado para Theo como fazer algumas
manobras de um jogo de skate. Ele sabia de cor o que estava escrito e,
quando lhe perguntei como havia aprendido, respondeu-me que era de tanto
fazê-las. A interação entre eles e o que está na tela da TV é constante. Eles
leem os nomes dos jogadores na tela e comentam fazendo relações com os
jogos reais do campeonato europeu. Discutem quem é melhor, se no
videogame este jogador está bem no jogo e como ele está no campeonato de
verdade. Fazem suposições de como seria um jogo com aquele jogador em
outro time, ou um determinado time contra o outro. Lembram de outras vezes
que jogaram e gols que fizeram nesses jogos. Só há um controle e, por esse
motivo, eles revezam. Enquanto um joga, o outro fica se distraindo olhando o
jogo do companheiro ou folheando o caderninho de macetes. [...] Em um
momento Theo abre o caderninho enquanto o primo joga, procura uma
manobra desse jogo e desafia o primo a fazê-la.
-Faz a manobra 1. Pra baixo, pra cima, mais...
O primo completa.
Theo: - Não aqui tá: pra baixo, pra cima, bolinha, bolinha.
Durante o jogo, quando o primo faz alguma manobra, ele fala em voz alta
para que Theo olhe, e ensina como está fazendo.
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 8).

O jogo também mobiliza conhecimentos específicos que são disponibilizados
pela escola. Reconheço dois momentos em que esse fato se tornou mais claro e a sua
transcrição a seguir pode melhor ilustrar essa temática. Trata-se de dois diálogos que
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ocorreram em um mesmo dia de observação na residência de Theo e que foram, além de
registrados no diário de campo, gravados em áudio. Por esse motivo, assim como os
diálogos citados, as falas a seguir são citadas na íntegra. Na tarde em que aconteceram
essas conversas, Ivan acompanhava Theo no jogo de videogame.

1º momento:
Em cada troca do controle entre os dois, eles precisavam selecionar
novamente as opções para o jogo ser reiniciado. Eles vão navegando pelo
menu que apresenta as opções do time, jogadores, estádio, etc. Comento com
eles que o jogo está em português (em outra ocasião havia visto jogos do
Theo que eram em inglês).
- (Eu) Bom que está tudo em português, né?!
- (Theo) É, agora só tá tendo em Português.
- (Eu) Você tinha alguns que eram em inglês, né?
- (Ivan) O meu é inglês!
- (Eu) É?! E você consegue jogar certinho, consegue ler?
- (Ivan) Consigo!
- (Theo) O que tem demais é espanhol.
- (Eu) Ann...
- (Ivan) O meu pode ser em inglês, mas não faz diferença, eu sei tudo de cor
mesmo, né?!
- (Eu) Aahhh! Você decora?
- (Ivan) Os desenho!
- (Eu) Ah tá!
- (Theo) Pode ser qualquer língua, mas os nome do jogador é o mesmo! Eles
põe os mesmo!
- (Eu) Ah tá, aí não tem problema né?!
- (Theo) Mas agora só tá inventando em português, né Ivo? O fifa continua
em inglês porque ele é original.
- (Ivan) É maneiro quando você vê que seu jogador vai evoluindo rumo ao
estrelado. (...)
(Trecho retirado das notas de campo e registrado em áudio – Nº 9)
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2º momento:
Eles veem no jogo o letreiro de Hollywood. Então começam a discutir onde
fica a cidade de Beverly Hills. Theo discute com o primo que é “Betany
Hiils”.
(...)
O primo está começando outro jogo e escolhendo o seu jogador. Na
personalização do avatar ele deve colocar algumas informações, inclusive a
cidade. As letras aparecem no canto inferior da tela e ele deve ir, com a
setinha, escolhendo as letras até formar a palavra. Theo soletra São João
del-Rei para ele e depois pergunta:
- (Theo) Porque você está escrevendo São João del-Rei aí?
- (Ivan) A cidade uai! Mas isso aí não é cidade, São João del-Rei... Ah! É
sim! (Risos) Los Angeles é cidade?! - Ivan me pergunta. Eu confirmo com a
cabeça.
- (Theo) Belo horizonte, é?
Eu aquiesço novamente.
- (Theo) Minas gerais é o que que fala mesmo?! Esqueci.
- (Ivan) Estado! - responde em tom empolgado.
- (Theo) Guarda-mor é bairro, isso quem não vai saber?!
Os dois dão muita risada.
- (Ivan) Isso é Geo-gra-fiaaaaa!!! [Risos].
(Trecho retirado das notas de campo e registrado em áudio – Nº 10).

Esses dois trechos nos revelam que o jogo mobiliza, na realidade de Theo, muito
mais do que suas habilidades cognitivas (leitura e interpretação) e motoras, como
também evoca outros conhecimentos. Não é tanto o jogo em si que propõe essa
discussão, e sim a participação do colega, que é fundamental para tanto. É a presença do
outro que possibilita a conversa, as trocas e a dinâmica. O jogar se torna também um
momento de trazer à tona outras dimensões contextuais, que são parte do currículo
escolar dessas crianças, como o tema dos espaços geográficos. Novamente, destaco a
importância e o papel da presença do outro como propiciador do vínculo social, que é
fundamental não só para a atualização e mobilização constante das práticas de
letramento do cotidiano de Theo, mas também para o seu desenvolvimento
biopsicossocial.
Além do videogame e do jogo de tabuleiro, outras brincadeiras de Theo
constituem as práticas de letramento que fazem parte de seu cotidiano familiar. São
“passatempos” que ele cria para seu divertimento e descontração [Fotos 16 a 22].
Porém, o que chama a atenção é que são altamente dotadas de elementos escritos e, sem
essa forma de linguagem, até mesmo perderia o sentido. A questão que se levanta a
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partir desse material é: se Theo apresenta dificuldades comprovadas na escola, como, no
ambiente familiar, ele retoma elementos essencialmente acadêmicos ressignificando e
superando sua dificuldade através da brincadeira?
“Através da brincadeira, a criança tem a possibilidade de experimentar novas
formas de ação, exercitá-las, ser criativa, imaginar situações e reproduzir momentos e
interações importantes de sua vida, ressignificando-os” (PEDROZA, 2005, p. 62). Os
jogos e as brincadeiras são uma forma de lazer, fonte de conhecimento sobre o mundo, e
sobre si mesmo, e nelas se encontram as vivências de prazer e desprazer. Por serem essa
fonte de conhecimentos, contribuem diretamente para o desenvolvimento de recursos
cognitivos e afetivos que favorecem o raciocínio, a tomada de decisões, a solução de
problemas e o desenvolvimento do potencial criativo. Segundo Pedroza (2005), a
brincadeira assume um papel essencial porque se constitui como produto e produtora de
sentidos e significados na formação da subjetividade da criança. Ademais, Ferro (1995)
valoriza, em uma abordagem psicanalítica, a importância do brincar na presença do
outro, uma vez que “é somente na presença mental de alguém mais que brinque com a
criança que permite que o jogo seja plenamente transformador de angústias” (p. 80) 6.
Assim sendo, encontro nas atividades lúdicas de Theo uma importante instância
de análise das práticas letradas. Elas apresentam a escrita como eixo central. Sem a
leitura e a escrita elas não seriam possíveis e não teriam significados. A função que a
escrita assume no cotidiano de Theo tem caráter lúdico. Fora do espaço escolar, Theo
escreve para brincar com o intuito de se divertir e como forma de descontração. No
contexto familiar, as atividades que requerem e envolvem a escrita possuem esse caráter
lúdico.
Percebo que Theo encontra sua própria modalidade de comportamento com
relação à leitura e à escrita de acordo com suas aptidões e interesses. Não reproduzir
estritamente o que lhe é exigido pelo modelo escolar não necessariamente significa que
ele não aprendeu e internalizou o código escrito. Isso fica claro nesses episódios em que
em um momento não consegue escrever uma palavra que a mãe dita para a realização da
6

Não me aterei aqui, em vista dos objetivos deste trabalho, à discussão teórica sobre o brincar e sua
importância ao desenvolvimento infantil. Esta discussão é extensa e, neste texto, poderia abranger não só
o jogo e a brincadeira enquanto fenômenos sociais importantes na formação da subjetividade humana,
mas também o papel do videogame, a socialização ali presente e possibilitada por, e até mesmo buscar
uma discussão de como, ao jogar videogame, Theo supera a condição de “incluído” que lhe é outorgada
na escola e se coloca como os demais de seu grupo. Contudo, em vista do importante campo teórico que
envolve a cultura lúdica infantil, é preciso pontuar, ainda que sucintamente, como entendo e interpreto o
brincar enquanto fenômeno em minhas observações na casa Theo.
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tarefa e em outro, logo em seguida, lê na TV os nomes dos jogadores do campeonato
europeu. Ele cria seu próprio universo letrado onde acessa seus elementos com muita
facilidade e, acima de tudo, prazer.
São inúmeras as formas de agir perante um texto escrito. Contudo, quando este
entretém, parece dissolver as dificuldades que em outras ocasiões eram evidentes. Isso
pode ocorrer pelo “fardo” que as atividades escolares oferecem a algumas dessas
crianças “com deficiência”, que apresentam dificuldade em acompanhar o “ritmo da
turma”. Theo tem um histórico difícil no que se refere à sua escolarização. Aprendeu a
ler e escrever tardiamente, pois, conforme relata a mãe, tiveram que mudá-lo de
instituição porque ele não se adaptava. Ainda nessa escola onde ele estuda atualmente, e
que é considerada uma referência no que diz respeito à educação inclusiva na cidade, as
coisas não foram e continuam não sendo tão simples. Segundo Theo, ele demorou a se
acostumar, a fazer amizades e até mesmo a sair da sala nos intervalos. As atividades
encerradas no espaço escolar não ficam isentas da carga emocional que Theo adquiriu
com suas experiências negativas com a escola como espaço de socialização e
aprendizagem. Querendo ou não, a escola ainda avalia seus alunos e Theo é um, entre
muitos, que não estão nos moldes de desempenho ainda arraigados ao sistema de
ensino-aprendizagem escolar. É interessante lembrar ainda que os alunos que não são
capazes de seguir o ritmo dos seus companheiros nas aulas podem perder autoestima e é
provável que desenvolvam atitudes negativas em relação à educação (UNESCO, 2003).
Dessa maneira, a negação às atividades que ali são demandadas revela-se como uma
forma menos penosa de lidar com essas questões. Em outros ambientes, ao contrário, é
com muita naturalidade e espontaneidade que se articulam os conhecimentos adquiridos
na escola e nas suas atividades cotidianas.
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Foto 16: primeira página da historinha criada e ilustrada por Theo em seu caderno

Foto 17: segunda página da historinha criada e ilustrada por Theo em seu caderno
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Foto 18: terceira página da historinha criada e ilustrada por Theo em seu caderno
Foto 19: quarta página da historinha criada e ilustrada por Theo em seu caderno

Foto 204: última da historinha criada e ilustrada por Theo em seu caderno
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Foto 21: escalação do time de futebol criado por Theo em seu caderno
Foto 22: simulação de partida de futebol criada por Theo em seu caderno

Conforme já citado, as tardes na família de Theo, majoritariamente, são passadas
em frente à TV na sala. É um momento não só de descontração e descanso, pois Aline, a
filha mais nova, está dormindo, mas também, e principalmente, de reunião familiar. O
conteúdo apresentado pela TV é que proporciona o assunto que eles conversam na sala.
Pela presença constante da escrita nas propagandas e anúncios na TV, esses momentos
também se constituem eventos de letramento.
Diversos pesquisadores têm apresentado trabalhos que indicam a importância de
se articular, junto ao que chamam de “letramento escolar”, o “letramento midiático” ou
“televisivo” (ARAÚJO, 2002; TOCANTINS; NEVES, 2011; DALEY, 2010;
BOAVENTURA, 2011). Esses trabalhos apontam, em suma, a relevância de haver um
diálogo entre as informações da mídia televisiva e a construção do conhecimento dentro
do espaço escolar por entenderem a importância do papel da mídia na construção da
vida contemporânea. Advertem também que o “letramento televisivo” tem influenciado
de forma poderosa a formação dos cidadãos na atualidade (BOAVENTURA, 2011).
Araújo (2002) destaca que, “no Brasil, o processo de letramento de muitos grupos
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sociais, num primeiro momento, se define e se constitui a partir do repertório da cultura
midiática, que passa a ser para muitos a primeira (e confiável) fonte de referência de
informação” (p. 35).
Apesar de esses trabalhos destacarem a importância dos recursos midiáticos na
formação dos indivíduos e como esses elementos são perpassados pela leitura e escrita,
não foram encontrados nesses trabalhos uma discussão que abordasse o papel da TV em
consonância com os novos estudos do letramento. A discussão de Rojo em Letramentos
múltiplos, escola e inclusão social (2009) se aproxima dessa temática ao apresentar o
advento da internet como constituinte dos múltiplos letramentos que se apresentam à
sociedade. Para a autora:

podemos dizer que, por efeito da globalização, o mundo mudou muito
nas duas últimas décadas. Em termos de exigências de novos
letramentos, é especialmente importante destacar as mudanças
relativas aos meios de comunicação e à circulação da informação (p.
105).

Rojo (2009) também enfatiza que o estudo do letramento deve contemplar todas
as práticas sociais que compreendem a linguagem escrita nos mais diferentes ambientes:
o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de
linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam
eles valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais
diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), numa
perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural (p. 98).

Assim sendo, destaco a presença da TV no cotidiano de Theo como um
importante veículo das práticas letradas. Com efeito, percebo que, nessa família, a hora
da TV é um momento social, de comunicação, mediado por elementos escritos; não
como seria um livro, uma revista ou um jornal, que são elementos pouco presentes nas
trocas familiares, mas, da mesma forma, um momento centrado no texto escrito ou
referenciado por um texto escrito; ou seja, um evento de letramento.
Durante todo o tempo de pesquisa de campo na casa de Theo, a TV sempre
esteve ligada e, conforme já citado, era um ponto de referência nos assuntos. Não há
como negligenciar a relevância desse elemento na rotina e dinâmica dessa família. Por
isso, é necessário atentar que as formas como a escrita e a leitura oferecidas pela
programação televisiva se apresentam como um importante elemento de interação social
mediado pela leitura e escrita.
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Essas características, da mediação da escrita apresentada por meio da TV nas
atividades cotidianas da família de Theo e como a programação dos canais são o centro
dos conteúdos dos diálogos ali encerrados, pode ser ilustrada pela situação a seguir
descrita, retirada do diário de campo:

Theo se senta no sofá e ficamos assistindo TV. Quando passa a chamada do
programa Big Brother Brasil ele começa a ler em voz alta o que estava
escrito na tela: “Vo-cê-ga-nhou-10-mil...”. Logo a imagem muda. Eles
começam a comentar sobre o programa. [...] Novamente passa a propaganda
do BBB. Theo para pra olhar pra televisão. Quando aparecem os nomes dos
indicados ao paredão ele lê os nomes: “olha lá! Andressaaaa, Nasseeerr e
Kamillaaaa.” Eles começam a comentar sobre os indicados. Depois ele pede
pra mãe ir com ele ao computador pra ele voltar na “Kamilla 100 vezes”. A
mãe brinca: “você acha que seu voto vai tirar ela?!” [O programa parece
ser do interesse da família. Pois frequentemente eles comentam alguma coisa,
e dão opiniões sobre os participantes. Quem ficou com quem, o que fez no
programa etc.].
(Trecho retirado das notas de campo – Nº 11).

Situações semelhantes a essa foram constantes nas tardes em que passei na casa
da família. Defino-as como eventos de letramento que, por sua vez, fazem parte das
práticas de letramento familiares de Theo.
Lembramos que, de acordo com Kleiman (1995), um evento de letramento
define-se por “situações em que a escrita constitui parte essencial para fazer sentido da
situação tanto em relação à interação entre os participantes como em relação aos
processos e estratégias participativas” (p. 40). Ainda, segundo Marinho (2007), o evento
de letramento abrange o uso do texto escrito em si, bem como o planejamento do texto
oral ou a própria referência oral a produções culturais escritas.
Tocantins e Neves (2011) consideram que os textos apresentados pela mídia
instauram em seus leitores aquilo que Magda Soares nomeia de situação discursiva, ou
seja, adentrar, ainda que de maneira inconsciente, para o universo discursivo de
determinado texto. Exemplificando, Soares (1998) faz uma análise da situação
discursiva que se inaugura no momento em que uma pessoa toma um livro em suas
mãos. A leitura para inferência de significados, segundo a autora, começa antes mesmo
de se iniciar a decodificação da palavra escrita. Ela se inicia a partir do momento em
que o leitor observa a capa, uma ilustração, um nome próprio ou um título. Diante disso,
os autores concluem que
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se transportarmos o processo de leitura apresentado pela autora para
uma situação discursiva como um programa de televisão, veremos que
ele ocorre de maneira semelhante: a capa do livro seria a abertura do
programa, as ilustrações seriam as imagens, as cores, título e palavras
utilizadas pelos produtores do programa nessa abertura serviriam para
transportar aquele que assiste ao universo que o programa pretende
abordar. Portanto, temos aí um ponto de abertura, uma brecha, que a
autora nos dá como possibilidade de conceber Letramento além das
possibilidades do texto escrito (TOCANTINS; NEVES, 2001, p. 2).

Soares (2002) tece algumas considerações acerca do “letramento na
cibercultura”. A autora se refere, com essa expressão, às modalidades de práticas sociais
de leitura e de escrita propiciadas pelas tecnologias de comunicação eletrônica (o
computador, a web e a Internet) e questiona se “as práticas de leitura e de escrita digitais
conduzem a um estado ou condição diferentes daquele a que conduzem as práticas de
leitura e de escrita quirográficas e tipográficas, o letramento na cultura do papel” (p.
146).
Guardadas as especificidades entre a TV e a internet, diferenças essas que
envolvem principalmente a forma de interação do sujeito com o objeto (TV,
computador), transponho as considerações de Soares (2002) para a dinâmica observada
na residência de Theo. Percebo que a relação descrita pela autora é semelhante às
características da dinâmica dessa família junto à TV. A tela da TV requer e proporciona
uma forma diferente de ler. Os textos são curtos, geralmente informativos ou que fazem
menção a outras informações, estas proferidas oralmente, por meio de imagens ou
conhecimentos anteriores do leitor. Essas novas maneiras de ler, permeadas pela tela,
mudam a relação com a escrita. Por essa razão, Soares (2002) conclui que se trata de um
novo tipo de letramento:
em síntese, a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas
mudanças nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor
e texto, entre leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre o ser
humano e o conhecimento. Embora os estudos e pesquisas sobre os
processos cognitivos envolvidos na escrita e na leitura de hipertextos
sejam ainda poucos (ver, por exemplo, além das já citadas obras de
Lévy, também Rouet, Levonen, Dillon e Spiro, 1996), a hipótese é de
que essas mudanças tenham consequências sociais, cognitivas e
discursivas, e estejam, assim, configurando um letramento digital, isto
é, um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da
nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na
tela, diferente do estado ou condição – do letramento – dos que
exercem práticas de leitura e de escrita no papel. Para alguns autores,
os processos cognitivos inerentes a esse letramento digital
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reaproximam o ser humano de seus esquemas mentais (p. 151, grifos
da autora).

Essa nova forma de letramento, descrita por Soares (2002), não deixa de ser
letramento por não ter suas práticas mediadas pelo papel. Continuam sendo práticas de
leitura e escrita, sejam elas no computador, na TV ou até mesmo no celular. Alguns
estudos, conforme os já citados, optaram por adjetivar os diferentes letramentos
(letramento digital, televisivo, midiático). No entanto, retomamos a seção deste trabalho
em que apresentamos os NLS e a proposta de uma multiplicidade de letramentos
(STREET, 2007). Corroborando essa ideia, Soares (2002) conclui que, a partir da
reflexão feita sobre a escrita na cultura na tela e seus efeitos diferenciados sobre o
estado ou condição de quem as utiliza, pluralize-se a palavra letramento, reconhecendo
que “diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letramentos” (p. 155, grifo da
autora). Dessa maneira,

propõe-se o uso do plural letramentos para enfatizar a ideia de que
diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou
condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias, em suas
práticas de leitura e de escrita: diferentes espaços de escrita e
diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita
resultam em diferentes letramentos (SOARES, 2002, p. 156, grifos da
autora).

A TV é, certamente, um importante utensílio na família de Theo. Não só por ser
o centro dos momentos de descontração e descanso, mas também e, principalmente, por
ser um veículo de transmissão da escrita e leitura e, a partir dela, possibilitar a interação
entre os pares, conforme ilustrado com os episódios supracitados.
6.1.2 O contexto escolar: o que, como, quando e porque ler e escrever na escola?

O fato de as observações em sala de aula terem o seu início cinco meses após
minha presença junto à família de Theo não foi uma condição programada. Contudo, foi
um fator importante à formação do meu pensamento e para a estruturação desta análise.
Ao iniciar minhas observações na residência da família, passei por algumas etapas de
reflexão. Primeiramente, conjeturei que Theo não possuía muita afinidade com o código
escrito. Com um pouco mais de tempo, deixei de lado a primeira pressuposição e passei
a ver empiricamente que sim, que ele lia e escrevia. As dúvidas que me acometiam
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eram: porque ele tem dificuldades na escola, tira notas baixas e sempre tem a ajuda da
família para fazer as tarefas escolares? Porque ele lê e escreve bem determinadas coisas
e outras não? Em um terceiro momento, já próximo dos cinco meses de observação
familiar, levantei a hipótese de que ele escrevia em casa, mas não escrevia na escola
devido a uma série de questões que envolvem sua “deficiência”, rótulos e seus
bloqueios consequentes. O que eu passei a sugerir, ainda que de maneira nem tão
elaborada, é que Theo carregava em si um estigma por ser “diferente” na turma. Isso
tornava a escola um lugar pouco agradável para se estar e, assim sendo, o que a
instituição lhe oferecia como conhecimento vinha carregado desse sentimento aversivo.
Torna-se, então, um ciclo: quanto mais dificuldades em ter sucesso na aprendizagem e
avaliações escolares, mais ainda ele a recusará7. Há muito sofrimento nisso. E, já com
tempo suficiente de contato com Theo, eu podia enxergá-lo, senti-lo. Mas eu ainda não
havia ido à escola e, consequentemente, não poderia afirmar como era seu
comportamento naquele espaço, seu posicionamento diante das atividades e seu
desempenho diante das mesmas.
Assim, cheguei à escola onde Theo estudava. Comecei minhas observações
buscando, conforme objetivos, levantar as práticas e eventos de letramento naquele
ambiente. No entanto, dentro dessa busca, eu também intentava descobrir se de fato
havia essa distinção, relacionada à participação de Theo, entre as práticas e eventos
ligados à escola e ao contexto familiar. Ainda, me perguntava em que medida a sua
diferença em relação aos outros colegas na turma poderia determinar a “recusa” às
práticas escolares. Quando afirmo que começar o trabalho de campo nesse contexto
após minha imersão no espaço familiar foi importante é porque fui com o olhar mais
apurado a esse questionamento que havia levantado. Eu fui à escola com a imagem que
me foi apresentada a partir do material coletado no ambiente familiar, mas esse préjulgamento não me prejudicou. Ao contrário, foi fundamental para melhor direcionar
meu trabalho de campo na escola.
O que encontrei naquele ambiente não desmentiu essas hipóteses. As práticas e
eventos de letramento observados na escola foram muito distintos dos descritos na
residência de Theo. Isso era esperado, em parte, pois o conteúdo escolar é muito
particular e dotado de características restritas a esse ambiente, como provas, exercícios,

7

O fracasso escolar é amplamente estudado e tem a obra de Patto (1999) como importante referência nos
estudos da Psicologia Social. Mais sobre a produção acadêmica a respeito do assunto pode ser encontrado
em Angelucci; Kalmus; Paparelli; Patto (2004).

98

cópias e aulas explicativas (que contam com a participação da turma). Com efeito, as
atividades de leitura e escrita na sala em que Theo estudava baseavam-se nessas
práticas. Foram frequentes cópias do quadro e do livro didático e leitura dos mesmos,
realização e correção de exercícios em sala e das tarefas e aulas explicativas.
Analisando os dados presentes no diário de campo, pode-se observar que as
práticas de letramento em curso na escola se revezam em um mesmo padrão que,
certamente, também são observadas em outras instituições escolares nos mais diversos
lugares. Tais práticas são completamente díspares das outras que fazem parte do
cotidiano de Theo, assim como devem ser também das de inumeráveis outras crianças
em idade escolar. O que se observa e confirma-se a partir desses dados é que o
letramento escolar é descontextualizado da realidade dos sujeitos. Essa condição reflete
como o modelo autônomo determina as práticas escolares que, para Kleiman (1995),
“considera a aquisição da escrita como um processo neutro, que, independente de
considerações contextuais e sociais, deve promover aquelas atividades necessárias para
desenvolver o aluno [...]” (p. 44).
A escola é, sem dúvida, a mais importante das agências de letramento
(KLEIMAN, 1995). Mas, assim como postula o modelo autônomo, concebe a leitura e a
escrita como competências individuais. O letramento que a escola dissemina é apenas
um dos tipos de letramento que, por sua vez, são absolutamente distintos dos
encontrados em outros ambientes sociais. Conforme aponta Kleiman (1995),
o fenômeno de letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal
qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de
introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se
afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento,
preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas
um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de
aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo geralmente
concebido em termos de uma competência individual necessária para
o sucesso e promoção na escola. Já outras agências de letramento,
como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram
orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p. 20,
grifos da autora).

De acordo com essa abordagem autônoma, centrada nas capacidades individuais
do aluno, Theo é fadado ao insucesso escolar. Suas dificuldades são evidentes e
agravadas por seu rótulo/estigma de “incluído” nesse espaço. Mas, ao contrário do que
se espera dele, fora dos muros da instituição ele interage com naturalidade, conforme já
retratado e, acima de tudo, obtém êxito. As atividades escolares são distanciadas da
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realidade de Theo, e isso fica evidente mediante as entrevistas realizadas. Ele afirma
que precisa saber ler e escrever, e que o conteúdo da escola é importante, mas em alguns
momentos não parece estar certo de que forma isso pode acontecer.

(Eu) Qual a importância de aprender as coisas da escola?
(Theo) Pra ser alguém na vida... Trabalhar. Eu quero ser jogador de futebol.
(Eu) E como você pensa que a escola pode te ajudar?
(Theo) [Silêncio...] A escola pode ajudar... ajudando! Não sei.
(...)
(Eu) O que você mais gosta na escola?
(Theo) Educação física, matéria de inglês, ver filme, recreio...
(Eu) E o que menos gosta?
(Theo) Matemática.
(Eu) Mas você também está de recuperação em português e história, né?
(Theo) É... porque eu não lembro muito bem as coisas. É muita matéria aí eu
não lembro quase nada. É bobeira ficar olhando Português.
(Eu) E história?
(Theo) É tudo sobre Roma. É muito difícil! Não sei por que a gente estuda
tudo de Roma se a gente tá no Brasil. Não sei porque.
(Eu) E as atividades? Você copia do quadro? Dá tempo de copiar?
(Theo) Tem dia que dá tempo, tem dia que não dá. Aí copia em casa. A
maioria lá na sala é assim. É tudo corrido. É sete professor aí é tudo corrido.
(Trecho de entrevista registrada em áudio – Nº 12).

O que parece ocorrer como consequência desse processo é uma perda de sentido
das práticas escolares e o desinteresse pelas mesmas. Assim como constata Reis (2012),

a própria escola ensina o aluno a ser desinteressado, por meio de
práticas sistematizadas e seletivas que esvaziam de sentido o
conhecimento, destroem a cultura e tornam amargo o longo processo
de escolarização. Um currículo inócuo, o modus operandi da escola, o
uso da avaliação como instrumento de controle, a anulação do tempo
presente, a obsessão pela especialização, entre outras, são práticas que
sonegam o conhecimento emancipador, matando a curiosidade,
instaurando a competição e, como substrato, a solidão, o vazio, o
conformismo, a alienação (p. 20).

Aigner e Pires (2012) destacam que existe para os educandos um mundo vivido.
Esse espaço de vida cotidiano pode ser caracterizado por aquilo que Milton Santos
denomina de fixos e fluxos. Isso quer dizer que “a casa e a escola estão interligadas por
itinerários fixos e interagem com as pessoas, que expressam suas atitudes em um
movimento contínuo de fluxos” (p.364). Ademais, para os autores:
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é preciso reconhecer as trajetórias de vida dos sujeitos e pautá-las na
dimensão curricular da escola. O desconhecimento da história de vida
de quem está na escola leva a práticas desconectadas da realidade e,
consequentemente, ao desinteresse pelas atividades escolares (p. 364).

Esse reconhecimento nem sempre ocorre por parte dos docentes e menos ainda
dos discentes. Esse fenômeno não é diferente da realidade observada. Sem encontrar nas
práticas escolares algo que lhe apeteça, há um crescente distanciamento das mesmas e
do que elas simbolizam. As dificuldades na aprendizagem do conteúdo é um fator
agravante, pois Theo parece não querer superá-las, uma vez que os fins que representam
não lhe são essenciais. No entanto, mesmo diante desse quadro, Theo reconhece e
consegue vincular o letramento escolar ao seu cotidiano, diminuindo e evitando que as
atividades institucionais caiam em um total vazio de significações.
A seguir, há fragmentos de outra entrevista realizada com Theo. Nela, pode-se
observar qual a importância que ele atribui à escrita e à leitura e como imagina que esse
conhecimento pode ser útil em sua vida.
(Eu) Porque que você acha importante ler e escrever?
(Theo) É porque quando chegar lá... tipo assim, é... pra olhar alguma
coisa aí é importante ler.
(Eu) E fora da escola, no seu dia, nas coisas que você faz fora da
escola, como você usa a leitura e a escrita? Me conta um pouco como
você faz isso.
(Theo) Eu fico lendo coisa lá... é... aqui.. eu fico lendo coisa na rua...
televisão.
(Eu) No videogame você precisa ler?
(Theo) Preciso, por isso tem que aprender ler, porque os videgame
que tem la escrito você não vai saber o que que é não.
(Eu) É?!
(Theo) É uai!
(Eu) E as coisas não são em inglês?
(Theo) Ná... Tem uns que é em português.
(Eu) É? Mas mesmo quando é em inglês você se vira lá?
(Theo) É... risos
(Eu) Tem algumas coisas que você já entende?
(Theo) Yes... No...
(Eu) Arram... e o que mais você usa a leitura e a escrita?
(Theo) Eu uso... aahh não sei mais nada não.
(Eu) Quando você sai pra jogar futebol, tem alguma coisa que você
precisa ler e escrever?
(Theo) Ler.
(Eu) O que?
(Theo) Quando tem bilhetinho, tem bilhetinho... aí eu leio. (Eu)
Uhum... que tipo de bilhetinho vocês usam lá?
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(Theo) É.. pra quando é... negócio de pagar mensalidade... é... pra
quando a gente jogar com outro time, pra avisar pra mãe.
(Eu) Arram...
(Theo) É essas coisas.
[...]
(Eu) Como foi pra você começar a ler e escrever?
(Theo) Foi bom!!!
(Eu) O que você sentiu?!
(Theo) Que eu tava indo bem! Na leitura. Fiquei feliz.
(Eu) E escrever?
(Theo) Ah... escrever é fácil!
(Eu) E você aprendeu agora também? No mesmo tempo?
(Theo) Não! Eu aprendi na outra escola a escrever. (Escola que ele
estudou anteriormente a que está agora)
(Eu) Ah ta... Mas como era? Você escrevia, mas não conseguia ler?
(Theo) É! Mas agora eu consigo ler e escrever.
(Eu) E na escola você quer terminar tudo e depois ir seguindo o
ensino médio?! O que você pensa na escola?
Theo) Ahh... fazer de tudo! Risos Aaah estudar... menos ir... menos
ir... pelo menos ser soldado! Soldado eu não quero não! O que eu
quero ser na vida é ser jogador de futebol!
(Eu) Ann...
(Theo) Quero ser jogador de futebol.
(Eu) Isso você que muito?
(Theo) Muito!
(Eu) Entendi...
(Mãe) Mas pra ser jogador de futebol tem que estudar!!!
(Theo) Tem que estudar!
(Mãe) Tem que estudar muito!
(Theo) Já pensou você for assinar um contrato tu tem que ler!
(Eu) Humm... Pra assinar contrato...
(Theo) Tem que ler! Uma vez passa a perna na gente, ai a gente... a
gente... comé que fala? A gente nem entra no campo!
(Eu) É?!
(Theo) Nem entra no banco...
(Eu) Você já ouviu contar história assim?
(Theo) Não!
(Eu) Mas você imagina que isso pode acontecer?
(Theo) É! Porque você assina o contrato, aí pensa que vão, pensa que
você, tipo assim: pelo contrato que você assinou, pensa que a gente é
bom, que vai colocar a gente de titular ou pode ser até na reserva,
mas tem gente que não põe nem titular nem na reserva, põe de fora ou
manda expulsar a gente do time.
(Eu) Aí é ruim né?!
(Theo) É!

Theo fala de seu desejo de tornar-se jogador de futebol. O sonho de ser jogador
de futebol é bastante comum entre meninos da idade de Theo, mas a forma como ele
insere o letramento nessa atividade profissional é fundamental, pois traz consigo uma
importante concepção. Theo acredita que saber ler e escrever é indispensável para que
não o “passem para trás”. O que isso quer dizer é que Theo possui a crença de que o
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letramento, por si só, o livrará de pessoas más intencionadas e o ajudará a realizar o
sonho de ser jogador de futebol.
A ideia de Theo, de certa forma, também remonta à concepção do letramento
autônomo disseminado e legitimado pela instituição escolar. Ao entender a escrita como
“um produto completo em si mesmo” (KLEIMAN, 1995, p. 22), esse modelo também
supõe que o sujeito alfabetizado garante-se no hall dos privilegiados social e
economicamente. Essa crença, denominada por Graff (1979 apud KLEIMAN, 1995) de
“mito do letramento”, caracteriza-se por ser “uma ideologia que vem se reproduzindo
nos últimos trezentos anos, e que confere ao letramento uma enorme gama de efeitos
positivos, desejáveis, não só no âmbito da cognição, como já foi apontado, mas também
no âmbito do social” (KLEIMAN, 1995, p. 34). Contudo, “não existe evidência para a
correlação entre letramento universal e desenvolvimento econômico, igualdade social,
modernização” (p. 37).
Fazendo uso dos conceitos teóricos dos Novos Estudos sobre o Letramento,
pode-se afirmar que a escola, ao preconizar o modelo autônomo, distancia-se cada vez
mais de uma concepção de letramento que considera a realidade dos seus alunos, seus
contextos e relações sociais. Conforme exposto nesta seção, encontrei práticas de
letramento muito discrepantes nos contextos familiar e escolar que têm suas diferenças
marcadas principalmente pela forma como seus usos são requeridos. Em cada um desses
ambientes, a escrita apresenta uma função particular e as perguntas o que, como, quando
e porque ler e escrever também encontram respostas dessemelhantes.
Pretendo referir-me melhor sobre os eventos e práticas de letramento presentes
no ambiente escolar. Entretanto, este intento em muito está ligado à segunda pergunta
que norteia este trabalho de pesquisa: qual a participação de Theo nesses eventos e
práticas? Portanto, passo para a discussão dessa outra vertente de análise por meio da
qual se caracterizarão com maior clareza o espaço e o cotidiano escolar de Theo.

6.2 Ser parte e tomar parte: analisando a participação à luz da dialética
exclusão/inclusão

A partir da exposição dos eventos e práticas de letramento presentes no
cotidiano de Theo, passo para o próximo ponto de questionamento: qual a participação
de Theo nessas práticas eventos? Essa foi, sem dúvida, a pergunta que mais ecoou em
minhas observações.
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Para Bordenave (2002), entender o que é participação se torna mais fácil por
meio do seu contrário: marginalidade. “Marginalidade significa ficar de fora de alguma
coisa, às margens de um processo sem nele intervir” (p. 18), mas é frequentemente
associada, erroneamente, à falta de participação de certos setores sociais no consumo
dos bens materiais e culturais e aos marginais de todo o tipo, “como se eles não
interviessem ativamente, embora a seu próprio modo, nos processos sociais” (ibidem).
Etimologicamente, a palavra participação tem origem na palavra parte. De
acordo com Bordenave (2002),

pergunte-se a qualquer pessoa o que é participação e, com toda
certeza, ela mencionará a palavra ‘parte’ em sua resposta.
Seguramente vai dizer que ‘participar é fazer parte de algum grupo ou
associação’, ou ‘tomar parte numa determinada atividade’, ou, ainda,
‘ter parte num negócio’. Fazer parte - tomar parte - ter parte. De fato a
palavra participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte,
tomar parte ou ter parte (p. 22, grifos do autor).

Contudo, é possível “fazer parte” sem “tomar parte”. Dessa forma, a expressão
“tomar parte” representa um nível mais intenso de participação. Aí, reside a diferença
entre participação ativa e participação passiva (BORDENAVE, 2002, grifos do autor).
Em meu trabalho, fui levada, em todo momento, a refletir como Theo estava
participando; não somente no sentido de “fazer parte”, como sugere o verbo
“participar”. Mas, ainda mais do que isso, tomar parte, ser parte. “Ser”, por sua vez, no
sentido ontológico. Ser sujeito, indivíduo ativo, e não mero participante. Era importante
para mim perceber que Theo estava ali, presente e, de fato, participando, seja na
confecção de suas tarefas e trabalhos em casa, nas atividades escolares, provas e jogos,
entre outras práticas cotidianas.
É fundamental compreender, conforme a perspectiva teórica que este trabalho
traz a respeito do letramento, que as consequências sociais que o termo sugere aos
grupos envolvidos com práticas sociais de leitura e escrita referem-se não à mudança de
nível ou classe social, “mas de mudar seu lugar social, seu modo de viver na sociedade,
sua inserção na cultura – na sua relação com os outros, com o contexto, com os bens
culturais” (SOARES, 1998, p. 37). Ainda, o termo sugere que ser letrado é “estado ou
condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais
que usam a escrita” (p.47). Isso quer dizer que o sujeito letrado, segundo os Novos
Estudos sobre o Letramento, é capaz de desempenhar-se melhor nas trocas sociais com
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outras pessoas e com os bens que a sociedade lhe oferece. A análise, sob essa ótica, em
tudo se relaciona com a participação (ser parte, tomar parte). Ser letrado é participar das
trocas sociais que são mediadas e interceptadas pela escrita.
Confesso que constantemente fui tomada por um incômodo desagradável com a
suposição de que Theo era um mero espectador nas práticas de leitura e escrita. Esse
desconforto não se dissolveu até o final do meu período em campo. Todas as vezes que
estive na escola de Theo, assistindo às aulas, ele manteve-se à parte da dinâmica da
aula, das matérias proferidas, das atividades. Até mesmo na aula de Educação Física, na
qual o tema era futebol e que, conforme dito e ilustrado, é sua grande paixão, eu percebi
Theo acuado, distante, alheio. Em alguns momentos, essa característica tornou-se mais
evidente como em uma aula de Educação Física que apresentou uma dinâmica diferente
da rotineira, pois eram as primeiras aulas de um total de cinco que seriam da
responsabilidade de quatro estagiários do curso de Educação Física da Universidade
Federal de São João del-Rei.
Nessa aula, a proposta era trabalhar com a turma o futebol meninos e meninas, e
não meninos versus meninas, como era o costume. Assim, os estagiários escreveram no
quadro três colunas: CERTO / FUTEBOL MENINOS + MENINAS / ERRADO. E
instruíram a turma a falar o que consideravam certo e errado no futebol com meninas e
meninos juntos em um mesmo time. Conforme eles iam falando, os estagiários
escreviam no quadro e, em alguns momentos, os próprios alunos pegavam o giz e iam
até a lousa escrever.
O quadro ficou assim:
Figura 1: Esquema feito no quadro pelos estagiários de Educação Física
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A seguir, encontra-se um fragmento do diário de campo referente ao dia em que
ocorreu essa atividade.

Theo permanece sentado não participando da dinâmica com os estagiários.
Ele está deitado com a cabeça sobre a mesa. Eles estão falando de futebol. O
professor-estagiário pergunta quem conhece a Marta (jogadora) a maioria
dos meninos levanta a mão. Theo permanece debruçado sobre a carteira. O
professor-estagiário mexe com Theo: “na próxima aula você vai falar mais”.
No fundo da sala um colega fala: “Ele joga! Esse aí joga pra carai!” Sério,
ele abaixa a cabeça. Todos começam a falar que ele é bom: “Bola no pé é
gol”; “Mas ele não corre, fica parado. Só faz gol!”. A professora fala: “será
porque ele tem medo dos maiores? Que xingam ele, coloca apelido e coloca
ele de cabeça pra baixo? Será por isso?” A turma parece ignorar e segue
falando que ele é o melhor da sala. Escuto, em meio aos comentários
concomitantes e agitados: “Porque você chorou aquele dia?”.
(Trecho retirado do diário de campo – Nº 13).

Era necessário entender melhor essa situação, mas com muito cuidado. No início
do meu período de observação na escola, estive convicta de que esse comportamento de
Theo era devido à minha presença na sala de aula. Esclareço que, para evitar seu
constrangimento na turma, fui apresentada como estagiária aos alunos. Essa decisão foi
uma sugestão da orientadora da escola. No entanto, Theo sabia porque eu estava ali.
Obviamente, isso podia intimidá-lo em suas interações em sala.
Diante dessa suspeita, minha atitude foi protocolar. Conversei com sua mãe,
com a professora e com ele próprio e todos responderam de forma negativa à minha
especulação. Ana ainda sugeriu que Theo estava se comportando daquela maneira na
escola porque, algumas semanas antes, um episódio desagradável havia ocorrido com
seu filho na aula de Educação Física. Um colega da turma, de 17 anos, portanto acima
da faixa etária comum ao 6º ano, abaixou a calça de Theo e virou-o de cabeça pra baixo.
Ana ficou sabendo disso, pois, de acordo com ela, “toda vez que ele começa a dar
trabalho pra ir pra escola, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa. Mas ele não
conta pra mim, né. Ele contou pro tio dele, que me contou” (trecho retirado do diário de
campo). Eu lhe perguntei, então, se era comum esse tipo de acontecimento. Ana me
disse: “mais ou menos... às vezes os meninos chama ele de viadinho. Por causa da mão
dele, né?! Mas esse tipo assim... primeira vez” (trecho retirado do diário de campo).
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Essa história deu sentido ao episódio da aula relatado e, certamente, me inquietou
bastante. Mas eu precisava seguir meu percurso e minhas observações.
Assim sendo, prossegui com o trabalho de campo. Com o passar do tempo,
observei que, na escola, era exatamente assim que Theo se posicionava. Analisando
minhas notas de campo referentes às observações em ambiente escolar, deparei-me com
um dado alarmante. Em todos os registros, encontrei descrições de Theo disperso,
olhando para fora da sala, deitado sobre a mesa, sem participar das atividades etc. É
comum encontrar trechos assim:

Theo está sentado olhando para fora. A professora chama a sua
atenção. [...] Fica um tempo escrevendo depois deita a cabeça na
mesa e permanece por aproximadamente cinco minutos. (07/11/2013).
A professora realiza a correção da tarefa passada na aula anterior.
Theo não presta atenção. A professora chama a sua atenção duas
vezes. (07/11/2013).
Theo está com o livro e o caderno aberto sobre a mesa mas está
olhando para o lado. (07/11/2013).
Theo está sentado com as mãos em cima da mesa. Debruça a cabeça
sobre as mãos e fica olhando para o quadro. A professora está
corrigindo a tarefa e todos os alunos participam respondendo. Mas
Theo mantém-se calado, às vezes olhando para o quadro, outras para
a porta ou para o colega ao lado. (05/09/2013).
Theo recebe a prova e se ajeita na carteira com os dois braços em
cima da mesa, fica um tempo olhando para a prova em cima da mesa
e dá umas olhadas para os colegas também. Quando a turma se
acalma ele fica olhando em direção à porta, para fora da sala [...]
(20/09/2013).
Enquanto todos estavam tentando responder à professora as questões
que ela colocava no quadro, como revisão para a prova. ele
mantinha-se parado. Olhando fixamente para um ponto na parede.
Com um lápis em uma das mãos, o caderno aberto, e a outra mão no
colo. 29/08/2013.
Theo manteve-se calado. (24/10/2013)
Quase todos gritavam a resposta, e os outros olhavam o quadro ou
corriam pra corrigir no caderno o que a professora ia colocando no
quadro. Theo não olhava para o caderno, nem para a professora.
(29/08/2013)
Alguns já estavam terminando e levando para a professora corrigir.
Ela olha para Theo e pergunta se ele ainda estava copiando. Ele fica
quieto olhando para ela. Depois que ele termina de copiar a atividade
no caderno ele parece não fazer o exercício, pois olha para o
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caderno, sem nada escrever, olha para o colega do lado, e assim por
diante. Um pouco depois sussurra para o colega ao lado que o ajude,
apontando para o seu próprio caderno. (19/09/2013)
Levanta-se e vai ao quadro fazer os exercícios junto com os alunos.
Todos participam respondendo com os resultados das operações que
a professora pergunta em voz alta, Theo olha para o quadro, mas não
fala nada junto com a turma. Em um momento ela fala: ‘Agora a
penúltima fileira, aquela ali’. É a fila do Theo. Mas só havia ele e
mais uma menina nela. ‘- Qual é o MMC desses dois números?’ Só a
menina responde. Um colega fala, ao fundo da sala: ‘- O Theo não
vai falar?’ ‘- Se ele não quer participar deixa ele!’ Responde a
professora. E prossegue a correção. O restante da turma começa a
responder junto e a professora adverte: ‘- Não! Só os dois ali!’ Mas
Theo está com a cabeça sobre a mesa olhando fixo para o quadro,
com a feição séria. Sua colega responde errado à pergunta da
professora, que fica brava: ‘Todo mundo está errando coisas que não
era mais pra errar. E aí vira uma bola de neve’. (05/12/2013)

Essas cenas na escola me levavam imediatamente à comparação com os
episódios testemunhados em ambiente familiar. O Theo que eu observei na escola
parecia outra criança, muito diferente da que eu vi em sua casa. Os dados expostos nas
seções anteriores revelam a face de Theo em sua residência: é um menino ativo,
comunicativo, que participa da dinâmica familiar sem nenhum prejuízo na interação
social etc. Com relação às práticas de letramento no contexto familiar, os eventos
descritos também ilustram uma criança que utiliza a leitura e a escrita realizando com
sucesso as mediações necessárias entre o código e as atividades que requerem suas
habilidades na rotina familiar, principalmente quando estas assumem caráter lúdico e
prazeroso a ele.
Kalman (2003) destaca que uma das maiores relevâncias dos estudos
socioculturais recentes sobre a cultura escrita é a descrição e análise das diferenças nos
usos da leitura e escrita. Essas diferenças dizem respeito às particularidades dos
contextos de uso, aos propósitos de quem as usa, aos efeitos esperados, à oposição do
leitor frente a outros leitores e às ideias e significados que norteiam sua participação.
Esse avanço denota que há uma relação entre os usos da linguagem escrita, o contexto
de uso e a participação, uma vez que há diferentes oportunidades de participação em
atividades sociais de leitura e escrita, assim como diversas modalidades de participação
que os leitores e escritores constroem.

Como noção teórica, a participação refere-se ao processo de intervir
em eventos e atividades sociais, como também se refere às relações
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que se estabelecem entre os diferentes atores. Neste sentido, seu
significado abrange tanto as ações dos atores sociais quanto os
vínculos entre eles; a participação articula-se com o contexto na
medida em que denota as diferentes formas de intervir em situações
específicas, e ao mesmo tempo, articula-se à sua construção
(KALMAN, 2003, p. 77).

Sendo assim, a participação vincula-se ao contexto e depende deste a maior ou
menor participação, ou uma participação ativa ou passiva, conforme define Bordenave
(2002). Essa perspectiva lança luz aos dados coletados. É possível compreender os
diferentes níveis de participação de Theo a partir do contexto observado. A escola e o
espaço familiar requerem formas de intervenção particulares de participação e uso da
linguagem escrita.
Ora, compreendendo a participação a partir dessa ótica, é possível tecer algumas
considerações acerca das práticas e eventos de letramento presentes no cotidiano de
Theo. A demanda de uso da leitura e escrita no contexto familiar permite que Theo se
posicione ativamente intervindo nos eventos e atividades. Nessas atividades recorrentes
no seio familiar, como a leitura de textos televisivos, esportivos, leitura requerida pelo
jogo de videogame, entre outras, Theo se coloca frente a frente com seus pares – outros
leitores –, que, além de participarem e coprotagonizarem os eventos de letramento,
efetivam o vínculo comunicativo entre eles centrado e mediado pelo texto escrito.
Os usos escolares da leitura e escrita, por sua vez, são marcados pela apatia de
Theo. Derivado do grego “pathos”, o termo apatia designa falta de paixão. Justamente,
assim, revelou-se Theo no espaço escolar conforme mostrava indícios já em sua
residência. Na escola, Theo faz parte do grupo de alunos que integram o 6º ano, mas
não toma parte das atividades ali realizadas. De acordo com a concepção apresentada,
pode-se afirmar que Theo não participa.
O alheamento de Theo ao que lhe é apresentado e demandado na escola, que
implicam diretamente usos da escrita e leitura, parece não encontrar uma relação de
causalidade na sua dificuldade com o código escrito. Embora isso seja um fator que
determina sua relação com as práticas letradas, principalmente no ambiente escolar, as
dificuldades são as mesmas em outros ambientes e, ainda assim, a atuação de Theo é
bem-sucedida no sentido de cultivar e exercer práticas sociais que usam a escrita (cf.
SOARES, 1998).
A faceta combalida de Theo no contexto escolar parece mais ter suas raízes na
hipótese já citada anteriormente de que a instituição traz consigo a carga de um histórico
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problemático de escolarização. Ademais, o sentimento negativo em relação à escola é
constantemente atualizado com os episódios de agressão verbal e física dirigidos a Theo
por colegas. Tal fato é evidenciado quando Ana, a mãe, relata que seu filho se nega a ir
à escola quando esses fatos ocorrem. Com efeito, ser um aluno “de inclusão” ou “com
PDI8”, conforme são chamados muitas vezes os alunos com NEE no próprio ambiente
escolar, coloca Theo em um lugar diferente das outras crianças, e esse é um lugar no
qual ele não gostaria de estar.
Em uma das minhas conversas com Ana e Theo, eu lhes perguntei mais detalhes
sobre o histórico da gestação e primeiro diagnóstico. Theo estava interessado quando a
mãe contava-me como foi o parto e como se deu a descoberta da paralisia cerebral (PC),
afirmando que eles não sabiam e que o diagnóstico foi tardio. Nesse momento, a mãe
reiterou essa informação acrescentando que não foi sua culpa e que muitas vezes o filho
a culpou por seu “problema na mão” 9. Nesse momento, Theo abaixou a cabeça e se
curvou no sofá da sala, onde estávamos sentados. A mãe continuou falando sobre como,
algumas vezes, Theo a acusou de ser culpada de ele “ter nascido desse jeito”10. Na
tentativa de saber mais informações, perguntei ao próprio Theo, mas ele continuou sem
responder até mudarmos o tema da conversa. Em outras vezes que tencionei conversar
com Theo sobre essa questão, em entrevistas ou em diferentes ocasiões propícias, ele se
negou a falar, ficando visivelmente alterado e fechado (olhou pra baixo, cobriu o rosto e
cerrou os lábios), revelando o desconforto que lhe gera esse assunto.
Na escola, as professoras revelam que existe uma dificuldade em se trabalhar
com os alunos com NEE, relatando que, ainda que exista apoio da direção e
coordenação da instituição, elas não conseguem elaborar atividades diferenciadas e nem
mesmo destinar atenção especial aos alunos com NEE. Isso, por diversas razões: o
tempo em sala, os outros alunos que demandam sua presença, a indisciplina que requer
muito tempo dos 50 minutos da aula e o conteúdo que precisa ser seguido. Essas difíceis
condições no magistério acabam influenciando a compreensão que as professoras têm
da política de inclusão escolar que existe atualmente no país. Evidencia-se no discurso o
quanto, para elas, a inclusão não está sendo consolidada de fato no espaço escolar.

8

Plano de Desenvolvimento Individual que conta, juntamente com outras informações, com o laudo
médico do aluno com NEE. Parte do PDI de Theo se encontra no Anexo 3 deste trabalho.
9
Expressão utilizada pela mãe.
10
Expressão utilizada pela mãe.
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[Professora 2] - Eu fico pensando assim. Infelizmente como são
vários alunos e muito pouco tempo, você não consegue ficar perto das
crianças e realmente ver o que você pode fazer pra poder ajudar. O
tempo é muito curto, muitas coisas, muitos alunos, muita conversa...
[...] Eu já fiz essas coisas mais lúdicas assim pra aprender a separar
as sílabas, onde que é a margem direita, margem esquerda... mas
assim não tive muito sucesso não! Aí também fui deixando, a gente
acaba deixando, né?! Porque quando você vai fazer só pra um mas se
tem uma sala e outras coisas pra fazer... aí é difícil. Difícil mesmo. E
como eu não sabia o problema dele, como que eu vou fazer? Né?!
[Eu] Como você enxerga a política de educação inclusiva no Brasil?
[Professora 1] - - Inexistente. (Risos) na prática mesmo ninguém tá
preparado pra isso aí. A única coisa que ... é... interação social. É
isso! Eles vêm aqui pra ter contato com outros da idade deles. Só!
[...] É muito bonito o discurso, mas na prática eu não vejo funcionar.
Não vejo essa inclusão. [...] E eu não tem preparo nenhum pra isso.
Porque a gente não tem assim, aquela assistência particular. Se
tivesse aqueles momentos particulares, eu poderia dizer, entendeu? E
eu não tenho, aí fica complicado. Porque com a turma, do jeito que a
turma dele é, não dá pra você dar uma assistência particular. Se eu
tivesse aquele momento com ele eu poderia te dizer com mais clareza
isso aí.
[Eu] - Tem alguma atividade diferenciada pra ele?
[Professora 1] - Não não... Mesmo porque é muito bonito o discurso.
Lindo, maravilhoso, fico apaixonada! (Risos) Mas na prática...
Primeiro: a gente não foi preparado pra isso! Entendeu?! Segundo:
você tem que ter dom! Eu não tenho! Eu formei pra dar aula, chegar e
passar a minha matéria. Claro que a gente vê que uns tem mais
dificuldade que o outro, a gente tenta ajudar e tudo. Mas... esse
negócio de trabalho diferenciado é muito complicado! Não dá uai!
Não dá! Não sei nem como trabalhar! Vou ser honesta! Mas porque
quem tá de fora é muito fácil, eu também falo coisas lindas! Agora vai
pra dentro da sala! Eu já falei assim, até inclusive eu já falei em
questão de inspetora porque fala fala fala...superintendência... vem
pra dentro da sala, gente! Me dá uma aula eu quero aprender! Vem
pra cá, senta aqui. Não é um dia só não, só um dia não dá. [...] Mas
eu queria que viesse pra cá uma pessoa pra poder ver como é o dia-adia e ver como quer agir. Né?! Você vai fazer um curso você vê assim,
Nossa Senhora, realmente tá errada né, eu vou mudar minha didática.
Quando você chega na sala que começa aquilo tudo de novo, gente,
vou mudar pra quê?! Entendeu?! Você perde, você perde também o
incentivo. O problema é isso.

A mesma pergunta, desta vez direcionada à outra professora da turma em que
Theo estuda, encontra resposta ressonante:

[Eu] - Como profissional da educação, como você analisa a política
de inclusão?
[Professora 2] - Pre-cá-ria. Acho que não tem uma inclusão ainda.
Tem uma integração, ainda estamos em integração. Coloca esse
aluno em sala, aí dependendo professor, a vontade dele, vai tentar
adaptar, fazer alguma coisa, trazer o aluno pra junto dele, né?! E
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mesmo assim não é uma atividade consciente não é uma atividade que
ele tá fazendo porque ele sabe que ele precisa [...] então assim, essa
questão da inclusão é uma questão assim que tem que ser... na escola,
principalmente tem que ser amparada em todos, né?! Não só nos
professores, diretores também, mas colocar um ambiente na sala de
aula, da sala recurso, um espaço...e isso não tem! Né?! Como é que
você vai fazer a inclusão de um aluno se tem uma sala super
tumultuada? Como se você não tem um espaço adequado, um
material adequado... o tempo, né?! Porque a questão do professor é
dificultada justamente, também, nessa parte! Ele tem cinquenta
minutos! E... cinquenta minutos pra dividir! Aí a chamada, é... dar
sua aula, chamar a atenção hora e outra porque a gente sabe que
precisa de ter uma certa organização dentro de sala que eu não posso
deixar correr solto! Então você para! Ainda mais quando é criança
do 6º ano você tem que ficar: ‘fulano de tal senta, fica quieto, não dá
pra ser assim, eu preciso falar, você tem que aprender a me escutar...’
Então só essa parada que o professor dá, já come uns dez, quinze
minutos! Dez minutos pra chamada e você tem o que... vinte e cinco
minutos nisso aí... né? Então você tem um tempo muito curto! Pra
inclusão você teria que ter uma coisa mais certa, um espaço melhor
pra pessoa, um ambiente de trabalho melhor! Porque se fala assim:
‘ah! A inclusão você que faz!’ Tá bom! É você que faz! Mas você
também precisa de instrumentos pra isso! E só focar no professor não
é suficiente! A gente faz a parte da gente mas a partir do momento
que você tá sendo cobrado você também vai largando porque como
que vai fazer milagre? Nesse momento realmente o professor faz
milagre [risos] mas tem hora que é difícil pra todo mundo. Então,
quando se fala em inclusão: NÃO! Não há inclusão na escola! Eles
tão in-te-gra-dos! Eles tão lá e todo mundo finge que tá dando
atenção pra eles, mas na verdade eles não tão sendo incluídos. Eu
creio que não! [...] Há um envolvimento da direção da escola, você vê
que os alunos tão lá, todo mundo já conhece, fala: ‘oi, tudo bem, tudo
bem!’ Mas cadê o trabalho efetivo pra incluir aquele aluno? O que
que eu vou fazer de bom pra ele e que realmente vai fazer com que ele
se desenvolva. Tem escola aí que, sei de casos aí, de diretora que tá lá
não sei quanto tempo e não sabe fazer um sinal em LIBRAS. Tá com
esses alunos desde o 1º ano, tão no 9º ano não sabe nada! Que
inclusão é essa? Entendeu?! Que não parte nem da própria diretoria
da escola? Que preocupação eu tenho com esse aluno? Fazendo ele
se sentir gente e também ser reconhecido como tal. Não ficar só no
canto da sala ou no centro da sala. [...] Essa questão é difícil na
escola justamente por isso. Nem todos os funcionários, nem toda a
escola, estão envolvidos no processo de inclusão.

Diante disso, outra questão se levanta: Theo está de fato “incluído”? Assim
como este trabalho vem mostrando, na busca por compreender as formas de
participação de Theo nas práticas e eventos de letramento, conheci uma criança deixada
à parte – que não participa, sem tomar parte – da dinâmica e do conhecimento escolar e
em muito devido à política educacional que exige que o professor se desdobre entre o
grande número de alunos, o pouco tempo em sala, com condições pouco favoráveis para
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preparação das aulas e o ambiente físico inadequado (salas pequenas e escuras, o que
favorece a agitação dos alunos no espaço contribuindo para a indisciplina). O fato de
esses professores não poderem dar notas baixas ao aluno com PDI também é um fator
de desmotivação tanto para o professor como também para o aluno. No caso específico
de Theo, quando a mãe ficou sabendo dessa situação, concluiu que não deveria falar ao
seu filho que ele não pode “tomar bomba” porque “aí que ele não vai querer mesmo
estudar” (conversa com a mãe no último dia de aula de 2013).
Quando questionei uma das professoras sobre como ela tem observado as
consequências das políticas de inclusão no cotidiano escolar, ela me respondeu:
“[Professora 1] –(Risos) Então... é o que eu te falei! A única coisa que tá servindo é
pra colocar o menino com colegas de mesma idade, que eu percebo é isso! Socializar,
fora isso não vejo mais nada”.
É dessa maneira que a escola pretende “incluir” os alunos com NEE? As
dificuldades vivenciadas por Theo no seu processo de escolarização são constantemente
atualizadas através dos sentimentos e opiniões dos atores que compõem o cenário
escolar. Dessa forma, a carga negativa reflexionada pela escola é sempre confirmada,
desativando o desejo de participação nas práticas ali encerradas e gerando o que Sawaia
(2003) denomina de sofrimento ético-político.
Refletindo sobre a educação inclusiva sob o viés do sofrimento ético-político,
Sawaia (2003) ressalta que

o sofrimento ético-político, ao apontar as necessidades afetivas e
emocionais dos excluídos, revela o lado perverso da inclusão que é o
da exclusão integrativa, aquela que inclui para excluir, que acolhe as
diferenças para administrá-las, que precisa da tristeza e da impotência
para se reproduzir, aquela traduzida exclusivamente por indicadores
socioeconômicos. Na área da educação, por exemplo, a ‘aprovação
automática’ diminui o índice de evasão escolar e a educação inclusiva,
por sua vez, coloca todas as crianças na escola, alegando a ‘aceitação
das diferenças’ (p. 58).

Nesse sentido, a escola regular tem incluído perversamente, uma vez que insere
o aluno com NEE em seu espaço físico, mas despreza outras dimensões que devem ser
consideradas

(a

curricular,

por

exemplo).

Esses

alunos

estão

sendo

integrados11conforme ressalta a Professora 2. O esforço de adaptação é todo e somente

11

Em linhas gerais, a diferenciação entre o modelo de integração e o modelo de inclusão reside no fato
de, no processo de integração, somente as pessoas com necessidades especiais e seus aliados (família,
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do aluno e, ainda que o professor administrasse esse intento, não possuiria meios para
tanto. A instituição escolar “inclui” essas crianças, mas essa “inclusão” diz respeito
somente à aceitação no mesmo ambiente que as outras crianças ditas “normais”. Por
esse motivo, a inclusão promovida pela escola é perversa, pois se mantém pelas
diferenças e a reproduz na medida em que não busca sua superação. Ao contrário, as
práticas ali encerradas exacerbam as diferenças especialmente em momentos quando o
aluno com NEE se sente inferior aos colegas, quando ele é estigmatizado por sua
“deficiência” (como Theo, que fora apelidado de “viadinho”), quando, ao não
acompanhar o restante da turma, o conteúdo segue como se ele não estivesse presente e
com o consentimento dos professores, que reconhecem não poder fazer muito para
mudar a realidade apresentada. Reproduzindo as relações existentes além de seus
muros, a escola mantém o modelo social legitimado pelo sistema econômico vigente,
que se fortalece a partir das desigualdades e relações de poder e dominação entre os
mais e menos fortes. De acordo com Foucault (apud SAWAIA, 2011b), a inclusão
social é o processo de disciplinarização dos excluídos. Ou seja, um processo de controle
social e manutenção da ordem na desigualdade social.
A partir do lugar social privilegiado ocupado pela escola, deve-se questionar de
que maneira essa instituição tem se posicionado diante do sofrimento ético-político.

Mas, para melhorar a qualidade dessa inclusão, é preciso conhecer o
sentido de tais ações, saber como elas afetam as crianças. Daí a
importância de se perguntar: a escola colabora com a superação do
sofrimento ético-político ou o reproduz às avessas? Ela está
potencializando essas crianças para aumentar sua capacidade de agir e
de interagir com os outros ou para a heteronomia? Não se pode
esquecer que ‘potencializar’ pressupõe o desenvolvimento de valores
éticos na forma de sentimentos, desejos e necessidades, tendo em vista
a superação do sofrimento ético-político (SAWAIA, 2003, p. 58).

A escola, ao negar as necessidades básicas do ser humano (potência de liberdade
e felicidade), nega a humanidade e gera um sofrimento profundo. De tal modo, efetiva o
que deveria amenizar como instituição social: o sofrimento ético-político. A escola é
apontada em pesquisas como a instituição que mais gera sofrimento ao provocar
sentimentos negativos como tensão, ressentimento, desqualificação e expulsão
instituições especializadas e algumas pessoas da comunidade), é que precisam se adaptar e modificar em
busca de uma aceitação na comunidade. No processo de inclusão, por sua vez, é a sociedade que precisa
buscar sua transformação para que todos possam conviver (SASSAKI, 1999; RODRIGUES, 2005).

114

(SAWAIA, 2003, p. 57). Ao reproduzir às avessas o sofrimento ético-político, a escola
confirma que, ao invés de incluir, é uma instituição excludente, uma vez que, a partir
dessa perspectiva, “a exclusão passa a ser entendida como descompromisso político com
o sofrimento do outro (SAWAIA, 2011a, p. 8, grifo nosso).
Sawaia (2003, 2011b) relata o caso de uma jovem de 18 anos com dificuldades
de aprendizagem e que distinguia o medo que sentia da professora e o medo que sentia
da mãe. Esse último gerava ação, pois sentia que, apesar da repreensão, a mãe
acreditava em sua capacidade. O relacionado à professora era pavoroso e reforçado pela
humilhação e vergonha provocadas pelo olhar da docente. A socióloga define que a
inclusão que provoca tristeza, humilhação e depressão reforça o sofrimento éticopolítico, uma vez que anula a potência de ação. O olhar da professora dizendo: “sua
aprovação é uma concessão” fomentava o sofrimento dessa menina, revelando um caso
de inclusão perversa.
Elegi descrever esse exemplo por ele não estar distante da situação vivenciada
por Theo. A fala da sua professora ilustra situação semelhante com relação à aprovação
automática:
[...] que ele é amparado, sim, a gente sabe. Né?! A gente sabe que a
questão de nota não pode dar, é... não pode tirar ponto dele. É 15 em
todos os bimestres, entendeu?! Tenha feito ou não é 15, ele vai com
60 legalzinho ali... e só! [...] (Trecho de entrevista realizada com
Professora 1).

Ademais, a ideia da professora de que é necessário dom para se trabalhar com
alunos com NEE certamente reflete seu posicionamento em sala de aula: “a gente tenta
ajudar e tudo. Mas...” (trecho de entrevista realizada com Professora 1). Diante das
dificuldades encontradas, o intento de “incluir” acaba se dissolvendo e Theo continua
sem tomar parte do que ocorre na sala de aula. Situação que confirma o sentimento de
incapacidade diante do conteúdo escolar.
Para Sawaia (2003), a dimensão afetiva deve ser considerada nas propostas de
inclusão escolar. Isso implica combater a discriminação encerrada no cotidiano da
escola, conforme destaca:

nas análises da exclusão e nas propostas de inclusão temos de
incorporar a questão do sofrimento e da felicidade ao conceito de
cidadania para orientar o projeto pedagógico. Isso exige ações básicas,
como combater a discriminação sutil no dia a dia da escola, pois a
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criança e o jovem assimilam com facilidade a política da afetividade e
são muitas vezes preconceituosos. Um exemplo simples de
discriminação é a prática de dar aos outros apelidos pejorativos, fato
comum entre as crianças e até mesmo entre os adultos, mas que causa
muito sofrimento e afeta a vontade de estudar e de interagir com o
grupo. Outro exemplo é a diferença entre o fazer, o falar e o sentir.
Costuma-se dizer que a criança enxerga a alma, como afirma a menina
que tinha o medo ruim do olhar da professora, o que significa que ela
é afetada pelos afetos do outro, pelo subtexto das ações e das palavras
(p. 62).

Não é necessário buscar muito em minhas notas pra ilustrar essa condição nas
experiências de Theo. Conforme relatado, o futebol na aula de Educação Física perde
todo encantamento que em outros contextos provoca em Theo. Observei essa cena em
uma das aulas que presenciei pouco depois do constrangimento com o colega mais
velho da sala. É como se o que estivesse ocorrendo naquela aula fosse uma atividade
completamente aversiva a ele.

A turma vai à quadra sob o comando dos estagiários de educação física e
supervisão da professora. Eles separam a turma em dois grupos e orientam a
atividade. Eles devem chutar a bola lançada pelo estagiário em direção ao
gol. Os meninos se divertem. Theo fica no canto da grade enquanto a turma
realiza a atividade. Observo que em nenhum momento o chamaram para
participar, em vista do seu posicionamento distante. Mas o mesmo não
aconteceu com as duas meninas que não quiseram participar. Os estagiários
indagaram o porquê delas estarem para fora da quadra e insistiram para que
participassem, argumentando que não se machucariam. Theo mantém-se na
grade, do lado de dentro da quadra. Ele olha fixamente para o centro da
quadra e segura o braço direito [o que possui atrofia] com a mão esquerda.
Ele se segura apertando e levando o braço em direção ao peito, a cabeça
baixa e um pouco curvado para o chão. Observo bem esse comportamento,
pois me causa curiosidade seu posicionamento físico. Nesse dia, Theo estava
vestindo camiseta do Cruzeiro em comemoração ao título nacional ganho
pelo clube na noite anterior. Pensei que Theo estaria animado para esse dia,
e fui com essa expectativa à escola. Mas encontrei Theo calado e novamente,
sem participar das atividades da aula. Após a atividade de chutar a bola ao
gol, o grupo inicia uma partida e futebol. Theo continua ao lado. O único
momento que alguém o chamou foi quando um colega veio e puxou seu braço
(o mesmo que ele estava segurando). Aversivo, Theo se distanciou e, sem
olhar para o colega, balançou a cabeça negando o convite.
(Trecho retirado do diário de campo – Nº 14).
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Quando ocorrem eventos negativos envolvendo os colegas e Theo, ele se recusa
a ir à escola. Como é “obrigado” a ir, seu posicionamento é exatamente o descrito
anteriormente neste texto: abatido, ausente, deprimido e combalido. A instituição
confirma-se como um lugar aversivo, que provoca medo e humilhação, e amplificadora
do sofrimento. Indubitavelmente, Theo é afetado “pelo subtexto das ações e das
palavras” de seus colegas, professores e estagiários. A ação dos pares é real e gera uma
resposta, que é um sentimento em Theo No contexto escolar, especificamente, essa
resposta é negativa, pois vem carregada de visível sofrimento. O Theo que conheci em
sua casa é livre, não tem medo de agir, de sorrir e, muito menos, medo de ler e escrever.
Desse modo,
precisamos, antes de tudo, olhar a criança de outro lugar que não o da
dominação e sujeição e da competência e incompetência. Questionar a
nossa concepção de homem e fazer opções teóricas e pedagógicas que
priorizem a felicidade e a liberdade como condição humana, assim
como é preciso lembrar que todos têm sutilezas emocionais e
sofrimentos, mesmo que não aparentem (SAWAIA, 2003, p. 62).

Percebo que na casa de Theo ele encontra um espaço que fomenta sua autonomia
e liberdade. Essa liberdade não deve ser confundida com livre-arbítrio, conforme aponta
Sawaia (2009), mas que exige a ação coletiva, uma vez que “a liberdade é uma virtude,
quer dizer, uma perfeição. Consequentemente, nada do que atesta impotência no homem
se pode relacionar com a sua liberdade. [...] Liberdade, com efeito, não suprime, mas,
pelo contrário, coloca a necessidade da ação” (ESPINOSA apud SAWAIA, 2009). Essa
condição parece ter relação com o fato de Theo posicionar-se de maneiras tão distintas,
assim como vem sendo demonstrado ao longo deste trabalho, nos ambientes nos quais
circula. A superação do sofrimento ético-político passa pela preservação da autonomia e
pela luta contra tudo que nega a liberdade e a felicidade, lembrando que “a alegria, a
felicidade e a liberdade são necessidades tão fundamentais quanto aquelas,
classicamente, conhecidas como básicas: alimentação, abrigo e reprodução” (SAWAIA,
2003, p. 55).
Diante dos argumentos fundamentados na discussão teórica proposta por Bader
Sawaia (2003, 2009, 2011), encontro no sofrimento ético político uma categoria
importante na análise da não-participação e do espírito abatido de Theo no espaço
escolar. Creio que a não-participação de Theo nos eventos e práticas de letramento
encerrados na escola geram profundo sofrimento ético-político. Ao ser afastado das
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atividades de leitura e escrita, Theo sofre, assim como o ambiente excludente da escola
também potencializa o sofrimento. Ao mesmo tempo, o sofrimento ético-político inibe
ainda mais a capacidade de ação e participação do indivíduo. A faceta combalida e
desanimada (sem alma) de Theo vislumbrada no trabalho de campo tem suas raízes na
carga afetiva negativa fornecida pela escola, na inclusão às avessas que esta tem
realizado e no sofrimento que gera essa inclusão perversa.
Ora, vimos que o afeto determina a ação e, se este for negativo, tolhe a
autonomia e “mutila a vida de diferentes formas” (SAWAIA, 2011b, p. 106). Baseada
no filósofo Baruch Espinosa, Sawaia (2003) afirma que as paixões tristes diminuem a
nossa capacidade de ação. As alegres, ao contrário, “aumentam a nossa potência de agir,
fortalecendo a vontade de estar com os outros, de compartilhar e de se afirmar como
pessoa” (p. 59). Logo, essa capacidade depende dos afetos, que a aumentam ou a
deprimem, interferindo diretamente na capacidade de agir ou não em favor da
autonomia. O banzo, doença misteriosa que afetou os negros escravos brasileiros, ilustra
com maestria como o sofrimento psicossocial pode redundar em morte biológica
(SAWAIA, 2011b, p. 105) e a tristeza inibir a vontade de viver. Assim sendo, parece
claro que o afeto que Theo direciona à escola determina a sua potência de ação e
participação nas práticas propostas pela instituição.
A seguir, serão apresentadas as considerações que foram elaboradas ao final
deste trabalho de pesquisa.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação social não se dá pela derrubada
do tirano. Ela requer ações diferentes, mas combinadas
para combater as relações de servidão, e uma delas é sempre
a mais urgente: agir no sofrimento ético-político
(SAWAIA, 2009, p. 370).

Pretendendo realizar uma investigação acerca do processo de letramento por
uma pessoa com “deficiência”, este trabalho buscou compreender a função social
assumida pela escrita no cotidiano de uma criança com paralisia cerebral, articulando os
estudos do letramento, a dialética exclusão/inclusão e pessoas com “deficiência”.
Diante do trabalho de pesquisa teórica e de campo, quais as considerações esta
investigação nos permite fazer? Resgato as questões levantadas ao início deste estudo e,
a partir delas, pode-se avaliar os caminhos percorridos nesta jornada.
• Quais as práticas e eventos de letramento fazem parte do cotidiano desse sujeito com
paralisia cerebral?
• Qual a participação desse sujeito nessas práticas e eventos?
• Como o processo de inclusão/exclusão pode se refletir na relação do sujeito com o
universo letrado?
Ao longo da experiência em campo, foi possível compreender que as práticas e
eventos de letramento que compõem o cotidiano de Theo estão circunscritos a dois
espaços geradores: o familiar e o escolar. Estes, por sua vez, se diferem
qualitativamente em dois sentidos: em conteúdo e em forma de participação.
No contexto familiar, as atividades mediadas pela leitura e escrita assumem
caráter lúdico e prazeroso. No espaço familiar, conheci uma criança animada e
empolgada com assuntos de futebol e videogame. Essas atividades sempre eram
compartilhadas com outros membros da família e amigos, aproximando-os e
possibilitando diálogos e interações entre eles. Observou-se que, quando os eventos e
práticas letradas assumiam uma perspectiva lúdica, a participação e o envolvimento de
Theo adquiriam outro tom, leve e descontraído. Nessas ocasiões, foi possível perceber
que Theo encontrou sua própria modalidade de comportamento com relação à leitura e à
escrita, criando seu próprio universo letrado de acordo com suas aptidões e interesses.
Ainda no espaço familiar, encontrei na TV um importante veículo de
transmissão da escrita e da leitura, uma vez que, ao redor dela, a família se encontrava,
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descansava e lia. Deve-se considerar que, em tempos midiáticos e digitais, o letramento
não perde suas características por não ter suas práticas mediadas pelo papel. Com efeito,
há uma multiplicidade de letramentos (STREET, 2007).
Já no âmbito escolar, observou-se uma abordagem autônoma do letramento,
distanciada da realidade dos alunos e das relações sociais nas quais eles se inserem. Em
decorrência desse modelo, notou-se a falta de sentido e desinteresse por parte de Theo
às atividades ali encerradas. Encontrei práticas e eventos de letramento muito distintos
das que foram vivenciadas na residência da família embora isso fosse, em parte,
esperado em vista das características peculiares referentes à cultura escolar que demarca
práticas e eventos de letramentos específicos – provas, exercícios, cópias e aulas
explicativas (COOK-GUMPERZ, 2008). Em suma, com relação às práticas e eventos de
letramento presentes no cotidiano do sujeito desta pesquisa, foram encontradas
atividades muito discrepantes nos contextos visitados e essas diferenças são marcadas,
sobretudo, pela forma como são requeridos os seus usos.
O estudo do letramento inclui a análise das formas de participação em práticas e
eventos de leitura e escrita, considerando que o indivíduo letrado é capaz de participar e
realizar trocas sociais que são mediadas por elementos escritos. Por esse motivo, o
conceito de letramento vincula-se ao conceito de participação – tomar parte, ser parte –
neste caso, participação ativa nas práticas de leitura e escrita.
Refletindo sobre qual a participação de Theo nos eventos e práticas presentes no
seu cotidiano, também foram encontradas diferenças significativas nos dois ambientes
estudados. Em consonância com Kalman (2003), concluiu-se que a participação
vincula-se ao contexto e depende deste a maior ou menor participação, uma vez que há
diferentes oportunidades de participação em atividades sociais de leitura e escrita, assim
como diversas modalidades de participação que os leitores e escritores constroem. A
instituição escolar e o espaço familiar requerem formas de intervenção particulares,
participação e uso da linguagem escrita. A partir dessa premissa, foi possível tecer
algumas considerações acerca da forma como Theo se posiciona perante as práticas e
eventos presentes em seu cotidiano.
Observa-se neste trabalho que a participação também pode ser prejudicada pelo
afeto que evoca. O afeto, por sua vez, articula-se ao contexto. Neste caso, notou-se que
as diferenças significativas, não somente na participação, mas também na postura de
Theo nas práticas e eventos escolares e familiares, encontram raízes no sofrimento
ético-político constantemente atualizado por práticas escolares excludentes. A escola
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promove uma inclusão às avessas e perpetua formas de discriminação e segregação. O
resultado é a passividade, cuja expressão máxima pode ser vislumbrada nos trechos do
diário de campo contidos ao longo deste trabalho de pesquisa. Essa passividade é a face
externalizada da tristeza experimentada no cotidiano de Theo. Tristeza, tal como
definida por Espinosa, é o “resultado de uma afecção que diminui nossa capacidade de
existir e nos tornamos passivos” (SAWAIA, 2009, p. 367).
Pode-se afirmar a partir disso que Theo assume um comportamento passivo
perante as práticas e eventos de letramento requeridos no espaço escolar, o que não
ocorre no contexto familiar. Em sua residência, Theo é uma criança alegre e
participativa, respondendo adequadamente às demandas sociais incluindo as que são
mediadas por elementos escritos. O oposto disso foi encontrado entre os muros da
escola. Naquele ambiente, Theo é uma criança apática, sem paixão, ausente.
A partir destas reflexões, encontramos resposta para a última questão que este
trabalho propôs. Como o processo de inclusão/exclusão pode se refletir na relação do
sujeito com o universo letrado? O processo de inclusão/exclusão reflete-se na relação do
sujeito com as práticas sociais de leitura e escrita no sentido de que sua participação e
envolvimento nas mesmas vinculam-se ao afeto direcionado e emanado por elas. Isso
quer dizer que a dialética exclusão/inclusão, ao considerar a contradição histórica para a
manutenção da ordem social, é a gênese do sofrimento de desvalor, da deslegitimidade
social e do desejo de “ser gente”, conforme define Sawaia (2011b), ou, como denomina
a autora, do sofrimento ético-político. Esse sofrimento, conforme caracterizado ao longo
deste trabalho, interfere diretamente na capacidade de agir. Sobre essa capacidade e sua
relação com os afetos, Sawaia (2003) conclui que “são eles que a aumentam ou a
deprimem, interferindo diretamente na capacidade de agir, ou não, em favor da
autonomia. Portanto, negar ou menosprezar o afeto na ação educativa é inibir a potência
de ação” (p.59).
Assim como pode ser observado no caso de Theo, seu nível e forma de
participação nas práticas letradas (o que inclui também o uso ou não-uso da leitura e
escrita) são determinadas pelo afeto derivado das situações. Ora, a implicação do sujeito
com a situação que os emociona também é originada e direcionada pelas emoções
(SAWAIA, 2011b, p. 110).
E que lugar ocupa a instituição escolar, a mais importante das agências de
letramento (KLEIMAN, 1995) e a instituição mais apontada como geradora de
sofrimento nas pesquisas (SAWAIA, 2003)? Este trabalho de pesquisa possibilitou o
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pensamento em torno desse contexto gerador central para a perspectiva deste estudo.
Contudo, algumas questões surgiram a partir do trabalho de campo. Fica evidente, por
meio dos dados, que não só os alunos sofrem, mas também os professores,
frequentemente apontados como os algozes desse espaço. É necessário cuidado para não
martirizarmos quem também se encontra em situação de sofrimento. Quem, neste
cenário, deve e pode agir visando à felicidade pública? A escola deve potencializar as
crianças para aumentar sua capacidade de agir e interagir em busca de sua autonomia
(SAWAIA, 2003). Mas haverá, no seio dessa instituição, a força potencializadora de
valores éticos que contemple as múltiplas diferenças que formam a escola que temos
atualmente?
Ao longo do trabalho, outras perguntas também ficaram latentes. A discrepância
entre os dados contidos no Educasenso revela a falha na comunicação existente entre os
órgãos regionais de ensino e as instituições escolares. É preciso investigar como isso
tem ocorrido na cidade de São João del-Rei visando à resolução dessas lacunas. O
desconhecimento da Secretaria de Educação acerca dos alunos com NEE em sua seção
certamente prejudica somente uma das vias dessa relação. Muito poderia ser feito em
termos de políticas públicas, a partir da ciência das “deficiências”, das instituições onde
se encontram os alunos com NEE e de acessibilidade, entre diversos outros. O que se
pensa é que se essas crianças não existem para o Estado, onde elas existem? Quem pode
fazer por elas? Da forma como as políticas públicas têm se omitido, realmente, os
professores serão os únicos responsáveis.
Há também o letramento existente entre os familiares das pessoas com
“deficiência” e que é demandado pelas situações enfrentadas pelos filhos. Na primeira
etapa deste trabalho, pelo contato com outros pais e responsáveis, notou-se que, a partir
da “deficiência” do filho, são mobilizadas inúmeras situações mediadas pelo texto
escrito (eventos de letramento), tais como as leis que estudam para buscar os direitos
das crianças na escola e fora dela, os exames aos quais recorrem para confecção de
laudos e/ou buscas por assistência institucional de apoio (APAE, AEE, auxílio da
prefeitura), entre outras. Uma investigação em torno dessas situações pode levar ao
conhecimento das técnicas e estratégias utilizadas para o empoderamento familiar
mediadas e possibilitadas pelo texto escrito.
As reflexões teóricas junto aos dados trouxe, certamente, conforto. Mas também,
e principalmente, novas perguntas e um novo chamado à pesquisa. Conforme exposto
na análise dos dados obtidos ao longo do trabalho de campo, a questão acerca da
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participação de Theo no espaço escolar constantemente gerou incômodo. Houve dias em
que saí das observações realizadas naquele ambiente inquieta, sentindo-me impotente
diante da situação, do sofrimento de Theo.
O sofrimento é a dor mediada pelas injustiças sociais (SAWAIA, 2011b, p. 104).
Esse sofrimento, visualizado através dos olhos de Theo, chegam a mim não como algo
alheio. Ao contrário, ele também é meu. Sou parte dele e também responsável por ele,
pela mesma estrutura social que compartilhamos. É preciso trazer à tona o
conhecimento dos homens, de seu cotidiano e de seu sofrimento (BOURDIEU, 1998,
apud SAWAIA, 2011b). E o esforço de trazer à superfície o afeto subjacente às
questões sociais cabe às ciências humanas. Conforme afirma Sawaia (2011a), “cabe às
ciências humanas oferecer reflexões e pesquisas sobre as desigualdades sociais tais
como as vividas por homens, determinados socialmente, mas com consciência e
individualidade” (p.12).
Assim sendo, o dever acadêmico, do qual falou-se no capítulo introdutório deste
trabalho, se faz ainda mais necessário. Sawaia (2003) conclama: “temos a obrigação de
ser otimistas e buscar caminhos para atingir a felicidade pública [...]. A exclusão é cruel
[...]” (p. 11) e ainda “precisamos continuar pesquisando para conhecer os sentidos que
os sujeitos dão às suas experiências, os comportamentos que adotam em relação a si e
aos outros e os sentimentos vivenciados no processo” (p. 114).
Conforme ressalta Sawaia (2011b),

aprendemos que é preciso associar duas estratégias de enfrentamento
da exclusão, uma de ordem material e jurídica e outra de ordem
afetiva e intersubjetiva (compreensão e apreciação do excluído na luta
pela cidadania). A 1ª estratégia é de responsabilidade do poder
público, a 2ª depende de cada um de nós. Unindo essas duas
dimensões, as políticas se humanizam, capacitando-se para responder
aos desejos da alma e do corpo, com sabedoria. Nessa perspectiva, a
práxis psicossocial, quer em comunidades, empresas e escolas, deve
preocupar-se com o fortalecimento da legitimidade social de cada um
pelo exercício da legitimidade individual, alimentando ‘bons
encontros’, com profundidade emocional e continuidade no tempo,
mas atuando no presente. A preocupação com a afetividade leva o
psicólogo social a encarar o presente como tempo fundante da
exclusão, recusando o paradigma da redenção, dominante nas teorias
transformadoras, que remete ao futuro a realização dos desejos e da
justiça social, como se o presente fosse apenas aparência (p. 116).

Entende-se as limitações deste trabalho em termos de generalizações e também
no que tange às políticas públicas de educação especial. Há, certamente, uma esfera da
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luta pela inserção digna de todos os diferentes que não cabe aos pesquisadores. Todavia,
há outra na qual podemos atuar. Nossos esforços devem se concentrar no indivíduo,
contudo, sem renegar a coletividade na qual este se insere no presente, uma vez que o
olhar no tempo presente afasta de nossas ações a noção de redenção característica das
teorias transformadoras e aproxima nossos estudos da realidade e efetiva transformação
social.
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ANEXO 1: Estudo tomográfico computadorizado do encéfalo.
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ANEXO 2: Laudo médico fornecido pelo neurologista da APAE São João del-Rei.
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ANEXO 3: Fotocópia do laudo médico presente no PDI de Theo.
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ANEXO 4: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
TERMO DE ESCLARECIMENTO

Seu filho e sua família estão sendo convidados a participarem do estudo
“Letramento e Inclusão: a função social da escrita por um aluno com deficiência”.
Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a
participação de sua família é importante. O objetivo deste estudo é conhecer quais os
usos e valores que esses alunos fazem da escrita no seu dia a dia e, caso vocês aceitem,
será necessário participar de algumas entrevistas e permitir ao pesquisador observar e
acompanhar algumas atividades do seu dia a dia.
Não há riscos ou desconfortos no estudo, ou seja, você está sendo informado de
que não será adotado nenhum procedimento que traga qualquer desconforto ou risco à
sua vida, à de seu filho ou a de qualquer membro de sua família.
Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da
pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Pela
sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a
garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de
sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois
você será identificado com um nome fictício.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO
Eu, __________________________________________________________________,
li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual
procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e
benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a
qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento.
Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro
por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo.

São João del-Rei............./ ................../................

_____________________________
Assinatura do voluntário ou seu responsável legal

_____________________
Documento de identidade

_______________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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