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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa teve como objeto de investigação os eventos de letramento em uma 

Escola Integrada da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMEBH), e teve como 

questões centrais: Como o aumento do tempo diário das crianças na Escola Integrada pode 

contribuir para melhorar os níveis de aprendizagem da leitura e da escrita? Quais os eventos 

de letramento que as crianças participam fora do espaço da sala de aula, legitimados pela 

Escola Integrada, que contribuem para seus processos de letramento? Como se dão as 

interações entre as crianças, os textos e os mediadores da leitura e da escrita nesses espaços? 

O estudo de caso foi adotado como estratégia metodológica de investigação, e os instrumentos 

principais para a coleta de dados foram a observação, a filmagem e a gravação das oficinas, 

bem como a utilização do caderno de campo e as entrevistas. A pesquisa foi realizada numa 

turma de crianças de sete anos em processo de alfabetização. Para as análises, foram 

selecionadas oficinas que evidenciaram os processos de leitura e de escrita como dinâmicos e 

dialógicos, nos quais os textos lidos e produzidos possibilitaram a produção de conhecimentos 

a partir da interação. O estudo proporcionou a compreensão de que, ao abrir a porta da escola 

para outros espaços, sujeitos, tempos e modos de aprendizagem, criam-se mais oportunidades 

para as crianças participarem de situações reais de uso da leitura e escrita, constituindo um 

diálogo permanente entre a cultura dos alunos e a situação comunicativa. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to research the literacy events in an Integrated School in the Metropolitan 

Region of Belo Horizonte (RMEBH), and had as its central questions: How does the daily 

increase in length of children in the Integrated School can contribute to improving levels of 

learning to read and write? What are the literacy events that children participate outside the 

classroom, legitimated by the Integrated School, which contribute to processes of literacy? As 

interactions occur among children, the mediators of text and read and write in those spaces? 

The case study strategy was adopted as the research methodology, and the main instruments 

for data collection were observation, filming and recording the workshops, as well as the use 

of a field book and interviews. The survey was conducted in a class of seven year olds in the 

literacy process. For analysis, we selected workshops that highlighted the processes of reading 

and writing as a dynamic and dialogic, in which the texts read and produced enabled the 

production of knowledge through interaction. The study provided the understanding that when 

you open the door to other school spaces, subjects, times and modes of learning, it creates 

more opportunities for children to participate in real situations of use of reading and writing, 

forming a continuous dialogue between culture and students' communicative situation. 

 

Keywords: Literacy; Full time; Interactions: Texts; Mediation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Esta pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professor Cidadão, no período de 

março a junho de 2010, e inscrevesse-se no cenário atual da educação no que concerne ao 

aumento da jornada diária das crianças na escola. Nacse do interesse de pesquisar como esse 

aumento do tempo dos alunos nas escolas de tempo integral pode contribuir para a melhora da 

aprendizagem. Focalizamos, para isso, os eventos de letramento e as interações que 

permearam as práticas nesses eventos nos novos tempos e novos espaços. O desejo de 

investigar essa questão e de contribuir com reflexões que possam ser importantes para o 

processo de alfabetização e letramento dos alunos das camadas populares foram as razões 

para a presente proposta de pesquisa. 

A aprendizagem acontece desde o nascimento e continua ao longo de toda a vida e em 

diferentes contextos: com os pais; com os pares; na escola; em espaços formais e informais. 

Nesse sentido, a educação escolar precisa ser repensada, de modo a considerar as crianças e os 

adolescentes sujeitos inteiros, visando todas as suas vivências e aprendizagens. Isso significa 

que aquilo que é proposto como conteúdo escolar, curricular, só poderá ser significativo se 

dialogar com os interesses do grupo, seus conhecimentos prévios, seus valores e seu 

cotidiano. Nesse sentido, somente o que se coloca como desafio, como inquietação para 

educadores e educandos, pode se transformar numa relação profícua de ensino-aprendizagem. 

O aprender pressupõe a superação de enigmas, algo que desafia o já sabido e que 

instiga o desejo de superar. Mas, tal ampliação e apropriação de conhecimento só são 

possíveis se for estabelecida uma relação entre o particular e o geral, entre o local e o global, 

entre o que o define como sujeito e o mundo que o rodeia. Falar de uma escola de tempo 

integral implica considerar a questão da variável tempo — a ampliação da jornada escolar — 

e a variável espaço — colocada aqui como o próprio espaço da escola, como o continente 

dessa extensão de tempo. Variáveis estas que estão longe de se constituírem neutras. 

Com base nesses pressupostos, a perspectiva adotada neste estudo pretendeu 

compreender como se dão as relações estabelecidas com a leitura e a escrita fora da sala de 

aula regular, ou seja, nos diferentes espaços sociais possibilitados pela proposta da Escola 

Integrada. Tendo em vista, pois, o modo pelo qual esse grupo dá significado às suas práticas 

de letramento, a abordagem metodológica adotada possibilitou investigar essas práticas 

localmente, no momento mesmo em que foram construídas. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa, de natureza qualitativa, os instrumentos de coletas de dados permitiram conhecer 

quais eram as práticas de letramento desses sujeitos, quais significados eles atribuíam a elas e 
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quais elementos as permeavam. Portanto, as concepções teórico-metodológicas que nortearam 

esta investigação perpassam as discussões dos campos da linguagem, da sociologia e da 

etnografia em educação, e foram utilizadas para analisar as práticas de letramento, a relação 

entre letramento e escolarização e o letramento literário constitutivos dos eventos de ensino-

aprendizagem na escola pesquisada. 

Ao descrever e analisar os eventos de letramento naquelas situações comunicativas, 

observeou-se que, com o aumento do tempo e dos espaços, as crianças têm a opurtunidade de 

interagir mais entre elas e com os agentes culturais e estagiários, o que facilita o processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita. Além disso, ao circular por outros espaços além da sala 

de aula e da escola, foi possível vislumbrarmos quais conhecimentos adquiridos pelas crianças 

são utilizados nas situações reais da vida em que a leitura e a escrita se fazem necessárias. Ao 

mesmo tempo, foi possível conhecermos de perto quais os eventos de letramento fazem parte 

do universo cultural da comunidade escolar, promevendo um diálogo profícuo entre 

letramento escolar e letramento não escolar, evidenciando que, antes de serem antagônicos, os 

letramentos são múltiplos e variam de acordo com a situação comunicativa. Esses novos 

modos de estar na escola pode ser um possível caminho para melhorarmos os níveis de 

proficiência de leitura e escrita das crianças, sem deixar de considerar que estamos diante de 

uma proposta ainda muito recente e pouco pesquisada, tendo muito a ser melhorado e 

repensado em termos de políticas públicas que visam uma melhor qualidade na educação. 

À luz dessas considerações, esta dissertação está organizada em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, além da minha trajetória, busco evidenciar os conjuntos de projetos 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) no que diz respeito ao 

aumento do tempo dos alunos na escola com o objetivo de melhorar a aprendizagem. Nesse 

capítulo, faço um breve histórico da educação de tempo integral no Brasil. Após, procuro 

traçar o contexto educacional da pesquisa, evidenciando os marcos legais das políticas 

públicas educacionais em âmbito nacional, que objetivam a implentação do tempo integral nas 

escolas. Em seguida, descrevo a proposta de tempo integral da Rede Municipal de Belo 

Horizonte (RMEBH), chamada de Programa de Educação Integrada (PEI). Na sequência, 

tento mostrar, como, na prática, acontece o Programa na escola pesquisada. No segundo 

capítulo, apresento os principais conceitos balizadores para a construção de um quadro 

analítico, articulando a contribuição de vários autores, e exponho os instrumentos teóricos- 

metodológicos que sustentaram toda a pesquisa. No terceiro capítulo, faço uma análise dos 

eventos de letramento selecionados. Por fim, nas considerações finais, são retomados os 

resultados que permitiram responder às questões e objetivos aqui presentes. 
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1. Pesquisa e pesquisadora: trajetórias 
 
 
Este capítulo organiza-se em quatro momentos. No primeiro, apresento uma síntese da 

minha trajetória, os percursos da pesquisa e o interesse pelo tema letramento, estabelecendo 

relações com as estratégias usadas pela SMED para o atendimento ao aluno em processo de 

alfabetização, tendo em vista o aumento do tempo diário do aluno na escola. No segundo, 

faço algumas considerações sobre a história da educação de tempo integral no Brasil. No 

terceiro, procuro traçar um quadro das políticas públicas de implementação de tempo integral 

no Brasil e seus marcos legais, para, com isso, apresentar o contexto educacional desta 

pesquisa. Após, discorro sobre o PEI da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, umas 

das propostas de maior visibilidade em âmbito nacional. No último, apresento uma 

caracterização do PEI no contexto da Escola Municipal Professor Cidadão (EMPC), a escola 

pesquisada, destacando e analisando sua matriz curricular. 

 
 

1.1 Trajetória 
 
 
O interesse pelo tema letramento, ou melhor, letramentos, nasceu a partir de três 

experiências na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. A primeira, como 

alfabetizadora de crianças do 1º e 2º ciclos. A segunda, como formadora de professoras que 

compõem a equipe da SMED. E a terceira, que representou para esta pesquisa a síntese das 

questões que a nortearam: fazer parte da equipe de coordenção do PEI da RMEBH. Falerei 

um pouco, agora, dessas experiências, relacionando-as com o tema deste estudo, a fim de 

apresentar e justificar sua realização, seus objetivos e os caminhos percorridos ao longo do 

processo de investigação. Busca-se, desse modo, expor os motivos pelos quais essas 

experências influenciaram a escolha da temática. 

Esta pesquisa, então, tem por objetivo geral observar, descrever e analisar os eventos e 

práticas de letramento ocorridos nos espaços do PEI na escola em que se realizou esta 

pesquisa. Para isso, foi preciso indagar sobre os usos da escrita e leitura por parte de sujeitos 

que fazem parte da Escola Integrada, buscando compreender as relações que esses sujeitos 

estabelecem com a escrita e a leitura fora da sala de aula do horário regular, ou seja, 

identificar indícios do “rol de oportunidades” de participação em eventos de leitura e escrita 

estabelecidos pelo PEI dentro da escola, no bairro e na cidade. 
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O PEI1 é uma proposta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que tem como 

objetivo a formação integral dos/as alunos/as de 6 a 14/15 anos do ensino fundamental. Para 

tanto, o Programa oferece a extensão da jornada escolar de mais cinco horas por dia, 

totalizando uma jornada de nove horas diárias. O PEI caracteriza-se por propor modos de 

integrar a escola e o espaço social no qual a criança esta inserida, ampliando, dessa forma, os 

espaços destinados à educação escolar. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivos 

específicos: 

 

a) buscar conhecer e compreender as oportunidades de uso da escrita dentro do 

Programa Escola Integrada, quais são e como se dão as oportunidades de contato 

com a escrita em diferentes espaços sociais fora da sala de aula do horário regular; 

b) compreender como um determinado grupo dá significados às suas práticas de 

letramento, bem como visualizar os elementos que as influenciaram. 

 

Passaremos, agora, para a minha trajetória, buscando evidenciar os elementos e as 

questões que fizeram parte desse processo, a justificativa para o meu interesse pela temática 

da pesquisa e as razões que a tornam importante para muitos profissionais da educação que 

compartilharam dessas questões. 

O início da minha trajetória como professora na RMEBH foi em 1990. Nessa época, 

no cenário educacional brasileiro, os estudos sobre letramento começavam a chegar às escolas 

e desafiavam os profissionais a repensarem suas práticas de alfabetização. Iniciava-se a 

discussão a respeito da importância de alfabetizar usando os gêneros textuais, a alfabetização 

como prática social de leitura e escrita, o que é ser letrado, quais seriam os níveis de 

letramento etc. 

A primeira turma de alfabetização em que trabalhei na RMEBH foi a que era 

considerada a mais “fraca”. Para o professor novato, sempre foi oferecida a turma “fraca”. Os 

outros professores, mais antigos na escola, tinham o direito à escolha e não escolhiam a turma 

considerada fraca ou que não era alfabetizada. Mas como a coordenação da escola me 

informou, além de não saber ler e escrever, a turma era composta por alunos de famílias 

consideradas pela escola desestruturadas, muito carentes e indisciplinados. Logo no início da 

profissão, tive como desafio trabalhar com uma turma com esses rótulos e estigmas e sem 

uma prévia capacitação para compreender as concepções subjacentes a cada um deles. 
_______________________ 
1 A apresentação detalhada do PEI é feita no Capítulo 2. 
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Entretanto, as crianças estavam nas salas de aula e, para minha surpresa, todas 

ansiosas para aprenderem a ler e a escrever. Aprendi fazendo com ou observando professoras 

mais experientes. Mas aprendi mais com os alunos. Tive de descobrir o que liam em casa, na 

rua, no bairro; o que gostavam de ler; de que forma e para que utilizavam a escrita; quais 

valores eles e a família atribuíam à leitura e à escrita. Saber em quais eventos de letramento e 

quais práticas estavam envolvidas nesses eventos que faziam parte do universo dessas 

crianças fora do espaço escolar foi de grande importância para o trabalho de letramento com 

esses alunos. Daí surgiram as primeiras indagações que vieram a fazer parte das questões que 

nortearam esta pesquisa: Quais eventos de letramentos que as crianças participam fora e 

dentro do espaço escolar que contribuem para a formação dessas crianças? O que, como e pra 

quê as crianças utilizam a leitura e a escrita em determinados contextos? 

O projeto em que trabalhei com essa turma e que depois foi socializado em dois 

Congressos Internacionais de Alfabetização e Letramento e em alguns encontros de formação 

que realizei com os professores da RMEBH, foi o projeto Brincadeiras. O resultado desse 

trabalho foi o contrário da expectativa da escola. Quando iniciei o trabalho com a turma, fui 

informada que os alunos tinham 6 anos, mas que o trabalho podia ser feito como se a turma 

tivesse 5, “pois eles eram muito fraquinhos e iriam demorar para aprender a ler e escrever”. 

Ao final do ano, todos os alunos estavam alfabetizados. Essa e outras experiências com o 

projeto Brincadeiras e outros projetos desenvolvidos nas turmas em que trabalhei, sempre 

com o foco na alfabetização e no letramento dos alunos, foram a mola propulsora para uma 

busca permanente por conhecimentos e pela troca de experiências com os colegas professores 

que compartilhavam das mesmas dúvidas e expectativas. 

Apesar de as mudanças nas práticas pedagógicas em consequência da grande 

divulgação que os novos estudos sobre alfabetização e letramento vinham trazendo para as 

escolas, a melhora nos resultados, no que concerne ao número de alunos que conseguiam se 

alfabetizar, ainda era insuficiente. Em consequência disso, um grande número de alunos saíam 

do primeiro e segundo ciclos sem serem alfabetizados. Essa situação levou a SMED a pensar 

e a implementar alguns projetos que visavam a superação desse quadro. 

Na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, as alterações nos procedimentos de 

avaliação dos alunos foram promovidas com a implantação do Projeto Escola Plural, 1995. 

No mesmo ano, foi proposta a formação de “turmas aceleradas” — projeto específico a ser 

desenvolvido com os alunos do 2º ciclo que, em termos de habilidades e conhecimentos 

disciplinares, estão distanciados de seus pares de idade, necessitando, assim, de uma 

intervenção específica. 
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O projeto de criação das turmas aceleradas se configurou, assim, como uma proposta 

de correção do fluxo escolar, medida implantada para regularizar a situação dos alunos com 

defasagem no domínio de habilidades e conhecimentos escolares, sobretudo, no que diz 

respeito ao domínio inicial da língua escrita e aos anos de escolaridade. Esses alunos, que no 

ano anterior à implantação da escola plural estavam na primeira e na segunda séries do ensino 

fundamental, foram promovidos automaticamente para turmas de alunos que possuíam a 

mesma idade que eles, mas que tinham avançado em seus processos de aprendizagem da 

língua escrita. 

O projeto “turmas aceleradas” funcionou durante todo o ano de 1995. Ao final do ano, 

foi feita uma avaliação através da qual se verificou o pouco alcance dessa estratégia para o 

atendimento aos alunos, que apresentavam defasagem entre anos de escolarização e domínio 

da língua escrita. Uma das razões apontadas para a ocorrência dessa situação foi o fato de os 

professores envolvidos não terem apoio dos outros profissionais da escola, o que contribuiu 

para que tanto alunos quanto professores responsáveis pelas turmas aceleradas fossem vistos 

com preconceito e, por conseguinte, com descrédito. Outra razão apontada relacionava-se ao 

tempo de permanência desses alunos na escola. Os professores argumentavam que apenas 

com um turno era impossível suprir todas as necessidades de formação dessas crianças no que 

diz respeito às competências em leitura e escrita, e ainda contemplar as outras dimensões de 

formação, como arte, dança, música etc. 

Nos anos que se seguiram, cada escola implementou um programa próprio para o 

desenvolvimento de um trabalho junto a esses alunos. Foram identificadas diferentes 

estratégias de atendimento que podem ser agrupadas pelo tipo de organização do trabalho que 

as sustentam (até hoje é possível identificar essas mesmas estratégias nas escolas). Uma delas 

é a criação de turmas de alunos com defasagem de aprendizagem, como, por exemplo, as 

turmas “projeto” ou turmas “reduzidas”, nas quais se pretende viabilizar o atendimento 

individualizado a partir da constituição de turmas com número reduzido de alunos. 

Outra estratégia, criada por orientação da Secretaria, é a criação de “turmas de tempo 

ampliado” ou “turmas de horário integral”. Essas turmas se caracterizam pela ampliação da 

jornada escolar dos alunos. No extraturno, eles têm atendimento com os mais diferentes tipos 

de atividades: aulas de capoeira, visitas a locais públicos da cidade, aula de reforço do 

conteúdo escolar etc. 

Trabalhei com uma turma de tempo ampliado por um ano. Como já tinha uma 

significativa experiência em alfabeitizar no turno regular, a oportunidade de ter mais tempo 

com os alunos me pareceu ótima para aprofundar e buscar responder a uma questão que já 
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estava me instigando: Como a ampliação do tempo do aluno na escola pode contribuir para o 

seu processo de alfabetização e letramento? 

No ano de 2002, a SMEBH criou um projeto específico para formar professores do 

terceiro ciclo para o atendimento aos alunos com defasagem: o projeto “Alfa-letra”. Esse 

projeto propunha encontros semanais com grupos de professores de diferentes escolas que 

estavam envolvidos com alunos com dificuldades de aprendizagem da língua escrita no 

terceiro ciclo. Ele se baseava em discussões em torno dos fundamentos teóricos e 

metodológicos da alfabetização e do ensino da leitura e da escrita e na análise de atividades 

propostas pelos professores, seguida de sugestões de propostas de atividades em sala de aula. 

Foi selecionada uma equipe de professores para trabalhar com a formação desses 

professores nos encontros semanais. A SMED e o Centro de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação (CAPE) selecionaram os professores da Rede Municipal com 

significativa experiência em alfabetização e letramento, e eu fui selecionada para compor essa 

equipe. 

Nos encontros de formação que aconteciam semanalmente, pude presenciar, 

compartilhar com os professores de todos so ciclos (pois o projeto acabou se estendendo para 

e o primeiro e segundo ciclos devido à demanda) as angústias, inquietações e questões 

trazidas pelos desafios da afabetização. Principalmente da alfabetização e letramento dos 

alunos em tempo ampliado ou tempo integral, pois muitos dos professores envolvidos na 

formação estavam desenvolvendo trabalho com essas turmas. 

Esse projeto, que não teve êxito em sua finalidade, que era contribuir de forma efetiva 

na construção de um projeto pedagógico voltado para os alunos com defasagem no domínio 

da língua escrita, ajudou a evidenciar alguns fatores que dificultam o trabalho com os alunos 

que chegam ao terceiro ciclo (correspondente às antigas sexta, sétima e oitava séries) sem o 

domínio da língua escrita. Um primeiro fator diz respeito à formação dos professores. Como 

se sabe, os professores que atuam no 3º ciclo são formados nas diversas áreas do 

conhecimento. Considerando-se a natureza dessa formação, não se pode esperar encontrar, 

nesse ciclo, professores que tenham conhecimento dos fundamentos teórico-práticos em 

alfabetização para atuação junto aos alunos que ainda não aprenderam a ler e a escrever. Um 

segundo fator é a organização do processo de ensino nesse ciclo. Essa organização se orienta 

por uma distribuição de aulas que se baseia na divisão das diferentes disciplinas escolares em 

uma carga horária semanal diferenciada, sem que haja entre as disciplinas uma efetiva 

articulação capaz de vislumbrar um projeto de alfabetização para os alunos que chegaram 

nesses ciclos sem o domínio do código escrito. Um terceiro fator é o predomínio das práticas 



18 

 

escolares de leitura e de escrita como procedimentos de ensino próprios nas aulas ministradas 

nesse ciclo. Isso faz com que os alunos que não têm o domínio do código escrito fiquem cada 

vez mais à margem do processo de ensino vivido em sala de aula. 

Outro fator é o não reconhecimento por uma grande parcela dos professores que atuam 

nesse ciclo de que a alfabetização, uma vez que ainda não foi alcançada pelos alunos, é um 

processo que deve ocorrer nesse nível de ensino. Os professores não se identificam, portanto, 

com o problema de alfabetização dos alunos. As consequências do problema da alfabetização, 

tal como se apresenta hoje nas escolas de Ensino Fundamental, têm sido, por vezes, a 

discriminação e a exclusão dos alunos no interior da própria escola. Por fim, mais uma vez, 

aparece a questão que será funtamental para esta pesquisa: o problema relacionado ao tempo 

de permanência do aluno na escola. Os professores pontuavam que com um aluno com tantas 

dificuldades sociais e econômicas e com tamanha defasagem no que concerne ao proceeso de 

leitura e escrita só o tempo do horário regular seria insuficiente para responder a tantas 

demandas. Era preciso pensar para essas crianças (a maioria adolescentes) um tempo maior de 

permanência na escola e encontrar uma “forma” de os alunos não saírem do primeiro ciclo 

sem estarem alfabetizados. 

Diante dessa situação e avaliação, no ano de 2003 constituiu-se o Núcleo de 

Alfabetização e Letramento no CAPE e a Rede emergencial de Alfabetização do 3º ciclo de 

formação. A equipe de formadoras do Núcleo, da qual fiz parte, constituía-se de professoras- 

alfabetizadoras de diferentes escolas, que passavam por um processo de seleção. As 

profissionais selecionadas eram divididas por regionais, forma de organização administrativa 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Iniciava, então, o trabalho de acompanhamento às 

escolas, o qual se configurava de diferentes maneiras conforme as demandas em relação ao 

processo de alfabetização e letramento apresentadas pelas instituições e o número de 

profissionais disponíveis no Núcleo. 

O trabalho de acompanhamento às escolas tinha como principal objetivo constituir, em 

cada escola, uma equipe de alfabetizadores no primeiro ciclo. Essa equipe de professores 

alfabetizadores teria formação e assessorias necessárias para encaminhar o trabalho de 

alfabetização e letramento dos alunos nesse ciclo, constituído como o ciclo da alfabetização. 

A Rede emergencial de Alfabetização do 3º ciclo de formação foi criada para atender a 

grupos de alunos do terceiro ciclo que apresentavam dificuldades de aprendizagem na língua 

escrita. Esse projeto tinha como objetivo principal oportunizar vivências culturais diversas e 

propostas significativas de leitura e escrita aos alunos que se encontravam em situação de 

fracasso escolar. No ano de 2005, ampliou-se na Rede o número de alunos atendidos no 
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projeto Rede de Tempo Integral do 3º ciclo e constituíram-se turmas de tempo integral, que 

depois foi ampliada para alunos dos 1º e 2º ciclos com problemas de alfabetização. 

Acompanhar as escolas nesse contexto de implementação de políticas publicas que 

visam à melhoria da aprendizagem dos alunos, tendo como principal foco a formação dos 

professores e a ampliação do tempo dos alunos, resultou em um acúmulo de experiências 

diversificadas, em virtude das diferentes realidades presentes nas escolas.  

Essa experiência propiciou-me também o conhecimento dos temas de maior interesse 

para as professoras, principalmente com relação ao ensino da leitura e da escrita. Os 

principais desafios sempre apontados nos encontros pelo grupo de professores estavam 

relacionados a como letrar e alfabetizar os alunos conforme as teorias indicavam; como 

desenvolver práticas letradas na sala de aula e nos espaços fora da sala de aula, que o aumento 

do tempo dos alunos nos proporcionava circular sem esquecer-se da alfabetização, da 

aprendizagem do código; quais são as práticas sociais de leitura e escrita dessas crianças que 

podem contribuir com o nosso trabalho em sala de aula; e quais estratégias e/ou recursos 

metodológicos podem contribuir para que o ensino da língua fique mais atrativo para os 

alunos e professores. Esse processo estimulou o meu profundo interesse por esta investigação. 

No meio dessa diversidade de questões que o acompanhamento às escolas me 

proporcionava refletir com os professores, fui convidada para fazer parte da equipe de 

coordenação do núcleo de alfabetização. Eu não iria mais acompanhar práticas dos 

professores nas escolas. Meu olhar de formadora, que era local e essencialmente pedagógico, 

vislumbraria outras dimensões: a dimensão de uma rede educacional e a implementação de 

uma política pública de leitura e escrita. 

Coordenar o núcleo me inseriu em um universo novo de informações, conhecimentos 

e reflexões. Aprendi que as análises e proposições passam por questões de âmbito econômico, 

administrativo e político, e, por isso, as soluções ou demandas apontadas por nós, professores, 

nas escolas, quando passavam pelo crivo desse espaço mais político, ficam, muitas vezes, 

inviabilizadas por questões que fogem à esfera escolar. 

Coordenei o núcleo por 3 anos. Após esse período, fui convidada para compor a 

equipe da Escola Integrada de BH. Fui convidada para compor essa equipe, principalmente, 

pelas reflexões e orientações que já fazia com os professores com relação ao trabalho 

pedagógico com os alunos que permaneciam o dia inteiro nas escolas em projetos específicos 

de alfabetização e letramento. 

A equipe de coordenação pedagógica da Escola Integrada de BH faz o 

acompanhamento das oficinas que as escolas oferecem em sua matriz curricular. Esse 
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acompanhamento tem o objetivo de auxiliar as escolas a construírem uma matriz curricular 

que contemple as questões pedagógicas com foco, também, no que concernem às práticas de 

letramento dos alunos nesses espaços. Além disso, as matrizes têm que contemplar práticas 

culturais e artísticas no sentido de proporcionar, ampliar essas vivências dos alunos e, 

também, propiciar momentos de formação aos profissionais envolvidos com a escola 

integrada. 

O nosso trabalho era dividido por regionais. Eu iniciei acompanhando as escolas da 

Regional Nordeste e Venda Nova. Logo no início, fiquei assustada com a falta de organização 

e o modo pelo qual as atividades e oficinas eram desenvolvidas lá.Tudo parecia muito solto e 

desorganizado. Os espaços muito inadequados para a realização das atividades com as 

crianças. Os professores do turno regular reclamavam do barulho e da presença dos alunos do 

outro turno na escola. 

Em primeiro momento, me pareceu impossível, naqueles espaços e da forma como 

aconteciam as oficinas, potencializar as práticas de letramento entre os alunos. Questionava os 

espaços, a distância dos espaços da escola, a formação dos agentes culturais e estagiários. 

Toda a organização me parecia muito informal e inadequada à aprendizagem. 

Os alunos estavam, na maioria das vezes que estive nas escolas, espalhados em 

pequenos grupos pelos espaços; outros, jogando futebol, dama etc. O barulho chegava a 

incomodar. Quando estavam todos os alunos de uma turma em uma atividade coordenada por 

um agente cultural ou estagiário, a primeira impressão não foi muito diferente: todos falando 

ao mesmo tempo e o agente ou estagiário perdido tentando controlar a confusão. 

Ao mesmo tempo em que a primeira impressão me causou muita estranheza e a 

suspeita de que, mais uma vez, a política pública estava investindo recursos em um programa 

que não alteraria a condição de letramento dos alunos, comecei a estudar a proposta da Escola 

Integrada e seus fundamentos teóricos. Entendi que, para além, ou antes, do direito de ler e 

escrever, as crianças tinham também o direito ao cuidado, à alimentação, à proteção, à 

circular, à brincar e à se apropriarem dos espaços de lazer e cultura da comunidade e da 

cidade. 

Com essa convicção, meu olhar para as escolas alterou-se Acompanhava a rotina das 

escolas e, no meio daquela “confusão”, de um programa que ainda estava na fase inicial de 

implementação, e por isso mesmo, com muitas alterações a serem construídas, pensadas e 

instituídas, comecei a analisar as oficinas de letramento tentando encontrar nelas eventos que 

pudessem contribuir para potencializar as práticas de letramentos com os alunos. 

Durante esse trabalho, o grupo de pesquisas CEDEPLAR, da Universidade Federal de 
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Minas Gerais (UFMG), realizou uma pesquisa nas escolas integradas com o objetivo de 

avaliar se houve uma melhora significativa na aprendizagem das crianças que faziam parte da 

Escola Integrada. O resultado da pesquisa demonstrava um significativo aumento do número 

de livros e revistas lidos pelos alunos da Escola Integrada em comparação com aqueles alunos 

que não frequentava a Escola Integrada. 

A pesquisa de campo para a avaliação do CEDEPLAR foi realizada entre novembro e 

dezembro de 2007. A metodologia utilizada pelo grupo foi a avaliação de impacto, que 

prossupõe a comparação de 2 grupos, de beneficiários (ou tratamento) e de comparação (ou 

controle), levando em conta problemas de seleção (“controle” de características entre grupos) 

para garantir comparabilidade entre grupos e inferência de causalidade entre o Programa e os 

impactos estimados; e a comparação de resultados entre grupos (sem controle) dentro da 

escola participante (Comparação 1) e em uma escola não participante (Comparação 2).O 

grupo de amostra totalizou 30 escolas da RMBH, sendo 15 do grupo de Comparação 1 e 15 

do grupo de Comparação 2. 

Na pesquisa, foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelos alunos nos 

domicílios, e entrevistas institucionais nas escolas. Nas categorias de análise, buscou-se 

identificar os elementos que criaram possibilidades ou o ambiente de capacitação para a 

melhoria do desempenho escolar. As dimensões de impacto contempladas foram os 

indicadores educacionais e culturais; os indicadores gerais de bem-estar; a socialização e a 

convivência; e a alocação do tempo da criança e de seu responsável. 

Abaixo, seguem os quadros de resultados que mais interessam a esta pesquisa. O 

caderno com todos os quadros encontra-se no anexo. 

 

Leitura de Jornais Revistas  
 Tratamento Comparação 1 Comparação 2 
Aumento da leitura  18 p. p 11 p. p 6 p. p 

Valores em 2006 54% 62% 60% 

Leitura de livros 
 Tratamento Comparação 1 Comparação 2 
Aumento da leitura     

Valores em 2006 69% 69% 69% 
TABELA 1: Leitura de jornais e revistas - Tratamento e comparação 

Fonte: Material de divulgação dos resultados da pesquisa realizada pelo CEDEPLAR — UFMG, 2007 
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 Tratamento vs. Comparação 1 Tratamento vs. Comparação 2 

Leitura de jornais e revistas 0,07 0,09 
Leitura de livros 0,08 0,09 

TABELA 2: Leitura de jornais e revistas - Diferença entre grupos 
Fonte: Material de divulgação dos resultados da pesquisa realizada pelo CEDEPLAR — UFMG, 2007 

 

 Tratamento vs. Comparação 1 Tratamento vs. Comparação 2 

Motivação com o conteúdo das disciplinas 0,08 0,09 
Numero de horas estudadas 0,13 0,19 

Responsabilidades com as lições de casa  0,10 
Mudança no habito de fazer lição 
(criança respondeu) 0,05 0,06 

Motivação com as atividades extra-classe 0,14 0,17 

Motivação para ir à escola 0,13 0,17 
TABELA 3: Diferencial de melhora entre grupos (p.p) 

Fonte: Material de divulgação dos resultados da pesquisa realizada pelo CEDEPLAR — UFMG, 2007 
 

 Tratamento Comparação 1 Comparação 2 

Motivação com o conteúdo das disciplinas 65% 57% 54% 
Numero de horas estudadas 68% 54% 48% 

Responsabilidades com as lições de casa 60% 55% 49% 

Mudança no habito de fazer lição (criança respondeu) 8% 5% 4% 

Motivação com as atividades extra-classe 68% 55% 53% 

Motivação para ir à escola 70% 60% 52% 
TABELA 4: Percentual de melhora após o Programa 

Fonte: Material de divulgação dos resultados da pesquisa realizada pelo CEDEPLAR — UFMG, 2007 
 

Podemos observar, nos quadros, o que o grupo de pesquisa chamou de “efeito 

transbordamentos”. “Na maior parte das dimensões, maiores valores diferenciais do grupo de 

participantes do Programa em relação ao grupo de não participantes de fora da escola” 

(CEDEPLAR, 2007, s/p). É possível interpretar como um efeito de spillover, isto é, 

disseminação dos resultados positivos do Programa para os não participantes dentro das 

escolas que participam. Contudo, os resultados de diferenciais na alocação do tempo no final 

de semana maiores em relação ao grupo de comparação de dentro da escola sugerem que os 

alunos não participantes não levam para o ambiente fora da escola o efeito de spillover. Além 

disso, ao analisar os resultados gerais da pesquisa, podemos afirmar que, quanto à equidade, 

muitos impactos foram reforçados pelo nível de vulnerabilidade social, tais como a indicação 

de impacto equitativo do Programa. Destacam-se os seguintes tópicos: uso de computador, 

frequência a atividades culturais, hábitos de higiene e alimentação e redução do tempo da 

criança alocado a afazeres domésticos. 
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Podemos observar que, segundo os resultados da avaliação, houve impactos positivos 

do Programa em quase todas as dimensões analisadas, pricipalmente em relação ao 

desenvolvimento no curto prazo (1 ano de Programa), bem como ao desenvolvimento de um 

ambiente com melhores condições de capacitação das crianças, o que constitui uma condição 

necessária e crucial para a melhora do desempenho escolar delas. 

Trabalhei na Escola Integrada por 2 anos, e, como já afirmei, nesse período, houve a 

síntese das questões que nortearam a construção desta pesquisa. Ou seja, o interesse de 

pesquisar como o aumento do tempo dos alunos na escola pode contribuir para a melhora na 

sua aprendizagem, focalizando, no caso desta pesquisa, os eventos de letramento nesse 

espaço. O desejo de investigar essa questão e de contribuir com reflexões que possam ser 

importantes para o processo de alfabetização e letramento dos alunos das camadas populares, 

foram as razões para a proposta deste estudo. 

 
 

1.2 Histórico da educação integral no Brasil: algumas considerações 
 
 
Pode-se pensar a educação integral como um princípio para a organização de um 

currículo em que a ênfase recai na integração dos conhecimentos a partir de abordagens 

interdisciplinares, transdisciplinares e transversais, em que se questiona a fragmentação do 

conhecimento humano, próprio da ciência moderna, e propõe-se a articulação curricular como 

meio de contemplar o conhecimento de forma abrangente, integral, com base em experiências 

e conhecimentos diversos, tendo em vista que não há um único modo de ensinar e de 

aprender. 

Outra concepção de educação integral é a do currículo como vivência e experiência na 

aprendizagem articulada a projetos temáticos, nos quais um tema é proposto como ponto de 

partida e seu desenvolvimento desencadeia vivências e conhecimentos articulados entre si a 

partir de uma metodologia participativa conectada à realidade, às necessidades de aprender 

dos sujeitos e à pesquisa (GUARÁ, 2005). 

Seguindo nessa direção, há a concepção de educação integral como formação dos 

sujeitos em suas múltiplas dimensões, que reconhece o sujeito como um todo, integral, não 

fragmentado em sua dimensão biopsicossocial, formando-o para participar no mundo em que 

vive no curso de toda a vida. E, ainda, a concepção de educação integral que está vinculada ao 

tempo de permanência do aluno na escola, que, nesse caso, suscita, a meu ver, o cuidado 



24 

 

prévio, de “não reproduzir, em dobro, as práticas pedagógicas que ocorrem no tempo parcial” 

(COELHO, 2004, p.205). 

Partindo do princípio de que o termo integral remete-se a uma dimensão qualitativa, 

relacionada à concepção da formação social do sujeito e saberes da vida em sociedade, a 

educação integral reside no encontro dialógico de tempo e qualidade, ou, ainda, qualidade 

com tempo. Nessa perspectiva, a educação brasileira tem caminhado para o aumento 

progressivo da jornada escolar (LDB 9394/96, Art. 34 e 87) favorecendo projetos de educação 

integral. Contudo, a proposta de educação integral tem acompanhado a educação brasileira em 

diferentes momentos e a partir de diferentes propostas e experiências. 

Na década de 1950, temos a experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 

também conhecido como Escola-Parque, tamanha a inovação à época. Idealizado por Anísio 

Teixeira, que fora diretamente influenciado pelo filósofo Americano Dewey, um dos 

expoentes da Escola Nova, de quem foi aluno, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro trazia 

em sua origem a ideia de que a escola deve valorizar as atividades e as práticas de seu 

cotidiano, ligando a educação à vida. 

Criada no bairro popular da Liberdade, em Salvador, na época que Anísio era 

Secretário de Educação da Bahia, a Escola-Parque foi projetada para abrigar cerca de 1.000 

alunos (500 no turno da manhã e o 500 no turno da tarde), em cada um de seus quatro prédios, 

onde funcionavam as escolas-classes de ensino primário, e também uma escola-parque com 

sete pavilhões destinados a atividades denominadas práticas educativas, em que, a partir de 

diferentes atividades e oportunidades de comunicação e de vivência, os alunos completavam, 

em horário diferente ao da escola-classe, sua educação, além de receberem alimentação e 

atendimento médico e odontológico. Os alunos eram agrupados não apenas pela idade, mas 

principalmente por suas preferências, em turmas de 20 a 30 alunos, para realizar inúmeras 

atividades oferecidas por diferentes setores, conforme nos descreve Nunes (2009, p.126): 

 

c) artes aplicadas (desenho, modelagem e cerâmica, escultura em madeira, 

cartonagem e encadernação, metal, couro, alfaiataria, bordados, bijuterias, 

tapeçaria, confecção de brinquedos flexíveis, tecelagem, cestaria, flores), no Setor 

de Trabalho; 

d) jogos, recreação e ginástica, no Setor de Educação Física e Recreação; 

e) grêmio, jornal, rádio-escola, banco e loja, no Setor Socializante; 

f) música instrumental, canto, dança e teatro, no Setor Artístico; 

g) leitura, estudo e pesquisas, no Setor de Extensão Cultural e Biblioteca. 
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Na década de 1980, e posteriormente na década de 1990, temos a experiência dos 

CIEPs. Idealizados pelo intelectual Darcy Ribeiro, protagonista do Programa Especial de 

Educação (PEE), nos dois governos de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro, e 

influenciado por sua interlocução com Anísio Teixeira a partir de 1952, tendo partilhado, por 

exemplo, do planejamento da Universidade de Brasília, os CIEPs trazem em sua origem 

muitos aspectos da experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 

Darcy, convencido de que a escola brasileira ainda não podia ser chamada de pública 

por ser elitista e seletiva, considerava que ela não estava preparada para receber aqueles que 

não tivessem acesso a bens materiais e simbólicos, que interferem diretamente no 

desempenho, exigindo da criança pobre o rendimento da criança abastada (BOMENY, 2009). 

Por isso, ele acreditava que a escola de horário integral, como a que países desenvolvidos 

oferecem às suas crianças, poderia tirar do abandono das ruas e dos lares em que os pais não 

podem estar as crianças provenientes das famílias de baixa renda 

Os CIEPs são um projeto de formação concebido para atender os alunos em período 

integral. Tendo como público-alvo a infância, foram implantadas 500 unidades escolares, 

atendendo a um quinto do conjunto de alunos do estado, tornando-se referência para 

discussões sobre escola em tempo integral. Talvez essa seja a maior distinção entre os 

projetos de Darcy e Anísio: Darcy ousa massificar um experimento, enquanto Anísio defendia 

gradualmente o modelo pedagógico (BOMENY, 2009). Com prédios localizados 

preferencialmente nas regiões de baixa renda, foi projetado para funcionar das oito horas da 

manhã às cinco horas da tarde, com aulas curriculares, orientação no estudo dirigido, 

atividades esportivas e recreativas, acesso à leitura de livros e revistas, à vídeos, participação 

em eventos culturais, atendimento médico-odontológico, alimentação e hábitos de higiene 

pessoal, atendia cerca de 1.000 alunos (600 em turno único e 400 à noite na educação juvenil), 

além do projeto dos alunos residentes. 

Quanto à concepção pedagógica, seu grande objetivo era que crianças de 1ª a 4ª séries 

tivessem um bom domínio da escrita, da leitura e do cálculo, para uma atuação eficaz na 

sociedade letrada. Para tanto, o horário integral também abrangia os professores, o que 

permitia, além de maior envolvimento como os projetos da escola, tempos de planejamento, 

preparação de material didático e aperfeiçoamento profissional. 

Muitas foram as polêmicas em torno desses dois projetos de educação integral, pois a 

ampliação da jornada e o compromisso com a proteção social foram vistos como desvios do 

papel da escola, além das críticas referentes ao custo elevado para seu funcionamento e 



26 

 

universalização (PARO, 1988), e à escola como uma instituição total, com intenção de 

confinamento (ARROYO, 1988). 

Em 1990, foi realizado o primeiro congresso internacional de cidades educadoras em 

Barcelona, onde foi elaborada uma Carta — Declaração de Barcelona, ratificada em Bolonha, 

em 1994 — que acolhia os princípios básicos definidores de um modelo progressista de 

cidade, dando-se início à construção da rede de solidariedade mundial das Cidades 

Educadoras. O projeto sustenta que toda cidade é educativa, mas não educadora e propõe que 

a cidade deve deixar de ser um cenário da ação educativa, convertendo-se em agente 

educador, pois os sujeitos aprendem e se educam a partir da vida cotidiana e por toda sua 

vida. Assim, o conhecimento informal produzido no espaço urbano é visto também como um 

conhecimento sobre o próprio meio. 

A cidade educadora é aquela que está comprometida para além de suas funções 

tradicionais (econômica, social, política e de prestação de serviços), está comprometida com a 

formação e o desenvolvimento de seus habitantes, crianças, jovens, adultos e idosos, deixa-se 

utilizar para o crescimento dessas pessoas e os “ensina a fazerem-se sujeitos e cidadãos” 

(CABEZUDO, 2004, p.12), promovendo, além disso, a educação na diversidade e para a 

compreensão, a cooperação e a paz internacional. 

Nesse sentido, Moll (2004) afirma que uma educação na perspectiva das cidades 

educadoras implica que a cidade seja reconhecida como uma grande rede ou malha de espaços 

pedagógicos formais e informais, que, pela intencionalidade de ações desenvolvidas, pode 

converter-se em território educativo fazendo da cidade uma pedagogia. 

Esse conceito de cidade educadora centra-se na ideia de que as cidades exercem 

funções pedagógicas que vão além das suas tradicionais tarefas econômicas, sociais e 

políticas. A educação não se restringe à escola, alia-se ao desenvolvimento do potencial 

educativo das mais diversas instituições da comunidade. Tais experiências tomam como 

pressupostos que as crianças e adolescentes são os sujeitos principais; o foco deve ser em 

torno de um território determinado; deve haver processos associativos e construção de 

parcerias; deve haver uma participação popular na formulação, execução e avaliação dos 

planos educativos, bem como uma revitalização e renovação do sistema escolar público. 

O que se propõe é enxergar a educação para além da escola, articulando diversos 

atores e instituições locais na construção de redes que se co-responsabilizem pela educação 

das crianças e dos jovens. Sob essa ótica, as cidades emergem com importância crescente na 

construção de novas formas de sociabilidade e interações, com seus múltiplos espaços de 
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conhecimento e múltiplas oportunidades de aprendizagem na construção de uma pedagogia do 

lugar, uma pedagogia das cidades. 

 
Hoje, mais do que nunca, as cidades grandes ou pequenas dispõem de incontáveis 
possibilidades educacionais. De uma forma ou de outra, elas possuem em si mesmas 
elementos importantes para uma formação integral. A cidade educadora é um 
sistema complexo, em constante evolução e pode ter expressões diversas, porém 
sempre dará prioridade absoluta a um investimento cultural e à formação 
permanente de sua população (CARTA das Cidades Educadoras, Declaração de 
Barcelona, 1990, p.2). 

 
 

1.3 O contexto educacional da pesquisa 
 
 
Um dos desafios contemporâneos da educação brasileira é a ampliação do tempo, dos 

territórios e das oportunidades educacionais nas escolas para garantir e qualificar a 

aprendizagem dos alunos na perspectiva da educação integral/integrada. Neste sentido, as 

atividades para além das quatro horas diárias previstas no ensino regular devem articular-se ao 

projeto pedagógico das escolas e atender aos múltiplos aspectos da educação integral, tais 

como as ações complementares à escola, ações comunitárias, arte e educação, esporte e 

educação, atendimento individualizado a cada aluno, atendimento a crianças em situação de 

risco, dentre outras. 

Os Art. 208, 227 e 228, da Constituição Federal, asseguram a obrigatoriedade do 

ensino fundamental e gratuito, e a Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), o aumento progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral: 

“A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola. [...] § 2º. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino” (LDB 9394/96, Art. 34 e 87). Ao mesmo tempo em que 

reconhece e valoriza iniciativas de instituições que desenvolvem em conjunto com as escolas 

experiências extra-escolares (LDB 9394/96, Art. 3, item 10). Além disso, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA, julho de 1990) enfatiza, de forma exemplar, o direito da 

criança e do adolescente à proteção e ao desenvolvimento integral. 

O ensino em dois turnos também integra as ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual prevê que a formação do estudante seja feita 

além da escola, com a participação da família e da comunidade. O PDE tem cerca de 30 

ações, que se subdividem em mais de 72 atividades, todas voltadas à melhoria da qualidade da 
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educação básica. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, em junho, 

a Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O novo fundo atende a 

toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Está em vigor desde janeiro de 2007 e se 

estenderá até 2021. O FUNDEB substitui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que vigorou durante dez 

anos (1997-2006). 

Esse Fundo garante um aporte de recursos para sistemas de ensino que implementem a 

educação em tempo integral. Para o ensino fundamental em tempo integral, o sistema receberá 

25% a mais de recursos do que receberia para o ensino fundamental regular, e 30% a mais 

para o ensino médio em tempo integral. 

Outro marco da implementação de ações no âmbito da educação integral encontra-se 

na Portaria Normativa Interministerial nº 17 (abril, 2007), que instituiu o Programa Mais 

Educação com o objetivo de fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens 

por meio de atividades articuladas ao projeto de aprendizagem desenvolvido pela escola nas 

áreas de educação ambiental, esportes, cultura e lazer, congregando ações conjuntas dos 

Ministérios da Educação (MEC), Cultura (MinC), Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), Esporte (ME) e Ciência e Tecnologia (MCT). 

Com o propósito de mapear e conhecer essas experiências, o governo federal, em 

parceria com universidades públicas, propôs uma pesquisa em nível nacional, intitulada 

“Educação Integral / Educação Integrada e(m) Tempo Integral: Práticas na Educação 

Brasileira”. Essa pesquisa está sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) do MEC e vem sendo desenvolvida pelas 

Universidades Federais do Estado do Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas Gerais e pela 

universidade de Brasília. 

A pesquisa teve início em dezembro de 2007, estando dividida em duas etapas: 

quantitativa e qualitativa. A pesquisa de campo quantitativa foi concluída em janeiro de 2009 

e o relatório final encontra-se no prelo. O estudo aponta resultados significativos no que se 

refere ao número de municípios que desenvolvem experiências de jornada ampliada, assim 

como à variedade de experiências implementadas. A partir de um questionário enviado às 

Secretarias Municipais de Educação de todo o país, respondido por 2.112 dos 5.564 

municípios brasileiros, ou seja, 38%, constatou-se que 500 municípios respondentes têm, 

atualmente, experiências de jornada ampliada em desenvolvimento em suas redes de ensino 

fundamental. Identificou-se, entre esses municípios, um total de 800 experiências, ou seja, 
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frequentemente, há mais de uma experiência em cada município, observando-se uma 

significativa diversidade de formatos, nomenclaturas, tipos de atividades desenvolvidas, 

locais de realização das atividades, agentes envolvidos, dentre outros aspectos. 

A pesquisa Educação Integral / Educação Integrada e(m) tempo integral: concepções e 

práticas na educação brasileira (MEC/SECAD, 2009), a fim de levantar experiências de 

ampliação da jornada escolar nos municípios brasileiros, conseguiu contato com 38% dos 

5.565 e, entre os que responderam ao questionário, 503 municípios possuem propostas de 

jornada escolar ampliada. A distribuição das experiências municipais pelas regiões brasileiras 

apresenta grande contraste: 45% delas estão localizadas no Sudeste; pouco mais de 23%, no 

Nordeste e no Sul; sendo que o Norte e o Centro-oeste juntos ficaram restritos a menos de 

8,5% delas. A variedade dessas experiências é refletida na sua interminável lista de 

nomeações, aparecendo na carga horária, que vai de 4,5 h/dia a mais de 8h/dia; na proposta de 

atividades com eixos do esporte ao reforço escolar, passando por atividades artísticas; no 

tempo de implantação, de menos de 1 ano a mais de 10 anos; dentre outras variáveis. 

Ressalte-se que mais de 55% das experiências arroladas na pesquisa desenvolvem-se 

em 7 horas ou mais de atividades diárias, critério adotado tanto pelo Programa Mais Educação 

como pelo FUNDEB para o repasse de recursos, por matrícula de alunos, às escolas 

envolvidas no projeto. Além disso, endossando o impacto dessas políticas no resultado da 

pesquisa, temos que 39% das experiências foram implantadas há 1 ano e 55% delas há 2 anos, 

tempo relativo à vigência das políticas mencionadas, adotadas em 2007. 

Segundo estudo de João Monlevade (2009), a partir de dados do Censo Escolar de 

2008, dos municípios com maior percentual de matrículas do Ensino Fundamental (EF) em 

horário integral, apenas dez apresentam mais de 2.500 matrículas nos dois segmentos do EF. 

Esse número é liderado por Apucarana, no Paraná, com 8.370 matrículas no EF, 80% delas 

em horário integral. Desses dez municípios, sete estão no estado de São Paulo. Os outros três 

municípios, além de Apucarana, que já tem tradição em horário integral escolar, são 

Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, e Alta Floresta d’Oeste, em Rondônia, ambos com mais de 

40% das matrículas do EF em horário integral. Dos municípios com maiores números 

absolutos de matrículas do EF em horário integral, apenas dez têm porcentagem de matrículas 

acima de 30%. Destes, seis estão no estado de São Paulo. 

O estudo de Monlevade (2009), com dados de 2008, ordenou os estados pelo número 

absoluto de matrículas públicas do EF em horário integral. A variação das matrículas é 

enorme, de poucas dezenas a mais de 200 mil. Liderando a tabela estão três estados do 

sudeste, com São Paulo em primeiro lugar, seguidos de dois estados do sul. O poder 
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econômico é visível nessa distribuição de matrículas. Mas há uma boa presença de estados do 

Centro-oeste e do Nordeste, com mais de 10 mil matrículas de EF em horário integral, como 

Ceará e Pernambuco ou Tocantins e Goiás. A tabela construída apresenta a porcentagem de 

matrículas estaduais em relação ao total de matrículas públicas no EF. 

Há uma grande variação na porcentagem de matrículas no âmbito estadual. Dos 

estados com mais de 20 mil matrículas de EF em horário integral, apenas dois Paraná e Ceará) 

têm matrículas estaduais abaixo de 15%, os outros ficam nos patamares de 40 a 70%. Ceará, 

Mato Grosso e Rondônia, com menos de 5% das matrículas na gestão estadual, mostram o 

grau de municipalização além do vigor da adoção da política de ampliação da jornada escolar 

pelos seus municípios. 

A Tabela 5, abaixo, com dados do Censo Escolar de 2009, apresenta o total de 

matrículas do EF e o de horário integral por segmento do EF, com a porcentagem do horário 

integral em relação ao total. Vemos, assim, como é pequeno, apesar do crescimento recente, o 

número no cenário nacional: 4,01% das matrículas dos anos iniciais e 2,73 % dos anos finais, 

levando a um índice de 3,4% de matrículas em horário integral do EF no Brasil. 

 

Segmentos Total matrícula Matrícula HI % 

ANOS INICIAIS 14.946.313 599.710 4,01% 
ANOS FINAIS 12.665.753 345.334 2,73% 

TOTAL 27.612.066 945.044 3,4% 

TABELA 5: BRASIL: matrículas EF em horário integral — 2009 
Fonte: Censo Escolar INEP (2009) 

 

A Tabela 6, a seguir, além de repetir os índices de matrícula nos anos iniciais e finais 

do EF, com base no Censo de 2009, mostra a distribuição das matrículas de acordo com a 

dependência administrativa. Assim, temos que as matrículas estaduais estão no patamar de 

40% e as municipais no de 60%. Esse é um resultado dentro das expectativas, tendo em vista 

que o índice de matrículas em horário integral nos anos iniciais é maior que nos anos finais e, 

de maneira geral, os anos iniciais têm uma abrangência municipal maior que a estadual. 

 

Dep.Adminis. Anos iniciais Anos. Finais Total % 

Estado 177.647 206.572 384.219 40,7% 
Município 422.063 138.762 560.825 59,3% 

Total 599.710 345.334 945.044 100% 

% 63,5% 36,5% 100%  

TABELA 6: BRASIL: matrículas EF em horário integral — 2009 
Fonte: Censo Escolar INEP (2009) 
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Finalmente, também com dados do Censo Escolar de 2009, a próxima tabela mostra os 

dez estados com maior número de matrículas em horário integral apenas dos anos iniciais do 

EF. Esse fato provoca grandes alterações se compararmos esses resultados com os de 

matrículas em horário integral para o EF completo, em 2008. 

 

ESTADOS com Total matrícula % de matrícula em matrícula Estadual % matricula HI 

Rio de Janeiro 115.044 11,88% 21.803 18,95% 
Tocantins 14.235 10,40% 6.267 44,03% 

R Grande Norte 23.222 9,13% 9.823 42.30% 

Minas Gerais 105.786 6,98% 61.922 58,54% 

Paraná 43.947 5.79% 426 0,97% 

Santa Catarina 19.792 4,88% 8.840 44,66% 

TABELA 7: Matrículas em horário integral — 2009 
Fonte: Censo Escolar INEP (2009) 

 

São Paulo, que liderava, foi para a 9ª posição e o Rio de Janeiro, que era 3º, passou à 

liderança. Tocantins, que estava na 6ª posição, passou para a 2ª; e Rio Grande do Norte, da 

12ª para a 3ª. Essas mudanças indicam tanto as prioridades de investimento nos anos iniciais, 

como é o caso de Tocantins, ou finais, como é o caso de São Paulo, quanto a incidência maior 

de matrículas municipais (Ceará ou Paraná) do que as estaduais, como no Rio Grande do 

Norte. O Rio de Janeiro é um caso particular, pois é o estado com história de maior 

implantação de horário integral, tendo em vista o projeto dos Centros Integrados de Educação 

Pública (CIEPs), na década de 1980 e 1990. Ele aparece liderando as matrículas em tempo 

integral, com 11,9 % de alunos dos anos iniciais do EF. Entretanto, hoje, as matrículas 

estaduais, que tinham a escola como centralidade, são minoria e o que mantém a liderança 

fluminense são dois municípios: Nova Iguaçu, com o projeto Bairro Escola, e o Rio de 

Janeiro, com o projeto Escola do Amanhã, ambos tendo por eixo o entorno escolar 

(MAURICIO, 2010). 

Embora os dados levantados pelas pesquisas não forneçam explicitamente 

informações sobre concepções de educação, eles permitem sustentar a importância de se 

investigá-las, uma vez que evidenciam a grande variedade de experiências e colocam em 

relevo o aumento significativo de projetos de educação em tempo integral nos últimos anos no 

Brasil. Uma das experiências que vem ganhando grande visibilidade no cenário nacional, 

tanto por sua abrangência quanto pelo seu formato, é o Programa Escola Integrada, da 

Prefeitura de Belo Horizonte. 
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No município de Belo Horizonte, pesquisas de caráter qualitativo já apontam algumas 

conclusões quanto ao aumento do tempo diário do aluno na escola. Pesquisas como de 

Hermont (2008) e Resende (2010) mostram que não basta organizar a escola em ciclos, e não 

basta ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola, mas é preciso “compreender 

como se opera a conexão entre um sujeito e um saber, mais genericamente, como se 

desencadeia um processo de aprendizagem, uma entrada no aprender” (CHARLOT, 2005, 

p.19). 

Nossa pesquisa tem dupla importância no cenário educacional atual: entender como o 

conceito de educação integral tem sido traduzido na prática pelas instituições escolares, e 

verificar como esse aumento do tempo tem se refletido na aprendizagem das crianças, 

focalizando aqui, as análises dos eventos de letramento ocorridos. 

No panorama internacional, pode-se dizer que, até o momento, não há um consenso 

formado em torno do conceito e da noção de “educação integral”. A nomenclatura “educação 

integral” é pouco utilizada para se referir a uma nova concepção educacional. Comumente 

utilizada por pensadores (educadores, filósofos, psicólogos, sociólogos e antropólogos) de 

uma maneira generalizada, a “educação integral” ora se refere à integração dos saberes em 

seus diferentes aspectos e abordagens, destacando a questão política e social da educação, ora 

compreendendo as concepções morais e filosóficas da integralidade holística do ser humano. 

A ideia de “integralidade” na educação em seus aspectos políticos, sociais e culturais talvez 

seja a de maior influência nos países da América Latina (GONÇALVES, 2006, p.3). 

No Brasil, a formulação de uma concepção sobre a educação integral acontece desde o 

início do século XX, como consequência de uma reestruturação da escola para responder aos 

desafios da sociedade moderna e democrática. A esperada reformulação da escola está 

associada à valorização de atividades e experiências voltadas para a reflexão sobre a estrutura 

política, econômica e social de sua comunidade local e, ao mesmo tempo, cada vez mais 

globalizada. A ideia de escola integral está intimamente associada à formulação de uma 

escola de tempo integral. As primeiras propostas de escola de tempo integral foram aquelas de 

Anísio Teixeira e de outros educadores de sua geração, especialmente nas décadas de 1950 e 

1960. Na década de 1980, a discussão em torno do tema foi reacendida, a partir da 

implantação dos CIEPs no estado do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 1986). 

O conceito tradicional de educação integral considera o sujeito não apenas em sua 

dimensão cognitiva, mas também em sua condição multidimensional e biopsicossocial, isto é, 

como um ser corpóreo que está inserido num contexto de relações político-sociais e 

ambientais. A aprendizagem acontece ao longo de toda a vida em diferentes contextos: na 
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família, na escola, na cidade, em espaços formais e informais. Falar sobre uma escola de 

tempo integral implica considerar a questão da variável tempo, com relação à ampliação da 

jornada escolar, e da variável espaço, na perspectiva da relação da escola com outras 

instituições, equipamentos públicos e políticas sociais para a construção de territórios 

educadores para além dos muros escolares. No entanto, é preciso entender, também, que 

tempo e espaços escolares devem ser pensados como novas oportunidades para a 

aprendizagem e a reapropriação de espaços de sociabilidade e comunicação com a 

comunidade local, regional e global. 

Dessa forma, a educação integral também responde aos objetivos gerais da Educação 

para os Direitos Humanos e Cidadania, voltados à melhoria da qualidade de ensino e visando 

a preparação dos jovens para a inclusão social e o respeito à diversidade e à democracia. 

 
A ideia de que é por meio da educação que uma nação se constrói é universal. 
Consoante a isso, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB) (Brasil, 1996) 
destaca que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações culturais”. Ou seja, “a educação, 
na sua acepção mais ampla, tem objetivos que ultrapassam o raio de ação da escola” 
(Soares, 2007, p.136) (MATIAS, 2009). 

 

Tendo em vista que a educação não acontece somente na esfera escolar, e que ela 

também é promovida fora da escola, esta pesquisa tem como foco os eventos de letramento 

que acontecem em contextos para além da sala de aula formal. Mais precisamente, na relação 

entre as atividades extracurriculares, também denominadas de ações socioeducativas 

(CARVALHO; AZEVEDO, 2005), e a educação de tempo integral. Vale ressaltar que há 

clareza de que os eventos analisados acontecem dentro do programa Escola Integrada, que 

está vinculado à uma determinada escola, que pertence a um sistema de ensino, que 

desenvolve-se em uma turma de alunos específica, com um grupo de crianças reais que 

estabelecem interações próprias daquele espaço institucionalmente constituído. Daí a 

importância de caracterizar a escola, sua proposta pedagógica, os projetos desenvolvidos, a 

comunidade na qual está inserida. Tentar caracterizar esses diferentes elementos contribui 

para a compreensão mais global do problema a ser investigado. 

 
 

1.4 O Programa Escola Integrada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
 
 
A proposta pedagógica do PEI coloca em destaque a integração entre escola e 
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comunidade, de forma que os lugares disponíveis na comunidade próxima à instituição de 

ensino sejam disponibilizados para as atividades promovidas. Com o objetivo de garantir 

acesso a esses lugares, a escola faz parcerias com Organizações não Governamentais (ONGs), 

igrejas, clubes e também utiliza espaços particulares como quadras, salões de festas, dentre 

outros. Dessa forma, “o Programa Escola Integrada tem a perspectiva de criar uma nova 

cultura do educar/formar, que tem na escola seu ponto catalisador, mas que a transcende, para 

explorar e desenvolver os ponteciais educativos da comunidade” (BRASIL, 2008, p.20). 

O PEI é organizado de forma que, em horário contrario àquele em que as crianças 

estão nas atividades escolares convencionais, ocorrem atividades na forma de oficinas; se 

justifica, segundo a equipe pedagógica do Programa na UFMG, por propor um trabalho em 

que os participantes vão aprender fazendo juntos, estabelecendo-se uma relação de maior 

interatividade, dinamismo e flexibilidade. Busca-se, também, superar fragmentações 

tradicionais nos processos de formação. Outros objetivos das oficinas seriam: “atender as 

demandas do universo infantil e juvenil na perspectiva de desenvolvimento de competências 

múltiplas e vivências capazes de proporcionar uma aprendizagem significativa sintonizada 

com a realidade de cada educando” (BRASIL, 2008, p.24). 

Essas oficinas são voltadas para quatro áreas: “Conhecimentos específicos”; 

“Acompanhamento pedagógico / dever de casa”; “Formação especial e social”; e “Cultura, 

arte, lazer e esportes”. O quadro de horário de cada escola deve reservar 60% da carga horária 

semanal para as oficinas que tratem de conhecimentos específicos e 40% distribuídos em 

atividades de formação pessoal e social, cultura, arte, lazer e esportes. 

Para a realização dessas atividades, a Prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu 

parceria com diversas universidades, dentre estas, a UFMG. Dessa forma, pretende-se que as 

universidades elaborem e desenvolvam oficinas a partir da demanda das escolas. Os/as 

alunos/as universitários/as, após um processo seletivo e preparatório, se responsabilizam por 

desenvolver essas oficinas nas escolas, sob a orientação de professores de sua universidade. O 

professor orientador acompanha e avalia o trabalho do/a estagiário/a, preparando estratégias 

que proporcionem a formação destes (reuniões, estudos, leituras, seminários). 

A equipe que desenvolve as oficinas na escola deve ser composta por 60% de alunos 

universitários e 40% de Agentes Culturais, que são pessoas da comunidade selecionadas. A 

professora comunitária2 poderá escolher uma ou duas pessoas que terão a função de apoio. O 

_______________________ 
2 A professora comunitária é uma professora da Rede Municipal de Ensino indicada pela escola para coordenar o 
Programa Escola Integrada. 
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agente cultural que estiver nessa função não desenvolverá nenhuma oficina, suas atividades 

estarão voltadas para auxiliar a dinâmica do PEI, como por exemplo, ajudar na entrada e saída 

dos alunos do PEI, auxiliar no horário de almoço, substituir estagiários e agentes culturais no 

caso de falta, entre outras funções ligadas à rotina do Programa. 

Dentre os agentes culturais, as escolas também contam com um estagiário fornecido 

pelo Programa Jovem Aprendiz, que deve ser morador da comunidade. Esse Programa é 

responsável pela coordenação e formação do estagiário, que, por sua vez, é responsável pela 

sala de informática e atenderá aos/as alunos/as da escola, vinculados ou não ao PEI. O 

estagiário vinculado a esse programa cumpre uma jornada semanal de 40 horas, separando 5 

horas semanais para a manutenção dos computadores e 5 horas para elaboração de relatórios. 

Os cursos de capacitação feitos por eles são realizados aos sábados ou no período de férias 

escolares. 

Os/as estagiários/as das universidades devem cumprir uma carga horária de 20 horas 

semanais, divididas em12 horas desenvolidas em oficina com os/as alunos/as, 4 horas de 

orientação com o/a professor/a comunitário/a, e 4 horas com o/a professor/a. A remuneração é 

feita pela própria escola, com verba vinda da Secretaria Municipal de Educação. 

Os agentes culturais podem optar em trabalhar 20 ou 40 horas semanais, recebendo 

remuneração conforme as horas de trabalho, que fica sob responsabilidade de uma empresa 

terceirizada contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Entre o percentual de agentes 

culturais, a escola pode contratar uma pessoa vinculada ao Programa “Fica Vivo”3. 

Toda a equipe de estagiários, universitários e agentes culturais fica sob a coordenação 

da Professora Comunitária. Esta, uma professora concursada, é a coordenadora geral do 

projeto na escola, sendo responsável por: 

 

h) montar a grade de horários, articulando os vários elementos e pessoas envolvidas; 

i) acolher e inserir os bolsistas na escola e na comunidade; 

j) acompanhar e avaliar o trabalho dos bolsistas; 

k) garantir a organização e infra-estrutura para o desenvolvimento do Programa; 

_______________________ 
3 O projeto, denominado Fica Vivo, foi implementado por um grupo de instituições parceiras, sob a coordenação 
do CRISP: polícias militar e civil de Minas Gerais, Polícia Federal, Ministério Público, Prefeitura de Belo 
Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, SEBRAE, Câmara de Dirigentes Lojistas, organizações não 
governamentais, movimentos sociais e a comunidade local”, e tem como principal objetivo combater a 
criminalidade através de atividades de repressão e prevenção. As atividades de prevenção incluem a oferta de 
cursos de formação para jovens moradores de áreas com grande índice de violência e vulnerabilidade social 
(GBC Projeto Social, 2011). 
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l) deslocar as crianças e adolescentes entre os vários espaços onde o programa é 

desenvolvido; 

m) articular as oficinas com a proposta pedagógica da escola; 

n) articular os professores orientadores, coordenação pedagógica do Programa e a 

SMED. 

 

Assim, está concentrada na professora comunitária a responsabilidade por grande parte 

dos elementos importantes para a implementação do Programa na escola. Observa-se, pois, a 

organização de um programa educacional que tem como característica fundamental a 

articulação entre as escolas, as universidades, a comunidade e a Secretaria Municipal de 

Educação, com a perspectiva de proporcionar uma educação que transcenda os muros da 

escola. 

 
 

1.5 Escola Integrada: novos tempos, novos lugares, novos modos para 
aprender4 

 
 

1.5.1 Novos tempos 
 
 
A comunidade escolar, nos últimos anos, vem experimentando um processo de 

ampliação dos tempos escolares, reconhecendo que as quatro horas e vinte minutos de 

trabalho escolar são insuficientes para a multiplicidade de conhecimentos necessários para a 

formação exigida pelo mundo contemporâneo. Por isso, tem investido em projetos que 

ampliaram o tempo de participação dos estudantes, tanto em relação a um currículo 

diversificado quanto a novas formas de aprender. 

Assim, na Escola Municipal Professor Cidadão, a jornada educativa foi ampliada para 

nove horas. São quatro horas e vinte minutos com atividades ministradas pelos docentes no 

horário regular, e as demais horas são complementadas com atividades de diferentes áreas do 

conhecimento, como formação social e pessoal, lazer, esportes, cultura e artes, além de um 

acompanhamento pedagógico, tudo isso desenvolvido em oficinas que completam o currículo 

de forma a integrar as diversas dimensões formadoras do ser humano. 

As oficinas da escola pesquisada são assim divididas: 

 
_______________________ 
4 O título desta seção é o mesmo do texto produzido pela coordenação do PEI no ano de 2007. 



37 

 

a. xadrez , jogos de mesa e brincadeiras; 

b. sexualidade e higiene; 

c. futsal, jogos e brincadeiras; 

d. apoio; 

e. arte e ofício; 

f. apoio; 

g. jornal, inglês; 

h. ambiente; 

i. jornal, espanhol; 

j. culinária e letramento; 

k. jogos matemáticos e educação para o trânsito; 

l. flauta e violão; 

m. intervenção. 

 

As oficinas e cursos oferecidas por 7 monitores das instituições de ensino superior e 6 

agentes culturais acontecem em espaços próximos às escolas, exigindo assim, que as crianças 

e adolescentes se desloquem para esses lugares. Esses tempos de mobilidade, assim como os 

de alimentação e atividades de relaxamento ganham contornos de aprendizagem, são 

momentos de formação. É a hora em que, com a proximidade dos sujeitos, se torna possível 

um diálogo mais espontâneo envolvendo trocas, numa relação de interação entre 

alunos/monitores, monitores/agentes, agentes/alunos. 

 
 

1.5.2 Novos lugares 
 
 
Em entrevista, os agentes culturais Silvia e Eduardo afirmam: 

 
No início foi difícil, a gente tinha que fazer rodinha todos os dias pra explicar os 
perigos do trânsito, das ruas. Mas logo eles se acostumam. Agora é só isso que você 
está vendo: as crianças caminham quase livremente. Param nos bares para tomar 
água, esperam a gente na hora de atravessar... brincam muito né ? Tem os pontos de 
descanso e a gente até conta história debaixo da árvore... vc já viu né ? Mas de vez 
em quando a gente ainda tem que conversar, explicando algumas regras, 
principalmente para os meninos do primeiro ano do ciclo (Silvia, agente cultural, em 
entrevista realizada em 09 de maio de 2010). 
 
O único problema que tive aqui com os moradores, os vizinhos, foi quando os 
meninos resolveram pegar couve da horta aqui da vizinha no caminho. É que ela 
plantou uma horta no passeio, aí os meninos resolveram pegar e levar pra casa. A 
mulher ficou uma fera. Falou que a gente não tomava conta dos meninos... Tive que 
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conversar com ela, os meninos e resolver... No final ficou tudo certo. Ela até pediu 
desculpas... É que eles tem que entender o Programa né?! (Eduardo, agente cultural, 
em entrevista realizada em 07 de junho de 2010). 

 

O Programa Escola Integrada tem a perspectiva de criar uma nova cultura do 

educar/formar, que tem na escola seu ponto catalisador, mas que a transcende para explorar e 

desenvolver os potenciais educativos da comunidade. Assim, como já dito, as ações do 

Programa da escola pesquisada ocorrem tanto dentro dela quanto em espaços comunitários 

públicos e privados de seu entorno, como os parceiros “Casa da integrada”, “Espaço Fica 

Vivo” e a igreja católica. 

A “Casa da integrada” é um espaço alugado pelo PEI onde funcinam as oficinas. No 

espaço externo, tem uma quadra aberta para práticas de esportes e brincadeiras. O espaço 

interno estava em reforma e não tive acesso às suas dependências. No momento da pesquisa, a 

varanda era usada para as atividades da escola. No “Espaço Fica Vivo” tem uma sala grande 

que comporta uma oficina e um espaço externo bem arborizado muito utilizado pelos agentes 

e crianças para conversas em rodinha, bate papo e outras oficinas. A igreja católica tem um 

espaço aberto bem grande onde é possível realizar práticas esportivas, oficinas diversas ao ar 

livre, brincadeiras etc. Além do espaço aberto, a igreja também oferece um salão que fica na 

parte superior da igreja. O salão tem espaço suficiente para duas turmas realizarem as 

atividades. 

Além disso, os caminhos por onde passam diariamente os alunos tornam-se espaços de 

formação, na medida em que possibilitam uma ação e uma intervenção efetiva neles. Por meio 

de oficinas, são elaborados projetos e intervenções artísticas, lúdicas e urbanas nesses 

percursos, que se tornam extremamente educativos. Essas oficinas contemplam e envolvem 

modalidades que já estão incorporadas nos espaços públicos da cidade, como grafites, 

stencils, mosaicos de cerâmica e outras técnicas que transformam os lugares trabalhados em 

espaços de expressão, de aprendizagem, de produção de conhecimento e, sobretudo, de 

experiência artística, o que demanda uma articulação entre as escolas, os artistas, os pintores e 

os grafiteiros das diversas comunidades de Belo Horizonte. 

Nesse processo, o Programa busca a identificação e potencialização de espaços que 

podem ser utilizados organizando as ações e mantendo diálogo com todos os envolvidos. A 

ideia é que, com esse movimento, a comunidade que vive no entorno da escola também 

aprende, se envolve nesse processo e reconhece em cada espaço sua dimensão formadora. 

 
Eu... ah, eu resolvi contar história para os meninos porque estava aqui outro dia 
(parada de descanso das crianças debaixo da árvore, no ponto de ônibus) e vi eles 
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ouvindo a história do professor. Achei tão bonitinho. Sempre gostei de histórias, 
conto para as crianças da igreja, mas histórias da Bíblia né? Mas aqui não vou contar 
da Bíblia não, vou contar uma que adorava ver a professora contar quando eu era 
criança (Silvia, moradora da comunidade, em entrevista realizada em 18 de abril de 
2010). 
 
Os meninos vêm aqui para tomar água. Já deixo a garrafa de água separada pra eles 
aqui. Tem uns que até compram bala, essas bobagens que eles gostam. No início, 
achei que eles iam perturbar, estragar as coisas, hoje, eles até me divertem... E a 
gente ajuda como pode (José, dono de um bar no bairro, em entrevista realizada em 
02 de maio de 2010). 

 

Nesses percursos educativos que vão se formando, os diferentes espaços são definidos 

e, consequentemente, trilhas vão sendo traçadas, organizadas e sinalizadas. É possível 

observar ali ações dos diferentes setores do governo municipal, bem como marcas bem 

próprias dos moradores daquele território. 

 
 

1.5.3 Novos modos para aprender 
 
 
Na escola, há uma professora comunitárioa com a tarefa de coordenar o conjunto de 

ações que lhe são atribuídas. A professora organiza a matriz curricular em consonância com o 

Projeto Político Pedagógico, mediante consulta aos professores da escola. Como já indicamos, 

as atividades indicadas na matriz são desenvolvidas por universitários ou por agentes 

culturais. Essa escolha envolve também uma consulta a um “cardápio” de oficinas oferecidas 

pelas universidades, pelos agentes culturais da comunidade e por organizações não 

governamentais. 

Para a cordenação das oficinas, existe uma predominância de agentes culturais, que 

são moradores da própria comunidade. Segundo a coordenadora, esse quadro se deve ao fato 

da escola está em um bairro distante das unversidades e em uma área considerada de risco. Ao 

analisar as matrizes da escola, percebemos, no início do ano, uma equidade entre o número de 

estagiários e agentes. Com o decorrer do ano, percebemos que esse quadro se altera e a matriz 

começa a contemplar mais agentes culturais, como mostram as matrizes, referentes aos meses 

de março de 2010 a agosto de 2010, que se encontram nos anexos. 

As instituições de ensino superior parceiras da escola pesquisada são a UNIVERSO, a 

UNI-BH e o CEFET. Elas desenvolvem propostas de atividades e enviam para as escolas as 

opções de cursos e oficinas para serem desenvolvidas, sendo que os agentes culturais 

elaboram suas oficinas e apresentam suas propostas. 

Dessa forma, as oficinas visam atender às demandas do universo infantil e juvenil, na 
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perspectiva de desenvolvimento de competências múltiplas e vivências capazes de 

proporcionar uma aprendizagem significativa sintonizada com a realidade de cada educando. 

É o que podemos perceber no relato de um universitário, que acredita que as oficinas têm 

contribuído de forma significativa para a mudança na vida dos estudantes: 

 
Aqui, os professores falam que tem ajudado muito na disciplina, no para casa, 
melhorou na aprendizagem. Os pais gostam muito, confiam na gente. Aqui na escola 
é assim, a gente tem uma relação bacana com os professores, os pais, e a 
coordenadora é ótima. Mas a gente ouve que não é assim em todas as escolas não... 
Depende né? (Maurício, estagiário, em entrevista realizada em 25 de maio de 2010). 

 

Como será possível observar no relato de um pai de uma aluna, a seguir, os estudantes 

do Programa apropriam-se de outras dimensões formativas, como identidade, sensibilidade, 

estética, memória, experimentação. Participam de atividades que, para além da ampliação de 

seu repertório cultural, trazem possibilidades de uma nova relação com os conhecimentos 

escolares: 

 
Antes ela ficava em casa, na frente da televisão o dia inteiro. Agora, ela aprende 
mais né, melhorou muito, tem aula de reforço, isso é muito importante, aprender 
mais. Além disso, vai até ao museu, ao teatro, ao cinema... Eles passeiam muito. A 
gente sabe que isso é importante, mas como é que a gente vai poder fazer isso com 
eles? Tem que ser aqui na escola, né? Mas tem que ser assim, né? Com a menina 
ficando mais horas, senão prejudica os estudos (Senhor José, pai da aluna Eduarda, 
em entrevista realizada em 21 de abril de 2010). 

 

O Programa Escola Integrada institui novas formas de pertencimento comunitário, ao 

promover uma articulação entre a família, a escola e a comunidade, revitalizando os espaços 

de convivência e favorecendo relações dialógicas que reconhecem e reafirmam o potencial 

educativo da cidade, como aponta a coordenadora da integrada: 

 
Nós aqui na escola sempre tivemos uma relação muito próxima com a comunidade, 
que sempre foi nossa parceira, ajudando mesmo no dia-a-dia da escola. Com a 
integrada, só melhorou e aprofundou esse diálogo. Todos na escola sempre 
buscamos o melhor para nossos alunos. Por isso, na escola aqui, como você já viu, 
somos todos muito amorosos com nossos alunos... Trabalhamos juntos, regular e 
integrada (Coordenadora da integrada, em entrevista em 18 de maio de 2010). 

 

Para resumir a proposta da escola na visão de uma aluna: “Eu adoro!!!! A gente brinca 

o tempo todo... Estuda um pouquinho e ainda faz passeio” (Aluna Sofia, da integrada, em 

entrevista realizada em 06 de junho de 2010). 
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2. O CAMPO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 
 
Esta pesquisa se inscreve nos estudos atuais sobre o letramento, como os de Street 

(1984), Kleiman (1995), Soares (2001, 2004), Rojo (1998, 2005), Macedo (2005) e Masagão 

(2003), que contribuem para a compreensão da dimensão sociocultural do aprendizado da 

língua escrita. 

A complexidade do fenômeno e a necessidade contemporânea de evidenciar práticas 

de alfabetização que trabalhem com a leitura e escrita sem dissociar alfabetização e 

letramento (SOARES, 2001; MACEDO, 2001) imprimiram, nas análises dos eventos, uma 

busca por um aprofundamento maior sobre o significado da alfabetização. 

Para auxiliar na compreensão das multifacetas do tema pesquisado, referenciais da 

linguística e psicolinguística foram importantes. Trabalhos de Soares (2003), Kato (2004), 

Lemle (1988), Cagliari (1998), Kleiman (2002), Smolka (2008), Massini-Cagliari (2005) 

contribuíram para as análises. Como atesta Soares (2003a, p.14), 

 
sem dúvida não há como fugir, em se tratando de um processo complexo como a 
alfabetização, de uma multiplicidade de perspectivas, resultante da colaboração de 
diferentes áreas de conhecimento, e de uma pluralidade de enfoques exigida pela 
natureza do fenômeno que envolve atores (professores e alunos) e seus contextos 
culturais, métodos, material e meios (SOARES, 2003a, p.14). 

 

No trabalho de campo, como percebi a utilização de alguns gêneros textuais nas 

atividades e oficinas desenvolvidas, foi necessário um aprofundamento sobre esse conceito. 

Partindo da fonte primeira, Bakhtin (2003), recorri a outras contribuições relacionadas ao 

trabalho com os gêneros textuais na sala de aula, como Marcuschi (2003), Bronckart (1999), 

Rojo (2000, 2005), Costa Val (2007), Cafiero (2005), Schneuwly e Dolz (2004), e Coscarelli 

(2008). 

Os estudos acerca da interação em sala de aula também serviram como referencial 

teórico-metodológico para a pesquisa, porque é possível considerar que o contexto da sala de 

aula pode ou não contribuir para a aprendizagem da língua escrita. Assim, estudos de André 

(2005), Sirota (1994), Castanheira (2004), Macedo (2005), Green (2005), Erickson (2006), 

dentre outros, serviram também como suporte teórico. 

Durante o processo de coleta de dados, fez-se necessário outro referencial não previsto 

no projeto inicial da pesquisa, pois existia, nos espaços da Escola Integrada, uma prática de 

leitura de obras literárias e de contação de histórias, o que suscitou a leitura de pesquisadores 

como Zilberman (2003), Lajolo (1993), Soares (2003), Paulino et. al. (2001), Paiva et. al. 
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(2003) e Cosson (2006). 

Conforme se pode verificar, a complexidade do fenômeno da pesquisa obrigou-me a 

adotar uma abordagem interdisciplinar, sustentada, basicamente, pelos estudos teóricos 

mencionados. 

 
 

2.1 Letramentos 
 
 
A UNESCO, já na década de 1969, tendo como referência o estudo intitulado World 

Illiteracy at mid-century (KLEIMAN, 1995), destacava que o conceito de letramento usado 

até então impossibilitava as distinções entre letrado e iletrado, sendo muito flexível. No ano 

seguinte, a UNESCO definiu pessoas letradas como sendo aquelas capazes de ler e escrever 

com compreensão uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana, e pessoas iletradas 

como aquelas que não conseguem nem ler nem escrever frases semples e curtas. Nessa época, 

o conceito de pessoas letradas e iletradas foi utilizado com a intenção de padronizar 

internacionalmente as estatísticas em educação. Entretanto, esse tipo de definição 

desconsidera a dimensão social do que é ser letrado ou iletrado, centrando-se apenas nas 

capacidades individuais de alfabetismo. 

Na década de 1990, inicialmente, no Brasil, o conceito de letramento foi utilizado para 

se distinguir as práticas de leitura e escrita de alfabetização (KLEIMAN, 1995; SOARES, 

2001). Mas o termo em inglês, literacy, refere-se às duas noções. Alfabetização é definida 

como a ação de alfabetizar, de capacitar alguém para a leitura e a escrita (SOARES, 2001), ou 

seja, dominar o código escrito, desenvolver as capacidades e competências cognitivas e 

linguísticas de leitura e escrita escolares valorizadas. Já o termo analfabeto, é definido por 

Soares (2001, p.30) como aquele “que não conhece o alfabeto, que não sabe ler e escrever”. 

Letramento, por sua vez, foi definido como um conjunto de práticas sociais que se utilizam da 

escrita de maneira complexa, culturalmente determinada e heterogênea, ocorrendo em 

contextos específicos, com objetivos específicos (STREET, 1984; HEATH, 1982; BARTON, 

1994; KLEIMAN, 1995). 

A partir dessas discussões referentes à definição desses termos, surgem, no campo 

educacional no Brasil, outras discussões que também foram mudando de acordo com o 

contexto histórico, social, e, ao longo dos anos, surgem termos relacionados aos conceitos de 

letramento e alfabetização, tais como: letrado, iletrado, alfabetizado, analfabeto. Segundo 

Soares (2001), até a década de 1940, a distinção entre analfabeto e alfabetizado era feita 
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perguntando-se ao indivíduo se sabia ou não assinar o próprio nome. Depois da década de 

1940, a distinção avança pela capacidade de saber ou não escrever um bilhete simples, o que 

reflete a definição da UNESCO acima citada. 

Como se vê, mesmo que incipiente, já percebe-se uma certa percepção em relação ao 

uso social da escrita. De acordo com essa perspectiva, é possível haver pessoas que são 

analfabetas ou de nível rudimentar de alfabetismo e que são letradas em algum nível. Mesmo 

que alguém não domine o código escrito, é praticamente impossível já não ter se envolvido ou 

pelo menos conhecer um evento de letramento e participar de algum tipo de prática de 

letramento de acordo com o contexto social em que se está inserido. 

O conceito de letramento é complexo. Ele abarca dois fenômenos muito diferentes, 

apesar de complementares: a leitura e a escrita. Esses dois fenômenos, por sua vez, são 

constituídos por um “conjunto de habilidades, comportamentos, conhecimentos que compõem 

um longo e complexo continuum” (SOARES, 2001, p.48-49). Uma pessoa pode ser capaz de 

ler um bilhete e não ser capaz de ler um romance; pode ser capaz de escrever o nome e não 

ser capaz de escrever uma carta, e assim por diante. “Há diferentes tipos e níveis de 

letramento, dependendo das necessidades, das demandas do indivíduo e de seu meio, do 

contexto social e cultural” (SOARES, 2001, p.48-49). Soares (2001), com base nos estudos de 

Street (1984) sobre letramento autôno e letramento ideológico, destaca duas amplas categorias 

de definição de letramento: uma individual e outra social. 

A leitura, do ponto de vista individual de letramento, ou seja, como “tecnologia” 

adquirida pelo indivíduo, 

 
estende-se da habilidade de traduzir em sons sílabas sem sentido a habilidades 
cognitivas e meta cognitivas; inclui, dentre outras: a habilidade de decodificar 
símbolos escritos; a habilidade de captar significados; a capacidade de interpretar 
sequências de ideias ou eventos, analogias, comparações, linguagem figurada, 
relações complexas, anáforas; e, ainda, a habilidade de fazer previsões iniciais sobre 
o sentido do texto, de construir significado combinando conhecimentos prévios e 
informação textual, de monitorar a compreensão e modificar o significado do que foi 
lido, tirando conclusões e fazendo julgamentos sobre o conteúdo (SOARES, 2001, 
p.69). 

 

É importante destacar que, na perspectiva do letramento, as habilidades de leitura 

devem ser aplicadas diferenciadamente a diversos tipos de suportes e textos: “literatura, livros 

didáticos, obras técnicas, dicionários, listas, enciclopédias, quadros de horário, catálogos, 

jornais, revistas, anúncios, cartas formais e informais, rótulos, cardápios, sinais de trânsito, 

sinalização urbana, receitas […]” (SOARES, 2001, p.69). 

Em sua dimensão social, o letramento não é um atributo unicamente pessoal, mas é, 
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sobretudo, uma prática social: “letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de 

leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 

necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2001, p.72). Porém, há interpretações 

conflitantes dentro da dimensão social de letramento. Soares (2001) aponta uma interpretação 

progressista, “liberal”, a qual ela denomina de versão “fraca” dos atributos e implicações 

dessa dimensão, e uma interpretação radical, “revolucionária”, denominada pela autora de 

versão “forte”. De acordo com ela, na versão fraca, as habilidades de leitura e escrita não 

podem ser dissociadas de seus usos, sendo o letramento definido em termos de habilidades 

necessárias para que o indivíduo “funcione” adequadamente em um contexto social 

(SOARES, 2001, p.72). Como nos informa Soares (2001), vem daí o termo “letramento 

funcional” (ou “alfabetização funcional”), difundido a partir da publicação do estudo 

internacional sobre leitura e escrita realizado por Gray, em 1956, para a UNESCO (SOARES, 

2001, p.72). Scribner (2000), outro representante dessa interpretação social “liberal”, propôs 

para o letramento funcional a metáfora “adaptação”, enfatizando seu valor pragmático ou de 

sobrevivência: 

 
A necessidade de habilidades de letramento na nossa vida diária é óbvia; no 
emprego, passeando pela cidade, fazendo compras, todos encontramos situações que 
requerem o uso da leitura ou a produção de símbolos escritos. Não é necessário 
apresentar justificativas para insistir que as escolas são obrigadas a desenvolver 
nas crianças as habilidades de letramento que as tornarão aptas a responder a 
estas demandas sociais cotidianas. (SCRIBNER, 2000 apud SOARES, 2001, p.73, 
grifos nossos). 

 

Podemos observar que, segundo essa concepção, cabe à escola “instrumentalizar” os 

indivíduos para que eles possam sobreviver na sociedade. Já o letramento, em sua dimensão 

social radical, “revolucionária”, 

 
não pode ser considerado um “instrumento” neutro a ser usado nas práticas sociais 
quando exigido, mas é essencialmente um conjunto de práticas socialmente 
construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais 
amplos, e responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de 
distribuição de poder presentes nos contextos sociais (SOARES, 2001, p.75). 

 

Assim sendo, nem sempre o letramento trará consequências desejáveis, benéficas, 

críticas. Quando a natureza e a estrutura das práticas e relações sociais são questionadas, o 

letramento é visto como “um instrumento da ideologia, utilizado com o objetivo de manter as 

práticas e relações sociais correntes, acomodando as pessoas às condições vigentes” 

(SOARES, 2001, p.76). A autora destaca, ainda, que “Paulo Freire foi um dos primeiros 
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educadores a realçar o poder ‘revolucionário’ do letramento”, apesar de esse termo ter 

aparecido posteriormente às suas publicações (SOARES, 2001, p.76). Esse educador afirmava 

“que ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tomar 

consciência da realidade e de transformá-la” (SOARES, 2001, p.76). 

Para Freire (1976), a alfabetização pode contribuir para a libertação do homem ou para 

a sua “domesticação”. A palavra alfabetização é utilizada por esse educador em um sentido 

mais amplo, visto que envolve a formação de um sujeito crítico, o “uso” da leitura e da 

escrita, e não apenas a aquisição da tecnologia da escrita. Para que o uso do termo letramento 

não acabe com a especificidade do processo de alfabetização, Soares (2003, p.90) distingue 

esses dois processos: 

 
Embora correndo o risco de uma excessiva simplificação, pode-se dizer que a 
inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma tecnologia — a 
isso se chama alfabetização, e por meio do desenvolvimento de competências 
(habilidades, conhecimentos, atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em práticas 
sociais que envolvem a língua escrita — a isso se chama letramento (SOARES, 
2003, p.90). 

 

A pesquisadora ressalta a leitura do ponto de vista social de letramento. O domínio da 

tecnologia é separado de seu uso efetivo e competente. Segundo Soares (2003, p.91), para 

“programas de inserção de indivíduos no mundo da escrita, essa distinção é útil, sobretudo em 

países que ainda enfrentam altos índices de analfabetismo, como é o caso do Brasil” A 

pesquisadora destaca a alfabetização e o letramento como processos distintos, de naturezas 

essencialmente diferentes, porém, interdependentes e indissociáveis: 

 
A alfabetização — a aquisição da tecnologia da escrita — não precede nem é pré-
requisito para o letramento, isto é, para a participação em práticas sociais de escrita, 
tanto assim que analfabetos podem ter um certo nível de letramento: não tendo 
adquirido a tecnologia da escrita, utilizam-se de quem a tem para fazer uso da leitura 
e da escrita; além disso, na concepção psicogenética de alfabetização que vigora 
atualmente, a tecnologia da escrita é aprendida não como em concepções anteriores, 
com textos construídos artificialmente para a aquisição das “técnicas” de leitura e de 
escrita, mas através de atividades de letramento, isto é, de leitura e produção de 
textos reais, de práticas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 2003, p.92). 

 

Como ressalta Soares (2003), os analfabetos, para terem acesso ao mundo da leitura e 

da escrita e assim apresentarem certo nível de letramento, dependem de um intermediário, de 

alguém que possua a tecnologia da escrita, ou seja, de um indivíduo alfabetizado. Vale 

destacar que, nesse caso, sempre haverá uma dependência “externa”. Para que o letramento 

seja desenvolvido no indivíduo analfabeto, é necessário que um indivíduo alfabetizado exerça 
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o papel de intermediário entre o analfabeto e o mundo da escrita. O ideal é que um mesmo 

indivíduo desenvolva os dois processos, a alfabetização e o letramento, e, para isso, é 

necessário estar inserido em eventos de letramento nos quais a leitura e a escrita estejam 

presente em uma situação real de uso social. 

Heath (1982, p.93) define que, “um evento de letramento é qualquer situação em que 

um portador qualquer de escrita é parte integrante da natureza das interações entre os 

participantes e de seus processos de interpretação”. Pode-se entender por eventos de 

letramento cenas em que as relações sociais com a escrita ocorrem. É a cena na qual a escrita 

acontece estabelecendo determinadas práticas, ou seja, atuando na relação entre as pessoas e a 

linguagem escrita. Já práticas de letramento, são as ações e as relações com a escrita que estão 

inseridas nos eventos. As práticas se dão através das ações e são determinadas pelas relações 

de poder na sociedade. Segundo Barton (1993, p.vii), “práticas de letramento são os modos 

culturais gerais de usar a leitura e a escrita que as pessoas produzem num evento de 

letramento”. 

A escola, muitas vezes, ignora o lugar desse conhecimento, fortemente presente no 

cotidiano de alguns alunos dentro do espaço escolar. A esse tipo de concepção de letramento 

com que a escola se preocupa, Street (1984) denominou de modelo autônomo de letramento, 

em que se pressupõe que exista apenas uma forma do letramento a ser desenvolvido. Street 

(1984) escolheu o termo “autônomo” pelo fato de que a escrita seria vista como um produto 

completo em si mesmo, não estabelecendo relações com o contexto de produção. Outras 

características da visão da escrita no modelo autônomo são: a correlação estabelecida entre 

escrita e desenvolvimento cognitivo; as qualidades intrínsecas que a escrita estabelece para 

quem a domina; e a dicotomia entre linguagem oral e escrita. “A capacidade de ler e de 

escrever é considerada intrinsicamete boa e apresentando vantagens óbvias sobra a pobreza da 

oralidade” (GNERRE, 1994, p.45 apud MACEDO, 2005, p.32). 

Segundo Street (2003), deve-se pensar o letramento como uma prática social, o que 

implica o reconhecimento de múltiplos letramentos, que variam no tempo e no espaço, bem 

como as relações de poder que configuram tais práticas. Street (1984) considera que as 

diferentes práticas de letramento se modificam conforme o contexto em que se realizam e os 

grupos socioeconômicos envolvidos, porque diferentes práticas discursivas ocorrem, e as 

relações de poder com os eventos e práticas de letramento também são diferenciados quando 

comparados entre um grupo e outro. Pensando dessa maneira, os estudos sobre o letramento 

consideraram a escrita em seus diferentes contextos, comunidades, grupos e classes sociais, 
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relacionando-os também com as capacidades de leitura e escrita aprendidas e valorizadas pela 

escola (HEATH, 1982; ROJO, 1995; TERZI, 1995). 

Dessa maneira, para Street (1984), o letramento não é somente formado por aspectos 

culturais de uma determinada sociedade, mas é também constituído nas/pelas relações de 

poder dessa sociedade. A essa visão de letramento, o autor chamou de modelo ideológico. “A 

escola como qualquer outro contexto, tem suas próprias crenças sociais e comportamentos nos 

quais essas práticas particulares de letramento estão inseridas” (STREET, 1997, p.37 apud 

MACEDO, 2005, p.34). A expressão “letramentos sociais”, cunhada por Street (1999) refere-

se, portanto, à natureza plural do letramento, e aplica-se a qualquer tipo de prática social de 

leitura e de escrita, incluindo o letramento escolar. 

Ao analisar os eventos de letramento na Escola Integrada, fiquei me perguntando se a 

escola, ao assumir esse trabalho ampliando o tempo e os espaços, não deu também um grande 

passo para alterar as condições de letramento na sua proposta, caminhando de uma instituição 

que se preocupa com o letramento autônomo para uma instutuição que legitima e reconhece o 

que Street chama de letramento ideológico. 

Como exemplo dessa visão, temos o trabalho pioneiro de Heath (1982) realizado em 

três comunidades do sul dos Estados Unidos, cada uma com diferentes orientações de 

letramento, mostrou a importância da escrita nessas comunidades e as relacionou com o 

desempenho escolar de suas crianças. Nesse estudo, caracterizado como etnográfico, Heath 

(1982) analisou eventos de letramento, ou seja, situações em que a escrita é parte constitutiva 

da interação entre os participantes, identificando as especificidades em cada comunidade, 

como os significados de um determinado texto, comentários, valores e crenças a respeito de 

determinados eventos etc. 

A primeira comunidade, chamada Maintown, é constituída de sujeitos com alto grau 

de escolaridade que valorizam muito a escrita. Nessa comunidade, os pais esperam que os 

filhos desenvolvam afeto pelos livros, pois estes são objetos de autoridade, fontes de 

conhecimento, diversão e de independência na vida adulta com relação ao trabalho. Segundo a 

autora, qualquer manifestação da criança em iniciar um evento de letramento é altamente 

valorizada, digna da atenção exclusiva do adulto nesse evento conjunto com a criança. Nessa 

comunidade, o evento de maior recorrência é a contagem de histórias antes de dormir, em que 

adultos e crianças compartilham a leitura de palavras e imagens, além, é claro, de emoções e 

sentimentos que as histórias e a relação com elas podem evocar e provocar. Assim, 

manifestações orais e escritas são valorizadas como parte da interação e a criança é 

encorajada a falar do texto e de sua relação com ele. Além desses eventos, também ocorrem 
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outros eventos familiares como leituras de rótulos, sinais de trânsito, propagandas de TV e 

interpretação de regras de jogos e manuais de brinquedos. Na escola, essas crianças são bem-

sucedidas, pois compreendem não só o sentido que os livros possuem em seu ambiente, como 

falam desse sentido. 

A segunda comunidade, chamada de Road-ville, apresenta pessoas que têm um tipo de 

orientação de letramento diferente. As ações ocorrem muito mais no saber-fazer do que na 

relação com o que está escrito para fazer. As crianças acabam não tendo acesso ao material 

escrito de jogos, por exemplo. A leitura de histórias se faz com os adultos, mas estes não 

extrapolam o conteúdo dos livros em suas perguntas. As crianças não são encorajadas a 

transpor tal conteúdo para outros contextos nem a ficcionalizar a partir do seu conhecimento 

de mundo. A partir de certa idade, por volta dos 3 anos, as crianças tornam-se passivas em 

relação à escrita, aceitando sua autoridade para informar e instruir. O contato com a oralidade 

na figura de um narrador que narra histórias factuais geralmente se relaciona com uma moral 

a ser aprendida. As crianças ouvem mais do que narram. Na escola, as crianças dessa 

comunidade têm sucesso nos primeiros anos escolares no que se refere às perguntas factuais 

como “quando?”, “quem?”, “o quê?”, ou seja, perguntas de identificação imediata do contexto 

da história, porém não conseguem responder a questões interpretativas, avaliativas ou 

intertextuais e nem criar histórias. 

A terceira comunidade estudada por Heath, Trackton, trata o desenvolvimento da 

oralidade como algo natural, em que a simples exposição à língua dará conta da aprendizagem 

e não a relação dialógica estabelecida entre adulto e criança. As crianças são desprovidas de 

material de leitura, exceto o material religioso, do qual não se faz questionamentos, sendo que 

as perguntas são para atender a alguma necessidade da criança ou comparar coisas, mas não 

se aprofundam nas relações de causa-efeito das coisas. As crianças são expostas à narração 

oral ou à discussão também oral de um determinado texto e começam desde cedo a 

ficcionalizar histórias reais, chamando a atenção do adulto para elas. O contato com a leitura 

de livros é raro e, na escola, são crianças que tendem ao fracasso, pois a escrita tem um 

significado muito diferente daquele descrito nas outras comunidades. A escola, quando ignora 

essas diferenças de orientação de letramento, tende a criar situações de preconceito, estigma e 

isolamento. Dessa maneira, a escola não consegue nem compreender a situação de letramento 

das crianças, nem lhes oferecer algo que faça sentido para elas. 

O trabalho de Heath contribuiu para a visão de que as comunidades constituídas por 

diferentes relações com a linguagem oral e a escrita estão sempre se transformando e sendo 

transformadas por essas relações, nem sempre tranquilas, muitas vezes conflituosas, mas 
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sempre complexas. Mostrou também que uma orientação única de letramento tomada como 

universal e válida (modelo autônomo para Street) pode criar equívocos na nossa sociedade. 

Segundo Terzi (1995, p.99), uma das maiores contribuições do estudo de Heath é que “ele 

mostra que o desconhecimento da orientação de letramento do grupo social a que pertence a 

criança pode impedir a compreensão do desenvolvimento das necessidades que ela 

apresenta”. 

Esta dissertação não se propôs a um trabalho etnográfico como o realizado por Heath 

(1982) ou por Terzi (1995) que compara os efeitos do letramento entre comunidades. Porém, 

foi muito importante para este estudo conhecer a história de letramentos e os conceitos sobre a 

leitura e a escrita dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. A perspectiva dos Novos Estudos do 

Letramento (NEL) se consolidou a partir da década de 1990, posicionando-se criticamente 

numa reação à dicotomia oralidade x escrita e à visão dos aspectos cognitivos e 

psicolinguísticos da linguagem, em que predominavam as avaliações das capacidades 

individuais. 

Os NLS, portanto, não tomam nada como definitivo no que diz respeito ao letramento 

e às práticas sociais a ele relacionadas, preferindo, ao contrário, problematizar o que conta 

como letramento em um espaço e tempo específicos, e questionar quais letramentos são 

dominantes e quais são marginalizados ou resistentes (TERRA, 2007). 

Há, pois, os letramentos dominantes (HAMILTON, 2002 apud ROJO, 2006b), 

geralmente institucionais, ligados à escola, igreja, sindicatos etc., que pressupõem agentes que 

são considerados culturalmente valorizados e constituídos de autoridade em se tratando da 

língua, como professores, pesquisadores, escritores, padres, políticos etc. Em contraponto 

com esses letramentos, porém não separados, mas entremeados neles, estão os letramentos 

locais ou vernaculares (HAMILTON, 2002 apud ROJO, 2006b), que não são regulados nem 

sistematizados por instituições, mas se constroem na vida cotidiana, e são situados 

culturalmente e desvalorizados pelas instituições. 

Buzato (2007, p.153-154) relaciona muito bem esses dois conceitos com a questão das 

relações de poder, quando afirma que 

 
letramentos são práticas sociais, plurais e situadas, que combinam oralidade e escrita 
de formas diferentes em eventos de natureza diferente, e cujos efeitos ou 
consequências são condicionados pelo tipo de prática e pelas finalidades específicas 
a que se destinam. Também podemos dizer que a definição de quais letramentos são 
válidos como formas de “inclusão” reflete os valores culturais e os hábitos 
linguísticos dos grupos mais poderosos no contexto social em que são praticados, e 
que a aquisição dos letramentos dominantes por grupos subalternos pode constituir-
se um processo conflituoso e simbolicamente violento, cujas repercussões são muito 
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pouco previsíveis (BUZATO, 2007, p.153-154). 
 
 

2.2 Letramento literário 
 
 
O conceito de letramento pode ser pensado em relação à literatura. Paulino (1998, 

p.16) define o letramento literário como “outros tipos de letramento” e afirma que “continua 

sendo uma apropriação pessoal de práticas de leitura/escrita, que não se reduzem à escola, 

embora passem por ela” (PAULINO, 1998, p.16). Vale destacar que esse tipo de letramento, 

de modo geral, acaba envolvendo somente o fenômeno da leitura. As habilidades de escrita 

literária não costumam ser cobradas dos indivíduos, uma vez que são concebidas como 

escolhas individuais. Como destaca Paulino (2004, p.56), 

 
a formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba 
escolher suas leituras, que aprecie construções e significações verbais de cunho 
artístico, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse leitor tem de saber 
usar estratégias de leitura adequadas aos textos literários, aceitando o pacto ficcional 
proposto, com reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, 
intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a criação de linguagem realizada, 
em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e situando adequadamente o texto 
em seu momento histórico de produção (PAULINO, 2004, p.56). 

 

Podemos observar que o letramento literário extrapola um valor pragmático de 

“sobrevivência” na sociedade, como nas situações apontadas por Scribner. É importante 

enfatizar, ainda, que o letramento, entendido sob o ponto de vista social revolucionário, nem 

sempre terá consequências desejáveis, benéficas. Ele também pode ser utilizado com o 

objetivo de manter as práticas e as relações sociais correntes e, portanto, não deve ser tratado 

como algo “autônomo”. É necessário levar em conta o que está sendo lido e, principalmente, a 

forma como a leitura está sendo feita. 

É consenso atribuir à escola a responsabilidade de formar leitores, mas leitores de quê? 

O verbo ler, como muito bem destaca Soares (2005), necessita de complemento: “ler o quê?”. 

Seguindo esse raciocínio, Paulino (2005, p.55) enfatiza que a leitura, assim como o verbo ler, 

também necessita de complemento: “leitura de quê?”. 

Em se tratando da leitura do texto literário, é importante refletirmos, segundo Paulino 

(2005), sobre suas especificidades, sem deixarmos de levar em conta o que há de comum (as 

semelhanças) entre essa leitura e a de textos não-literários, já que, numa perspectiva 

contemporânea, “todos os domínios discursivos, sem exceção, exigiriam e desenvolveriam 

habilidades complexas e competências sociais de seus leitores” (PAULINO, 2005, p. 61). 
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Para Paulino (2005), assim como para Soares (2005), da mesma forma que existe 

diversidade de textos, existe, em função desses textos, diversidade de leituras, de modos de 

ler. Não basta defendermos a presença de diversos tipos e gêneros textuais na escola se não 

levarmos em conta os diferentes modos de leitura, de acordo com determinadas 

especificidades do texto. Paulino (2005, p.56) ressalta que “as diferenças se localizam nos 

objetos lidos e se definiriam a partir deles, mas seriam também estabelecidas pelos sujeitos 

em suas propostas, espaços sociais e ações de leitura”. 

Sendo assim, se textos literários forem lidos apenas com o objetivo de aprender análise 

sintática — objetivo esse presente, até pouco tempo, em muitos livros didáticos de língua 

portuguesa —, que tipo de leitura está sendo realizado? Textos literários, para Paulino (2005), 

devem ser lidos de forma literária. Isso não quer dizer, como destaca a pesquisadora, que os 

objetivos e os modos do próprio ato de “ler literariamente” esses textos não devam ser 

repensados. Assim como o conceito de literatura não é algo estático, as formas de “ler 

literariamente” também não o são. 

Enquanto Paulino (2005) destaca a importância de se refletir sobre as diferenças entre 

a leitura de textos literários e a de outros textos, Dionísio (2005) chama a atenção para as 

semelhanças, uma vez que, para ele, o mais importante é a formação de leitores críticos. 

Assim, o que interessa para Dionísio (2005) não é o “complemento nominal” de leitura 

(“leitura de literatura”, “leitura de texto informativo” etc.), mas o “adjunto adverbial de 

modo”, implícito na questão que parece orientar seu raciocínio: “como a leitura está sendo 

feita?”. 

Dionísio (2005, p.72) ressalta que o entendimento do que é leitura varia, assim como, 

e principalmente, o de suas funções num dado contexto social: “as formas que toma a 

escolarização da leitura variam em função do ideal do sujeito que, em cada momento histórico 

e social, se quer formar e, naturalmente, depende do projeto político-social para a escola, 

enquanto instituição que assume essa formação”. 

O projeto político-social defendido por Dionísio (2005) deve valorizar a dimensão 

crítica das práticas de leitura (não apenas a operativa ou a cultural), e tem como objetivo a 

formação de sujeitos/leitores cosmopolitas, “no sentido em que o mundo em que habita não é 

apenas a rua onde mora” (DIONÍSIO, 2005, p.78). Esse leitor é definido como 

 
aquele que compreende o local à luz do global e vice-versa, o presente à luz do 
passado, aquele que se serve dos textos, de todos os textos, sejam eles de livros ou 
eletrônicos, sejam eles do quotidiano ou artísticos, para perceber o que se passa à 
sua volta, uso esse filtrado por um ideal de uma vida digna e de realização pessoal 
para todos (DIONÍSIO, 2005, p.78). 
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Sendo assim, para esse autor, mais importante do que a escolha dos textos para a 

leitura escolar, é a definição de que tipo de leitura deve ser desenvolvido, ou melhor, que 

leitor se pretende formar na escola. Para que o letramento, sob o ponto de vista social 

revolucionário, destacado por Soares (2001), seja, de fato, desenvolvido, a escola não só deve 

se ater aos objetos lidos, como também e, principalmente, à forma como a leitura está sendo 

provocada/incentivada pelos professores e realizada pelos alunos na escola. 

A literatura na escola está, e sempre estará, escolarizada, como muito bem ressalta 

Soares (2003). Não podemos esperar, nem exigir, que ela se mantenha a mesma dentro e fora 

da escola. Isso seria negligenciar a presença do discurso pedagógico, responsável pelo 

deslocamento dos textos literários, e dos estudos literários produzidos no campo universitário 

(científico) para o campo pedagógico. 

Sendo assim, como atesta Soares (2003), ao passar de um campo a outro, nenhum tipo 

de texto/conhecimento permanece o mesmo. Todos os textos que entram no campo 

pedagógico passam a ser subordinados aos princípios e objetivos do discurso desse campo. 

Um importante objetivo é o ensino. A concepção de ensino, mais especificamente de ensino 

de literatura, adotada pela escola define o tipo de escolarização que é feito nessa instituição. 

Toda concepção de ensino de literatura está centrada, como destaca Martins (1993, 

p.115), “numa determinada concepção teórica (embora raras vezes assumida por parte de 

quem argumenta) quanto à natureza da literatura”. Diferentemente de Martins (1993), Branco 

(2004) não defende um determinado paradigma teórico dos estudos literários. Para ele, no 

campo do ensino da literatura não deve haver preferências teóricas a priori, todas as teorias 

podem ser válidas dependendo do texto literário que está sendo lido e dos objetivos do 

professor ao trabalhar com esse texto: 

 
[...] para a Didática da Literatura todas as contribuições da Teoria da Literatura 
podem ser pedagogicamente relevantes, já que não é seu desígnio a organização de 
um sistema teórico-literário em si mesmo consistente (obrigação dos Estudos 
Literários), mas a ativação lúcida de mecanismos de crescimento intelectual, afetivo, 
social e cultural dos alunos (BRANCO, 2004, p.2). 

 

Sendo assim, o professor deve estar instrumentalizado didaticamente, com o 

conhecimento e a problematização da teoria da literatura, para que seja um bom mediador 

entre o texto literário e os alunos. Contudo, é importante destacar que essa instrumentalização 

cabe ao professor e não ao aluno, uma vez que “a finalidade da leitura na Escola não é (nem 

poderá ser) a constituição de críticos-leitores” (BRANCO, 2004, p.1), e sim, de leitores-



53 

 

críticos. Dessa forma, Branco (2004) distingue a leitura escolar da leitura especializada, 

própria do campo acadêmico-científico. Em um artigo mais recente, ele utiliza a denominação 

“leitura de/da literatura”, para aquela leitura realizada pelos leitores, em geral, e “leitura 

literária”, para aquela realizada pelos leitores do campo acadêmico: 

 
A adjetivação (literária) implica, no meu ponto de vista, um certo grau de 
especialização do ato de ler textos considerados literários, incluindo tanto os 
instrumentos da leitura utilizados quanto a própria consciência dos parâmetros 
configuradores da decisão do sujeito-leitor relativamente à natureza (literária) desses 
textos (BRANCO, 2005, p.90). 

 

Para Branco (2005, p.91), leitura literária é feita por especialistas, já que estes “estão 

mais preparados para darem conta dos aspectos específicos dos textos em causa, em 

determinados contextos especializados”. Já a leitura de/da literatura pode ser feita por 

qualquer indivíduo letrado. O pesquisador também chama a atenção para a existência de 

várias “leituras literárias”, de acordo com “os movimentos teóricos (mais ou menos 

organizados) que sobre esse problema se foram debruçando” (BRANCO, 2005, p.91). 

Branco (2005) denomina os leitores especialistas de “profissionais” e os não- 

especialistas de “amadores”, não com a intenção de hierarquizá-los, mas de destacar 

diferenças que não podem ser veladas. Para o pesquisador, um dos problemas da relação entre 

as leituras literárias profissionais e a leitura escolar de literatura reside em um equívoco 

resultante da diluição dessa diferença e no “uso metonímico do vocábulo ‘literatura’ para 

representar os estudos literários” (BRANCO, 2005, p.95). A leitura de literatura não deve ser 

confundida com leitura de estudos especializados sobre textos literários. Ele adverte que, 

 
sempre que a leitura da/de literatura na Escola é regulamentada (explícita ou 
implicitamente) pelos modos de ler profissionais (o que implica, também, 
concepções particulares do próprio objeto), a diferença entre as leituras dos 
especialistas e a dos alunos aparece inevitavelmente como defasamento ou desvio, 
em cuja amplitude se estabelece o exercício dum poder — não escrutinável pelo 
sujeito que a ele é submetido (BRANCO, 2005, p.95). 

 

Sendo assim, os diversos “modos de ler” presentes nas leituras especializadas, tendo 

por base determinada teoria, podem interessar à escola, “não enquanto receita e conteúdo, mas 

enquanto procedimento e técnica escrutináveis e reutilizáveis noutros contextos (não 

especializados) de leitura de/da literatura” (BRANCO, 2004, p.10). O autor defende a 

importância de “dar vez” às leituras não-especializadas, enfatizando que há situações de 

leitura em que os sujeitos “encontram respostas e/ou ensinamentos para a condução da sua 

vida”; “procuram ser incluídos num determinado grupo”; “satisfazem objetivos de construção 
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autoidentitária”; “enriquecem uma coleção reutilizável, noutros contextos, de histórias, 

excertos, ditos, aforismos, versos, etc.” (BRANCO, 2005, p.103). O autor apresenta exemplos 

de vários “modos de ler” — muitas vezes, simultaneamente compatíveis, e, outras vezes, 

utilizados também para a leitura de textos não-literários. Portanto, esses modos de ler 

deveriam ser legitimados pela escola, mas não concebidos como os únicos existentes. Branco 

(2005, p.104) destaca o que cabe à escola 

 
legitimar uma grande variedade de práticas de leitura de/da literatura não significa, 
contudo, confirmar o que o leitor já sabe ou aquilo em que ele se sente mais 
confortável. Pelo contrário, trata-se de colocar em situação de experimentação 
múltipla e explícita, em processos auto e hetero-reflexivos (BRANCO, 2005, p.104). 

 

Como podemos observar, Branco (2005) não se preocupa com formas específicas de 

ler literatura. Para ele, a definição de especificidades desse objeto não deve estar presente na 

escola. 

 
A instituição escolar de uma concepção de literatura, que ilumine as singularidades 
desse objeto, consistirá sempre na adoção de reduções dos modelos das “leituras 
literárias”. [...] não negando a transitividade da leitura, parece-me que o seu caráter 
específico não deve ser tomado como definitivo nem fechado nem prévio ao próprio 
ato (de “ler literatura”, “ler notícias”, “ler instruções de matrícula”, etc.), até porque 
essas especificidades também pode ser negociadas e mutuamente transferidas, 
adaptando-se às finalidades e aos contextos de práticas concretas (BRANCO, 2005, 
p.106-107). 

 

Para Branco (2005), a construção da identidade escolar da literatura é marcada por 

uma tensão permanente entre os vários campos que participam dessa construção. Ele 

identifica seis campos, quais sejam: político, acadêmico dos estudos literários, acadêmico 

pedagógico editorial, social e pedagógico profissional. O campo pedagógico profissional 

determina concepções da educação. Branco (2005) o define como o mais complexo, uma vez 

que se constitui em um receptáculo de todas as influências dos outros campos. Ele executa as 

práticas pedagógicas complexas, escolhe os livros didáticos, avalia os leitores de literatura (os 

alunos). Esse campo sofre a influência dos demais campos, que tentam garantir uma 

determinada identidade para a literatura. Sendo assim, o autor conclui que a identidade escolar 

da literatura é uma não-identidade, já que só pode ser concebida no plural, e que está 

submetida a pressões de todos os campos aqui citados. 

Soares (1999, p.22) destaca as principais instâncias de escolarização da literatura: “a 

biblioteca escolar; a leitura e estudo de livros de literatura, em geral determinada e orientada 

por professores de Português; a leitura e estudo de textos, em geral componente básico de 
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aulas de Português”. Nessa última instância, a literatura se apresenta sob a forma de 

fragmentos e, segundo Soares (1999, p.23), é nela “que a escolarização da literatura é mais 

intensa; e é também nesta instância que ela tem sido mais inadequada”. O principal suporte 

utilizado nessa instância é o livro didático de Língua Portuguesa, compreendido por Castro 

(1999, p.22), como uma das agências de recontextualização de discursos produzidos no 

exterior do campo pedagógico. 

Partindo do princípio de que na escola a literatura está, e sempre estará, escolarizada 

— como questiona Carlos Drummond de Andrade: “Será a criança um ser à parte, reclamando 

uma literatura também à parte?” — uma das interpretações possíveis para a escolarização da 

literatura infantil seria uma produção de uma literatura para a escola, destinada às crianças. 

 
[…] quando se pensa em uma literatura infantil como uma literatura produzida para 
crianças e jovens, o que significa produzida para a clientela escolar, portanto, 
produzida para consumo na escola ou através da escola, a expressão escolarização da 
literatura infantil toma o sentido de literatização do escolar, isto é, de tornar literário 
o escolar (SOARES, 1999, p.18). 

 

Essa concepção de literatura infantil está submetida aos objetivos pedagógicos da 

escola e encontra-se na própria origem do “gênero” literatura infantil. Esse produto literário 

nasceu escolarizado, submetido à educação escolar. Soares (1999, p.19) observa que “o 

desenvolvimento da literatura infantil e juvenil no Brasil acompanha o ritmo do 

desenvolvimento da educação escolar”, e apresenta como exemplo o período considerado 

como o do boom da literatura infantil e juvenil — as décadas de 1970 e 1980 —, momento da 

multiplicação de vagas na escola brasileira. 

Soares (1999) destaca uma segunda interpretação para a escolarização da literatura 

infantil: é a apropriação dessa literatura pela escola. Dessa forma, o importante é que o 

processo pelo qual a escola se apropria da literatura seja analisado. A autora ressalta que a 

escolarização da literatura é inevitável, “já que é da essência da escola a instituição de saberes 

escolares” (SOARES, 1999, p.17), mas que é necessário que se faça uma distinção entre uma 

escolarização adequada e uma escolarização inadequada da literatura: 

 
[A escolarização] adequada seria aquela escolarização que conduzisse eficazmente 
às práticas de leitura literária que ocorrem no contexto social e às atitudes e valores 
próprios do ideal de leitor que se quer formar; inadequada é aquela escolarização 
que deturpa, falsifica, distorce a literatura, afastando, e não aproximando, o aluno 
das práticas de leitura literária, desenvolvendo nele resistência ou aversão ao livro e 
ao ler (SOARES, 1999, p.47). 

 

Para Soares (1999), uma escolarização adequada da literatura conduz ao letramento 
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literário, uma vez que deve conduzir a uma prática de leitura literária efetiva, que ultrapasse 

os muros da escola. Contudo, segundo a pesquisadora, é a escolarização inadequada da 

literatura que vem ocorrendo na escola. Assim, a escolarização acaba adquirindo um sentido 

negativo. 

As relações entre escolarização e letramento são investigadas por Soares (2003) 

através da análise dos dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF). Na 

pesquisa do INAF-2001, foram utilizados um teste de avaliação de habilidades de leitura e 

escrita, “cujos resultados levaram à classificação dos indivíduos que compuseram a amostra 

em três níveis de alfabetismo” (SOARES, 2003, p.98), e um questionário para averiguar, entre 

outros dados, o grau de instrução dos indivíduos. Como informa a pesquisadora, 

 
não são desprezíveis os números que indicam a negação de uma relação entre 
letramento e escolarização: surpreende que 42% dos que completaram o Ensino 
Médio e não completaram o Ensino Superior, ou seja, dos que têm de onze a catorze 
anos de escolaridade, não tenham atingido o nível 3 de alfabetismo, e ainda que 22% 
dos que têm curso superior completo estejam nos níveis 1 e 2 (SOARES, 2003, 
p.99). 

 

Uma das hipóteses levantadas por Soares (2003, p.100) para explicar os casos de 

ausência de relação entre grau de instrução e níveis de letramento é a existência de “um 

possível distanciamento entre o letramento escolar — as habilidades de leitura e de escrita 

desenvolvidas na e pela escola — e o letramento social — as habilidades demandadas pelas 

práticas de letramento que circulam na sociedade”. É importante salientar que o teste utilizado 

no INAF-2001 “procurou aproximar-se o mais possível de situações reais de leitura, 

representativas de práticas sociais que envolvem a escrita” (SOARES, 2003, p.104). A 

pesquisadora diferencia um conceito escolar de letramento de um não-escolar, destacando que 

existem diferenças entre práticas escolares e práticas sociais de leitura e de escrita, 

compreendidas como as práticas que ocorrem em situações reais de leitura na sociedade. 

As diferenças entre a leitura realizada em situação privada e a realizada em situação 

pedagógica são destacadas pela pesquisadora portuguesa Dionísio (2000, p.104): 

 

 
Se em situação privada, a leitura é um processo, em grande parte, e pelo menos em 
certos níveis de decisão — escolha do texto, do lugar, disposição do tempo, etc. —, 
determinado e controlado pelo leitor, em situação pedagógica, a forma como se 
inicia e desenrola o processo é, por força do contexto, exterior àquele. 
Necessariamente, os significados construídos em qualquer destas situações tenderão 
a diferenciar-se. Diferença explicável uma vez que há objetivos instrucionais para a 
prática da leitura em situação escolar relacionados, precisamente, com o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades de ler textos que, supõe-se, os 
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alunos/leitores não possuirão (DIONÍSIO, 2000, p.104). 
 

Apesar de os objetivos desses dois tipos de leitura serem diferentes, a leitura em 

situação privada não seria influenciada pela leitura em situação pedagógica? As estratégias de 

leitura desenvolvidas durante a formação escolar do leitor não seriam utilizadas por ele para a 

interpretação de textos em situações não-escolares? Por outro lado, a escola deve ser 

compreendida, como já foi destacado, como uma das instituições formadoras da “comunidade 

interpretativa”. Ou seja, os valores, os conceitos — sobre leitura, sobre literatura — 

pertencem à “comunidade interpretativa” e não apenas à escola. Mas, como essa instituição é 

a responsável pela alfabetização dos indivíduos e é dela que é cobrada a formação de leitores, 

 
na medida em que alunos e professores constroem [...] modelos particulares de 
leitura e entendimento do que está envolvido na sua aprendizagem, nomeadamente a 
função social da leitura, a escola pode e deve ser olhada em termos dos contextos 
de leitura em que introduz os alunos, dos sentidos em que os familiariza, quais 
ignora, que estilos estimula, que valores, hábitos e atitudes promove. 
(DIONÍSIO, 2000, p.41, grifos nossos). 

 

A escola é determinante na formação de leitores, contribuindo para a definição de 

determinadas formas de ler. As relações entre letramento escolar e letramento não-escolar, 

denominado por Soares (2003) de letramento social, têm sido objeto de estudos e pesquisas de 

natureza etnográfica em alguns países: 

 
Para vários estudiosos (ver, por exemplo, Cook-Gumperz, 1986, Street, 1995), o 
letramento escolar, resultado da pedagogização do letramento social, acaba por 
dominar o letramento social: ultrapassa as paredes da escola, como consequência do 
prestígio dessa instituição como instância social e cultural, de tal forma que o 
conceito escolar de letramento contamina os eventos e práticas no contexto extra-
escolar, impondo comportamentos escolares de letramento e marginalizando outras 
variedades de letramento próprias desse contexto. Segundo esses estudiosos, é como 
se o letramento social, passando pelo crivo da escolarização, retornasse à sociedade 
“corrompida” pelo letramento escolar (SOARES, 2003, p.109). 

 

Segundo esses estudos, os comportamentos escolares de letramento, que incluem 

formas de interpretar um texto, são reproduzidos pelos indivíduos ao longo de suas vidas. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a literatura, uma vez escolarizada, volta para a sociedade ou 

para as práticas fora da sala de aula permeada da interpretação de seu leitor escolarizado. 

Na presente pesquisa, através da investigação de como tem sido lido e contado 

histórias pra as crianças da Escola Integrada, ou seja, como acontecem os eventos de 

letramento lietrário fora do espaço regular da sala de aula, é possível compreender como esse 

fenômeno tem contribuido para a inserção das crianças no mundo letrado. Além do professor 
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do horário regular, no caso desta pesquisa, os agentes culturais e os estagiários têm assumido 

o papel de mediadores nos eventos de letramento literário, como podemos observar no 

Capítulo 4. 

 
 

2.3 Os gêneros textuais 
 
 
O estudo dos gêneros textuais constitui uma das preocupações centrais nos atuais 

trabalhos linguísticos nacionais e internacionais (GOMES-SANTOS, 2003). Com a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1997, o conceito de gênero 

atraiu (e ainda atrai) o interesse de pesquisadores e professores de distintos níveis de ensino. 

Segundo os PCNs, a unidade básica de ensino da Língua Portuguesa é o texto e “todo texto se 

organiza dentro de um determinado gênero” (BRASIL, 1997, p.26). 

De acordo com esse documento, a noção de gênero refere-se a “famílias” de textos que 

compartilham determinadas características comuns. Uma leitura dos parâmetros revela como 

o conceito de gênero aparece em vários momentos, fundamentado por uma concepção de 

linguagem como “forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica; um 

processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de 

uma sociedade, nos distintos momentos da sua história” (BRASIL, 1997, p.23-24). 

A noção de gênero passou a ser uma preocupação central nos estudos da linguagem. 

Ela tem permitido um diálogo entre teóricos e pesquisadores de diferentes campos, pois 

fenômenos complexos sempre suscitam muita reflexão e debate. Isso porque “as teorias de 

gênero não podem ser classificadas com muita facilidade em taxionomias fechadas. Há muito 

mais um diálogo (crescente) do que um jogo de oposições claras entre esses trabalhos” 

(MEURER et. al., 2005, p.8-9). 

Segundo Gomes-Santos (2003, p.315-316), o termo gênero é predicado de modos 

diversos: “gênero discursivo”, “gênero do discurso”, “gênero textual”, “gênero comunicativo” 

e mesmo “gênero social”. Para o autor, “a discussão atual sobre gênero pode estar se 

configurando como um dos vieses possíveis do diálogo entre a linguística textual, a análise do 

discurso e a pragmática”, por considerar as condições discursivas que direcionam a 

construção da textualidade e a produção de sentidos (KOCH, 2002), as situações de 

enunciação e suas condições de produção. As diferenças que podem ser percebidas em relação 

à noção de gêneros referem-se, em geral, aos procedimentos metodológicos utilizados para o 

tratamento do tema, mas congruências teóricas são mais visíveis que as discordâncias. “Uns 
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trabalhos mais centrados na descrição das situações de enunciação e em seus aspectos sócio-

históricos (gêneros do discurso ou discursivos); outros, sobre a descrição da composição e da 

materialidade linguística dos textos no gênero (gêneros de textos ou textuais)” (ROJO, 2005, 

p.185). 

A autora procura situar o enfoque predominante dos estudos sobre gêneros, que, 

embora utilizem vias metodológicas diferentes, ambas as vertentes apresentam raízes na obra 

bakhtiniana e fazem descrições de enunciados pertencentes a algum gênero. As características 

sociocomunicativas dos gêneros parecem ser outro ponto comum nas diferentes abordagens 

teóricas. Este trabalho não pretende esgotar o assunto, mas apontar que há diferenças de 

método e de concepção nas diversas abordagens sobre os gêneros, e que os cruzamentos 

teóricos são significativos. 

O conceito de gênero tem como perspectiva teórica básica Bakhtin (2006, p.44), para 

quem “[...] cada época e cada grupo social têm seu repertório de formas de discurso na 

comunicação socioideológica. A cada grupo de formas pertencentes ao mesmo gênero, isto é, 

a cada forma de discurso social, corresponde um grupo de temas”. Em Os Gêneros do 

Discurso, Bakhtin (2003, p.261) revela que 

 
o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de 
tudo, por sua construção composicional (BAKHTIN, 2003, p.261, grifos nossos). 

 

O autor destaca os três elementos que estão intimamente ligados no todo do 

enunciado: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Esses três elementos 

são constituintes dos gêneros e são determinados pelas esferas da atividade humana 

(BAKHTIN, 2003, grifos nossos), domínios onde eles circulam. Por exemplo, a estrutura 

composicional, o estilo e o conteúdo temático de uma carta pessoal são diferentes em uma 

carta formal. O grau de formalidade/informalidade e a função do gênero na situação 

comunicativa fazem com que os gêneros citados como exemplos se diferenciem um do outro. 

 
Um artigo, escrito com o objetivo de divulgar uma descoberta para a comunidade 
científica, será um gênero diferente de um artigo, sobre a mesma pesquisa, em uma 
revista de divulgação científica, escrita para crianças, como a Superinteressante ou a 
Galileu, embora os dois possam ser chamados de artigos (CAFIERO, 2005, p.25, 
grifos da autora). 

 

A temática de um gênero está ligada à esfera social específica a que ele pertence. O 
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tema salário pode ser tratado em distintos gêneros, de domínios diferentes, o que fará com 

que a abordagem do tema seja feita de formas diferentes em cada um. Se pensarmos, por 

exemplo, o tema citado em uma lei, em uma notícia de jornal e em uma piada, a focalização 

do tema será diferente em cada gênero exemplificado. 

A construção composicional refere-se à forma que o gênero costuma se organizar. “É 

como um esqueleto, uma fôrma, que caracteriza, de maneira geral, a composição dos textos de 

um mesmo gênero” (COSTA VAL et. al., 2007, p.25). O estilo de um gênero está relacionado 

ao modo como são utilizados os recursos linguísticos. Segundo Costa Val et. al. (2007, p.28), 

um estilo de gênero caracteriza-se pelo emprego de vocabulário, recursos morfossintáticos, 

organizadores textuais, paragrafação e pontuação, tempos e modos verbais, e elementos da 

cadeia referencial. 

Bakhtin (2003) concebe estilo como a escolha dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua. Percebe-se que a noção de estilo está relacionada, de modo 

indissociável, com o conteúdo temático e a construção composicional. O estilo só pode ser 

compreendido em sua relação com o gênero em que se materializa. Os gêneros charge, ofício 

e tese de doutorado, por exemplo, têm um estilo adequado às características do próprio 

gênero. 

Esta pesquisa adota o conceito de gênero textual tomando como pressuposto básico a 

concepção de que “o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, 

nele se constituem e são constituídos” (KOCH; ELIAS, 2006, p.7). Os eventos observados 

durante a pesquisa levaram a essa opção: situações em que o texto ou seu suporte inaugurou, 

nas oficinas, um processo discursivo de produção de leituras e de escrita, como será abordado 

no terceiro capítulo. 

Conforme Marcuschi (2003a, p.19), “gêneros textuais são fenômenos históricos, 

profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto do trabalho coletivo, os gêneros 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia”. Para o autor, 

os gêneros surgem, situam-se e integram- se funcionalmente nas culturas em que se 

desenvolvem. 

A opção por utilizar o conceito de gênero textual não extingue o caráter 

fundamentalmente histórico e flexível do gênero, que nunca pode ser totalmente definido 

somente na base de critérios linguísticos. É necessário “atentar para o contexto social em que 

o gênero circula, qual é a sua função nesse contexto, quem são seus usuários e qual é o seu 

suporte” (COSTA VAL et. al., 2007, p.32). Os parâmetros da situação de produção dos 

gêneros textuais são fundamentais para a aprendizagem sistematizada da leitura e da produção 
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de textos escritos na escola, processo que se inicia no período da alfabetização. 

Os gêneros são muitos e é impossível listar todos. Como estão profundamente ligados 

à vida social, surgem de acordo com a necessidade e situam-se nas culturas em que são 

produzidos. Caracterizados pela diversidade de formas, suas denominações não são unívocas 

e, por serem históricos, assim como surgem, podem desaparecer. 

 
 

2.4 A investigação etnográfica 
 
 
Considerando os objetivos desta investigação e o tema estudado, optei por realizar 

uma pesquisa com pressupostos teóricos e elementos de coleta de dados da etnografia: a 

incursão a campo, o diário de notas, a observação, a entrevista e a filmagem. Conforme é 

característico de pesquisas dessa natureza, o estudo desenvolve-se por meio da exploração de 

diferentes fontes de informação e registro dos dados (ALVES-MAZZOTI; 

GEWANDSZAJDER, 1998). 

 
Questões etnográficas buscam compreender as práticas culturais dos membros de 
um grupo social, como essas práticas conformam o acesso e a distribuição de 
recursos dentro e fora de eventos e tempos, e quais as consequências para as 
condições de pertencimento dos membros ao grupo, tendo em vista esse acesso e 
distribuição de recursos (GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p.58). 

 

Utilizar métodos e teorias da etnografia requer ir além da mera descrição, exige um 

conjunto de observações, questionamentos, olhares e reflexões que permitam entender o que 

está acontecendo no grupo observado, afastando-nos de um olhar etnocêntrico. Além disso, 

contribui para uma visão êmica, na qual as ações que os sujeitos realizam para conviver 

naquele grupo, compartilhar e lidar com as demandas sociais atribuídas a eles constituem o 

foco da investigação, nunca perdendo de vista que as questões ali encontradas são construídas 

a partir de um contexto único e particular. No caso desta investigação, uma análise mais local 

foi o maior interesse, o que também justificou a utilização da perspectiva etnográfica. A 

etnografia, que, segundo Green, Dixon e Zaharlick (2005), já não deveria ser mais 

considerada como metodologia de pesquisa, mas sim, como lógica de investigação, 

caracterizou-se como o principal guia teórico-metodológico deste estudo. 

A etnografia como lógica de investigação utiliza uma abordagem teórica baseada na 

perspectiva contrastiva, ou seja, é através dessa perspectiva que os “fenômenos e práticas 

culturais vão ser estudados” (GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p.28). O objetivo do 

etnógrafo deverá ser o de “compreender os padrões culturais e as práticas das vidas diárias 
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dos integrantes do grupo estudado a partir de uma perspectiva êmica, ou de um membro da 

comunidade” (GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p.28). O termo “êmica” surge a partir 

de uma mudança de deslocamento da perspectiva ética para a êmica. Na perspectiva ética, o 

que era observado pelo etnógrafo configurava-se como a descrição do grupo. A partir de1960, 

alguns etnógrafos, principalmente aqueles que se pautavam pelas abordagens cognitivistas, 

simbólicas e interpretativas, passaram a considerar os significados das ações e eventos 

cotidianos dos sujeitos como uma visão particular. Assim, a perspectiva êmica busca entender 

os significados de práticas vividas pelo sujeito a partir da visão que o próprio sujeito tem a 

respeito dessas práticas. 

Dessa forma, para se compreender o que os membros de um grupo precisam saber, 

produzir, entender e prever como requisito para a sua participação naquele grupo, o etnógrafo 

utiliza um processo interativo ou responsivo, recolhendo um conjunto de vivências que dê 

visibilidade às práticas desses sujeitos. Ao examinar tais práticas, os etnógrafos procuram 

meios de compreender as consequências do senso de pertencimento, e como o acesso 

diferenciado dentro de um determinado grupo modela as oportunidades de aprendizagem e 

participação (GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p.29) 

Uma vez consideradas as práticas dos sujeitos como formadoras de sua cultura, é 

necessário entender que a cultura não é algo fixo. Assim, a análise do etnógrafo deve revelar 

que esse conjunto de princípios constitui os hábitos, as ações e as atitudes vividas pelos 

membros daquele grupo, naquele determinado momento, e que seus significados podem 

variar. Esses princípios nortearam a minha incursão em campo, de modo a ouvir os sujeitos no 

processo de entrevista, nos diálogos que aconteciam entre as crianças nas oficinas, e, a partir 

daí, entender quais são os significados da leitura e da escrita em seu cotidiano. 

 
 

2.5  “Ir atrás da inovação onde achamos que ela está”: a opção pelo estudo de 
caso e a seleção da escola a ser pesquisada 

 
 
O estudo de caso de cunho etnográfico foi tomado como estratégia metodológica, pois 

representa uma maneira adequada de trabalhar quando “o pesquisador tem pouco controle 

sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos, 

inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2005, p.19). Investigar o fenômeno do 

letramento significa pesquisar situações complexas e atuais. Por isso, torna-se pertinente a 

estratégia de investigação adotada neste estudo. Observar o que, de fato, acontece no interior 

das oficinas da Escola Integrada fornece dados empíricos suficientes para a composição de 
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um debate efetivo e permanente sobre o tema desta pesquisa. 

Optei por realizar um estudo de caso focalizando uma escola da Rede Municipal de 

Belo Horizonte que apresentasse forte adesão aos princípios e orientações do Programa 

Escola Integrada. Nessa perspectiva, a especificidade do caso tornou-se um elemento 

fundamental, pois forneceu a característica metodológica necessária a esta pesquisa, ou seja, a 

sua novidade (ROESE, 1998, p.192). É justamente o caráter especial do caso que o converteu 

em objeto de interesse, pois, de acordo com Gitahy (apud ROESE, 1998, p.192) “para estudar 

a inovação é preciso buscá-la onde ela está ou onde achamos que ela tem possibilidade de 

ocorrer”. 

Somando- se as considerações acima, registro a opinião de Hernándes et. al. (2000, 

p.9), para os quais o estudo de caso “é a melhor forma de representar a complexidade de uma 

escola e conhecer, por meio de uma aproximação global, a cultura que toma corpo nas 

concepções e na prática diária de todas as pessoas que nele se relacionam”. 

É nesse sentido que o estudo de caso assume relevância, pois “o particular é usado 

para ilustrar ou testar alguma afirmação geral” (FONSECA, 1999, p.60). O fato só é possível 

se o particular analisado for situado historicamente numa dimensão social. A experiência 

pessoal de cada indivíduo só faz sentido se for interpretada no âmbito da “relação sistêmica 

entre os diferentes elementos da vida social”, quando “cada caso NÃO é um caso” 

(FONSECA, 1999, p.63). 

Para o desenvolvimento do estudo de caso, destacam-se três fases: a primeira, uma 

fase exploratória, voltada à caracterização e identificação dos sujeitos; a segunda, dedicada à 

coleta de dados; e a terceira, consiste na interpretação e análise. Tendo feito, portanto, essa 

escolha metodológica, prossegui em busca da escola que seria o meu terreno de pesquisa, 

ciente das limitações que permeiam a definição do grau de adesão dos estabelecimentos ao 

programa. “Uma observação superficial, sem o mergulho nos sentidos e significados 

construídos no cotidiano das práticas pedagógicas, não permite categorizar ou julgar as 

diferentes escolas na perspectiva de afirmar sobre sua adesão ou não ao programa” (GAME, 

2000, p.58). 

A definição da escola pesquisada foi feita mediante pesquisa exploratória, realizada já 

no períodoem que acompanhei a implantação do programa nas escolas da rede. Levei em 

conta, para a escolha do estabelecimento de ensino a ser pesquisado, critérios que 

envolveram, além do autoposicionamento da escola em relação à adesão ao Programa, 

aspectos relativos à sua forma de organização. A partir de algumas diretrizes expostas em 

textos organizados pela equipe de coordenação do programa, procurei indícios de adesão nas 
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formas de integração com a comunidade local, nas formas como as oficinas aconteciam e na 

distribuição na matriz curricular. Com base nos critérios delineados, passei a listar possíveis 

opções, por meio de: 

 

a) sondagem junto a profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SMED), em 

especial no núcleo do PEI. Como eu trabalhava nesse espaço, tive acesso a muitas 

informações, falas e impressões sobre o programa nas escolas, o que me direcionou 

para a escolha; 

b) consulta às versões escritas dos projetos pedagógicos e projetos de ensino das 

escolas da Rede Municipal, disponíveis nos arquivos da CPP (Coordenação de 

Políticas Públicas, órgão ligado à SMED; 

c) conversa com o grupo do PEI para indicação da escola. 

 

Quatro estabelecimentos indicados pelo grupo do PEI se configuraram como tendo um 

perfil adequado aos meus propósitos investigativos. Optei por eliminar dois deles por serem 

escolas que estavam iniciando naquele ano o programa. O terceiro estabelecimento foi 

descartado após visita inicial, quando pude constatar que, nessa escola, as oficinas 

aconteciam, ainda, somente dentro do espaço escolar. 

Dentre as quatro escolas indicadas restou, portanto, apenas uma. Ela havia sido citada 

pela maior parte das pessoas consultadas por mim. Além de ser referência do PEI, essa escola 

também é referência na rede pela sua proposta pedagógica, pela relação estabelicida com a 

comunidade local, pelo envolvimento e comprometimento dos seus profissionais com a 

qualidade do ensino e pela aprendizagem dos seus alunos. 

O primeiro contato com a escola foi feito com a direção, quando expus minha intenção 

de pesquisa. A diretora se mostrou receptiva e dispôs-se a consultar o grupo de professores da 

escola e dos profissionais do PEI a respeito do assunto. Já no segundo contato, por telefone, a 

diretora comunicou que os docentes da escola e profissionais do PEI não haviam manifestado 

objeção e que eu poderia realizar a pesquisa naquele estabelecimento, desde que me 

comprometesse a dar um retorno aos profissionais da escola a respeito dos resultados obtidos. 

A primeira visita confirmou a adequação do estabelecimento aos meus propósitos de 

pesquisa. Por intermédio de uma conversa com a coordenadora do PEI, pude perceber que a 

organização da atividade pedagógica da escola apresentava significativa sintonia com o PEI. 

No dia seguinte, iniciei “oficialmente” o trabalho de campo. Na hora do café, a diretora 

apresentou-me ao grupo de professores e também a alguns profissionais do PEI que estavam 
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no momento, cedendo-me, em seguida, a palavra. Entreguei a eles um folheto contendo a 

síntese da minha proposta de estudo, falei um pouco sobre ela e expliquei a forma como eu 

pretendia me inserir no cotidiano do estabelecimento. O grupo demonstrou receptividade à 

minha pessoa e interesse pelo meu tema de pesquisa, aspectos que se mantiveram ao longo de 

todo o período em que lá estive. No dia seguinte, cheguei mais cedo e a coordenadora do 

programa me apresentou a toda equipe do programa PEI da escola. 

 
 

2.6  A observação direta: o cotidiano escolar e a possibilidade de novas trilhas 
 
 
Minha incursão na escola deu-se por intermédio da observação direta. A possibilidade 

de observar “contextos naturais”, de dialogar com os sujeitos envolvidos a respeito das 

experiências observadas, pareceram-me não só atraente como adequado à minha proposta 

investigativa. Para Ludke e André (1986), a observação ocupa um lugar privilegiado nas 

abordagens de pesquisa educacional. Segundo essas autoras, além de possibilitar a descoberta 

de aspectos novos de um problema, 

 
a observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 
“perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na 
medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, 
pode tentar apreender sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 
realidade que os cerca e às suas próprias ações (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.26). 

 

Desde o início da investigação, foi-me facultado livre acesso a todas as dependências 

da escola. Minha atuação se deu de forma semelhante à do observador descrito por Becker 

(1993, p.47): 

 
Ele observa as pessoas que está estudando para ver as situações com que se deparam 
normalmente e como se comportam diante delas. Entabula conversação com alguns 
ou com todos os participantes desta situação e descobre as interpretações que eles 
têm sobre os acontecimentos que observou (BECKER, 1993, p.47). 

 

Nessa perspectiva, assistindo as oficinas, participando de reuniões, passeando pelos 

pátios, almoçando ora comos alunos ora com os agentes culturais, estagiários e professores, 

fui tecendo os fios desta investigação. Por meio de conversas casuais, de perguntas relativas 

às situações vivenciadas, de comentários sobre questões do cotidiano da  escola, meu papel 

de observadora foi-se consolidando. Com um propósito misto de comodidade e curiosidade 

cientifica, passei a comprar pão, frutas e verduras no próprio bairro, e também a circular por 
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suas ruas e avenidas, buscando aprender o “clima” dos arredores da escola. 

O trabalho de campo foi realizado de fevereiro a junho de 2010, e eu ia à escola de 

quatro a cinco vezes por semana, variando de acordo com as atividades que estavam 

acontecendo. Durante todo esse tempo, tive notáveis acolhidas e colaboração por parte de 

todos que estudam e trabalham na escola. 

Em princípio, meu foco preferencial de observação seriam as oficinas de letramento, já 

que em todas as matrizes das escolas, essa oficina é contemplada. Entretanto, ao entrar em 

contato com o terreno de pesquisa, percebi que os eventos de letramento naquele espaço têm 

uma dimensão bem mais abrangente — em relação aos espaços e ao próprio “clima” da escola 

—, do que uma matriz curricular poderia conter em suas “grades”. Impôs-se, dessa forma, a 

necessidade de ampliar o foco de observação e a própria concepção do objeto de estudo. 

Contribuiu para isso o fato de que a oficina de letramento dentro do formato que a escola 

desenvolve, está muito mais voltada para atividades de aquisição do código escrito5 do que 

para eventos de letramento e suas práticas, além de acontecerem sempre em uma sala de aula, 

restrita, assim, ao espaço escolar. 

Nessa perspectiva, o foco de observação abriu-se em direção a todos os espaços 

(dentro e fora da escola) em que aconteciam oficinas, indiferentemente de serem oficinas 

entituladas de letramento ou não. As crianças, ao circular pelos espaços da comunidade e nas 

outras oficinas, e por terem um tempo maior para interação entre elas e entre elas e os espaços 

da comunidade e da cidade, são sempre confrontadas com situações em que o texto faz parte 

da vida, no seu contexto e uso real. Letras de música da igreja e da aula de música, placas de 

ônibus, situação de contação de histórias, declamação de poesias, leitura de cardápio e 

brincadeiras em que a leitura de textos orais e escritos estiveram sempre presentes, foram 

alguns dos eventos e suas práticas observados, descritos e analisados nesta pesquisa. Esses 

eventos ocorriam, na maioria das vezes, nos momentos livres das oficinas ou no trajeto, nas 

ruas, entre os espaços de realização delas. 

Mesmo sob o risco de não conseguir dar ao tema a profundidade que ele requer, 

devido à minha condição de pesquisadora iniciante e aos próprios limites de um trabalho de 

mestrado, abracei o desafio, considerando que a contribuição desta pesquisa pode dar-se 

também no sentido de levantar “pistas” para futuras investigações. 

Repensar as questões da pesquisa a partir do “chão da escola” foi algo tão desafiador 

quanto fascinante. Novas perguntas emergiam a todo instante. A efervescência de 
_______________________ 
5 Um exemplo dessa prática será analisado no capítulo de análise dos dados. 



67 

 

acontecimentos fazia-me desejar estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, na ânsia de não 

perder nenhum dado importante. Em diversas ocasiões, tive que fazer escolhas difíceis, como 

nos horários livres, nos quais as crianças se dividiam em grupos e aconteciam 

simultaneamente vários eventos de meu interesse. 

Além das oficinas e atividades livres que envolvem a leitura e a escrita, a observação 

do trabalho pedagógico em diferentes contextos (como planejamento de atividades, conselhos 

de avaliação, eventos e reuniões entre professores e com pais de alunos) foi fundamental para 

a compreensão dos eventos de letramentos ocorridos na escola. Os tempos intersticiais, como 

entradas e saídas dos turnos, intervalos entre oficinas e horário do almoço, também se 

revelaram como importante campo de observação. A duração das observações, a escolha dos 

sujeitos e contextos observados e a minha forma de participação como observadora (mais 

próxima dos alunos ou dos agentes culturais, por exemplo), foram sendo definidas de acordo 

com as necessidades delineadas pelo desenvolvimento do trabalho (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p.127). 

Estar na escola, pela primeira vez, em um “lugar” diferente — nem aluna, nem 

professora, nem formadora de professores — foi uma experiência bastante rica, apesar do 

constrangimento que isso me causou no início. Seguindo as orientações de Bogdan e Biklen 

(1994, p.126), esforcei-me para não ser vista pelos alunos como professora ou outra figura de 

autoridade, mas como uma “quase-amiga”. Penso que, dentro do possível, fui bem sucedida. 

Embora eu me tenha apresentado como pesquisadora e falado um pouco sobre meu tema de 

estudo, nos primeiros dias, alguns estudantes — especialmente as crianças mais novas — 

identificaram-me como uma “espiã infiltrada”. Imaginavam que minhas anotações eram 

relativas à observação dos seus comportamentos e seriam entregues aos seus professores. 

Felizmente, essa suspeita não durou muito tempo. Poucos dias após minha chegada à escola, 

os alunos já encaravam minha presença com bastante naturalidade, inclusive cometendo 

pequenas transgressões na minha frente, como se não houvesse uma “entidade adulta” entre 

eles. Mais que isso, chegavam a dirigir a mim olhares de cumplicidade. Ainda assim, os que 

não memorizaram meu nome, chamavam-me por “professora” ou simplesmente “fessora”, 

talvez por não terem encontrado vocativo mais adequado. 

Um aspecto marcante da experiência de campo que eu gostaria de registrar aqui foi a 

observação dos atritos que aconteciam entre alunos, principalmente no horário do almoço. 

Nos primeiros litígios que presenciei — brigas, discussões, disputas por espaço — tive que 

me conter para não intervir. Se, por um lado, deslocar-me de uma posição de autoridade, 

silenciar a voz de professora e ficar assistindo “de camarote” a situações em que por vezes eu 
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enxergava injustiças e exclusões, não foi fácil, por outro, foi extremamente interessante. 

Especialmente porque pude constatar que quase todos os conflitos presenciados por mim 

foram solucionados sem a mediação de um adulto. Percebi que os alunos possuem estratégias 

que lhes permitem sair dessas situações com a mesma facilidade com que nelas se envolvem. 

Quanto aos professores, passada a curiosidade inicial sobre o motivo que me trazia à 

escola, tratavam-me com certa naturalidade e esforçavam-se para me situar na complexa 

organização pedagógica da escola e me deixar inteirada dos assuntos comentados entre eles. 

Talvez por estarem vivendo um processo de transição, no qual há poucas certezas, 

demonstravam uma grande abertura — quase uma necessidade — de interlocução. Pelo fato 

de eu representar um olhar externo, e, talvez, por que a maioria deles já me conheciam do 

acompanhamento do Núcleo de Alfabetização e Letramento (NAL), como já comentado no 1ª 

capítulo desta pesquisa, e também do PEI. Muitos deles, procuravam-me espontaneamente 

para falar de suas impressões e trocar ideias a respeito de suas aulas, da escola e do Programa. 

A sensação de se estar envolvido em algo ainda muito novo e, de certa forma, muito 

experimental, fez com que os professores se sentissem à vontade inclusive para falar das 

próprias dificuldades, impressões, desafios. 

Nesse período de observação, o diário de campo e a filmadora foram meus 

companheiros inseparáveis. As observações eram registradas na escola em um “protocolo de 

observação”. Em casa, as anotações eram transcritas para a versão digital do diário. Esse 

exercício de transcrição foi, para mim, um dos momentos principais do processo de pesquisa, 

pois, mesmo lidando com dados recém-colhidos, eu já me sentia como se tivesse obtido certo 

distanciamento do campo, o que me permitiu acrescentar impressões, triangular dados e 

elaborar análises. 

 
 

2.7 As entrevistas 
 
 
Para Bogdan e Biklen (1994, p.134), a entrevista em pesquisas qualitativas “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”. Com efeito, a necessidade de apreender com mais clareza os sentidos dados pelos 

sujeitos às ações vivenciadas fizeram com que o recurso à entrevista como estratégia de 

investigação, já previsto por mim no projeto de pesquisa, tivesse sua importância aumentada à 

medida que transcorria o trabalho de observação do cotidiano do programa. 



69 

 

Foram entrevistados a diretora da escola, seis professores, a coordenadora do PEI, 

quatro alunos, cinco pais, três estagiários e quatro agentes culturais. Todas as entrevistas 

tiveram caráter semi-estruturado. Para Negrine (1999, p.74), a entrevista é semi-estruturada 

 
quando o instrumento de coleta está pensado para obter informações de questões 
concretas previamente definidas pelo pesquisador, e, ao mesmo tempo, permite que 
se realizem explorações não- previstas, oferecendo liberdade ao entrevistado para 
dissertar sobre o tema ou abordar aspectos que sejam relevantes sobre o que pensa 
(NEGRINE, 1999, p.74). 

 

As entrevistas com professores tiveram como objetivo principal contribuir para o 

esclarecimento dos significados atribuídos por eles à própria prática pedagógica, ao projeto 

pedagógico da escola e ao PEI, bem como as inter-relações entre esses tópicos. As entrevistas 

foram realizadas individualmente. Os professores cederam, para as entrevistas, parte de sua 

carga horária destinada a planejamento e preparação de material didático. Foram propostas 

questões a respeito de suas trajetórias docentes, da organização pedagógica da escola, do PEI 

e do trabalho realizado por eles nos projetos e aulas. 

Os professores entrevistados demonstraram bom nível de conhecimento da proposta 

do PEI, utilizando, inclusive, termos e expressões característicos dos fundamentos do 

Programa. Em geral, expressaram- se com liberdade e não demonstraram receio em emitir 

opiniões contrárias a alguns aspectos da organização e funcionamento do PEI. Alguns dos 

entrevistados deixaram transparecer, em seus depoimentos, que foi significativa para eles a 

oportunidade de descrever, refletir e elaborar análises sobre aspectos de sua prática cotidiana. 

Ressalto, porém, que as últimas entrevistas foram melhores que as primeiras, uma vez que, 

estando eu um pouco mais familiarizada com a função de entrevistadora, conseguia, de forma 

mais efetiva, contrapor novas questões e encadear temas a partir das declarações dos 

entrevistados. 

Na entrevista com os pais, procurei explorar também suas opiniões a respeito do PEI, 

obviamente sem nenhuma pretensão de representatividade. Cabe salientar que, embora os pais 

entrevistados tenham pouca escolaridade, o envolvimento em movimentos sociais de 

diferentes naturezas configurou-se, para eles, como importante espaço de formação. 

Impressionaram-me o nível de conscientização política e a capacidade de analisar de forma 

crítica as experiências vividas. 

Os alunos foram entrevistados em grupos, opção que foi feita no intuito de dar voz a 

um maior número de estudantes e de possibilitar situações de diálogo. Procurei, por meio das 

entrevistas, agregar elementos que me auxiliassem a compreender a relação dos alunos com a 
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escola enquanto espaço físico, bem como com seu projeto pedagógico e com as atividades de 

leitura e escrita desenvolvidas dentro e fora das oficinas. Foram realizadas quatro entrevistas 

coletivas, cada uma delas com quatro alunos. 

Fundamentando-me em Charlot (1996), as entrevistas realizadas durante as oficinas, 

foram conduzidas por meio de questões que se baseavam em situações concretas, estimulando 

os entrevistados a relatar episódios, fazer descrições, análises, emitir opiniões etc. No que diz 

respeito à participação dos alunos, as entrevistas foram diferentes umas das outras. Alguns 

grupos se mostravam retraídos no início, vindo a se soltar aos poucos, ao longo da conversa. 

Outros já se sentiam bem à vontade desde as primeiras questões, falando com desenvoltura. 

De uma forma geral, os alunos entrevistados demonstraram considerável familiaridade com a 

prática da interlocução em grupo: respeitavam-se mutuamente nas falas e prestavam atenção 

no discurso do colega. As declarações eram, em geral, bem conectadas às questões propostas. 

O entendimento das questões foi rápido e os alunos dialogavam entre si. 

Nos grupos, as entrevistas transcorreram de forma bastante tranquila. 

Espontaneamente, os alunos levantavam o dedo após cada pergunta, indicando que seria 

aquela a ordem das respostas. A interação dos grupos durante a entrevista foi muito boa, e 

alguns alunos se pronunciavam várias vezes em relação a um mesmo tema. As respostas e 

comentários eram elaborados de forma bastante concreta, ou seja, a recorrência aos exemplos 

era frequente, assim como a utilização de dados da realidade para fundamentar a ideia que 

estava sendo exposta. 

Alguns assuntos exerciam maior impacto sobre os alunos — isso foi observado em 

todas as entrevistas —, fazendo com que os grupos passassem a se expressar com mais ênfase. 

Nesses momentos, qualquer formalidade ou constrangimento relativos a uma situação de 

entrevista eram esquecidos, dando lugar a uma clima de conversa: um trocando ideia com 

outro, completando ou comentando a declaração do colega, exemplificando, reforçando ou 

apresentando opinião contrária, numa clara postura de interação. Foi interessante observar 

que, apesar do clima interativo, as respostas não pareciam contaminar-se umas com as outras, 

ou seja, os alunos se mostraram bastantes fiéis às próprias ideias. 

 
 

2.8 A análise documental 
 
 
Segundo Ludke e André (1986, p.38), a análise documental “pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 
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obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de uma tema ou problema”. Neste 

estudo, a análise documental foi utilizada, em primeiro lugar, na abordagem das concepções 

que fundamentam o PEI. Fato relevante a ser considerado aqui, foi a dificuldade de se 

encontrar textos oficiais da PBH (SMED) que tratem dos princípios e diretrizes do Programa 

da Rede Municipal de Belo Horizonte. Foi também de grande relevância a análise do texto do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 

Outra fonte documental à qual tive acesso foram os registros de projetos 

coletivos/projetos de ensino, atividades e eventos realizados na escola ou com a participação 

desta. Ao longo do trabalho de campo, recolhi outros documentos, como trabalhos de alunos, 

fichas de avaliação, textos didáticos, pautas de reuniões, quadros de horários, comunicados da 

escola aos pais dos alunos, atividades de leitura e escrita etc. Esse procedimento contribuiu 

para a compreensão de aspectos da cultura docente, das relações professor-aluno- famílias e 

da própria organização pedagógica daquele estabelecimento escolar. 

 
 

2.9 Análise dos dados 
 
 
A variedade de instrumentos utilizados para a coleta de dados proporcionou um 

volume substancial de material a ser analisado. As questões norteadoras da pesquisa se 

impuseram como uma estratégia para a organização dos dados. Igualmente, o quadro teórico 

que sustenta a investigação foi fundamental para se estabelecer os recortes necessários. 

Como o foco eram os eventos de letramento ocorridos nos espaços da escola integrada, 

fez-se uma seleção de todas as situações em que a leitura e/ou a escrita estivessem presentes, 

permeadas por textos autênticos orais e/ou escritos. A seguir, foi necessário pensar nos 

gêneros que predominaram e que assumiram significados importantes no processo de 

interação com o texto escrito daquelas crianças, ou seja, gêneros textuais (ou suporte de 

gêneros) representativos, considerando a totalidade do trabalho de mediação observado no 

semestre. 

Algumas questões sustentaram o processo de seleção dos eventos de letramento a 

serem analisados, dada a impossibilidade de análise de todos eles, tais como: De que modo os 

gêneros textuais são explorados nas oficinas e nos espaços da escola integrada? Quem lê, 

como lê e o que se fala sobre os textos? Que perguntas são propostas, que respostas são 

produzidas, como são produzidas, e por quem? 

Realizou-se, inicialmente, uma transcrição manual, minuciosa de todas as aulas 
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observadas, com o foco nos eventos de letramento. Utilizou-se um aparelho de vídeo cassete 

comum, que permitiu transcrever e verificar os dados repetidas vezes, sempre que necessário 

(ERICKSON, 2006). A própria pesquisadora fez todas as transcrições. O mesmo tipo de 

transcrição foi feito para as entrevistas realizadas. No momento das transcrições, os estudos 

da etnografia foram importantes, visto que 

 
a preparação criteriosa de transcrições passa a ser vista, entre os estudiosos da fala-
em-interação, assim como especialistas em metodologia de pesquisa qualitativa, 
como procedimento analítico interpretativo, sensível a todas as questões pertinentes 
a tal caráter (GARCEZ, 2002, p.84). 

 

O padrão ortográfico foi escolhido para a transcrição e conservaram-se os traços da 

oralidade próprios desse tipo de discurso. Outra opção, foi pelo emprego da pontuação, 

buscando representar a entonação do participante da interação. Considerou-se importante 

fazer uma “transcrição limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos complicados” 

(MARCUSCHI, 1991, p. 9). 

Os procedimentos de análise adotados tomaram como referência as condições em que 

os discursos foram produzidos, tendo em vista um conjunto dos teóricos que trabalham com a 

análise do discurso e que se interessam pelo 

 
estudo das condições de produção dos discursos, em especial o que é dito sobre os 
textos, como é dito, as perguntas propostas às crianças, a maneira como é conduzido 
o processo de interação com os textos [...]. As escolhas discursivas da professora não 
só nos indicam sua posição em relação ao grupo de alunos, mas também nos dizem 
como ela percebe a posição de seus alunos em relação a si mesma e aos outros 
(CASTANHEIRA, 2004, p.50). 

 
 

2.10 A escola pesquisada e sua comunidade 
 
 

2.10.1 Histórico e identificação da escola 
 
 
Criada pela Lei 10633, de 04 de maio de 2001 e autorizada a funcionar pelo Decreto 

20.498, de 14 de fevereiro de 2001, a escola pesquisada oferece as seguintes modalidades de 

ensino: Educação Infantil, que funciona em uma Unidade Municipal de Educação Infantil 

(UMEI), vinculada à escola em 2006 — antes o espaço funcionava como creche comunitária; 

o Ensino Fundamental; a Educação de Jovens e Adultos (EJA); e vários Projetos Sociais. A 

escola situa-se no bairro Ribeiro de Abreu, periferia da Regional Nordeste da cidade de Belo 

Horizonte. 



73 

 

A formação histórica do bairro se deu com a vinda de parte da classe operária 

moradora em bairros subjacentes e de desabrigados, que se estabeleceram ali. Com o passar 

do tempo, também chegaram moradores do norte de Minas e do interior do estado. 

Atualmente, o “Ribeiro” é um bairro densamente povoado, com pouca infra-estrutura e 

cinturões de pobreza. As opções de lazer e cultura são escassas, fazendo da escola polo 

privilegiado de convivência social. É relevante notar que a região é considerada uma das mais 

pobres da capital, com alto índice de criminalidade. 

Apesar disso, a comunidade é bastante organizada, possuindo inclusive Associação 

Comunitária (COMUPRA) que conseguiu trazer, por meio do Orçamento Participativo de 

1999, essa escola para o bairro. No início, a escola funcionou provisioriamente na sede de 

uma creche, tendo quatro turmas de início de duas intermediárias, ambas do Primeiro Ciclo. 

Foi em agosto do mesmo ano que a escola conquistou definitivamente seu espaço físico, tendo 

sua sede própria. Nesse momento, ocorreu a expansão de turmas de cinco anos e passou a 

atender aos ciclos de formação para a educação fundamental. Atualmente, a escola atende em 

média 1.000 alunos, dos quais 60% estão cursando o Ensino Fundamental. Além desses 

alunos, a escola responde por mais 32 turmas de EJA do programa EJA BH. Essas turmas 

funcionam em igrejas e associações comunitárias espalhadas pela cidade. 

Segundo a diretora, desde a sua fundação, a escola traz em sua filosofia um 

diferencial, pois acredita que, para a formação de cidadãos competentes, é necessário investir 

em seus talentos e potencialidades, procurando valorizar o que eles tem de melhor. Nesse 

sentido, Projetos como Dolim Dolá e Educadança exercem um papel fundamental, uma vez 

que possibilitam “valorizar o potencial de nossos alunos e ao mesmo tempo construir valores 

que vem sendo esquecidos e banalizados pela sociedade” (Entrevista com diretora, em 06 de 

março de 2010). Em suma, a escola defende a educação baseada no diálogo, na democracia e 

na coletividade, haja vista que as decisões importantes são sempre tomadas em assembleias. 

 
 

2.10.2 O aluno atendido 
 
 
O corpo discente da escola pesquisada é composto por alunos na faixa etária de 6 

(seis) a 80 (oitenta) anos de idade. Grande parte dos alunos vive em famílias de pais 

separados, sendo bem significativo o número de crianças que, ao sofrer abandono materno, 

são criados por avós, tias, madrinhas e até mesmo vizinhos. Posto de outra forma, a maioria 

dos alunos vive em situação de risco, reivindicando ampla rede de apoio para a superação de 
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sua condição de risco, cabendo à escola suprir essa demanda da comunidade. Sendo assim, as 

crianças e adolescentes que apresentam dificuldades comportamentais e/ou necessidades 

especiais, inclusive com déficit de aprendizagem, são incluídos em vários projetos da escola. 

Além disso, também ocorre, quando necessário, o encaminhamento para outros profissionais 

da área da saúde e da educação. 

Entretanto, a direção ressalta que são crianças extremamente afetivas e que mantêm 

relação positiva com todo o grupo da escola. visto que “a missão da EMPC é garantir a seus 

alunos condições para que adquiram os altos níveis de aprendizagem e conhecimento, através 

de práticas pedagógicas que promovam a participação autônoma e o respeito à diversidade 

cultural” (Diretora, em entrevista realizada em 07 de março de 2010). 

 
 

2.10.3 Objetivo e proposta pedagógica 
 
 
Em entrevista, a diretora afirma que 

 
crianças e adolescentes chegam à escola com conhecimentos previamente adquiridos 
e isso tem a ver com identidades de classe, raça, etnia, gênero, território, campo, 
cidade, periferia, devendo ser esses conhecimentos ampliados pela escola, levando-
se em consideração que, a cada dia, nossos alunos são mais heterogêneos, forçando a 
escola a assumir um comportamento mais coletivo, autônomo, flexível e 
diversificado (Diretora, em entrevista realizada em 07 de março de 2010). 

 

Conforme afirma Moreira (1999), é inegável a pluralidade cultural do mundo em que 

vivemos, que se manifesta de forma impetuosa em todos os espaços sociais, inclusive nas 

escolas e nas salas aulas. Essa pluralidade, frequentemente, acarreta conflitos, tornando cada 

vez mais agudos os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação. 

Nesse sentido, memorizar os conhecimentos disciplinares não significa ter 

conhecimento, pois o conhecimento depende da capacidade de relacionar, interpretar, 

calcular, associar, analisar etc. O PPP da escola assim resume sua proposta pedagógica: 

 
A fim de auxiliar a organização dos processos escolares, propomos as atividades de: 
introduzir, retomar, trabalhar novos conteúdos críticos e consolidar (inclui 
avaliação). 
Apresentamos abaixo os fins e objetivos de nossa proposta pedagógica de forma 
sintética. Considerando o processo ensino-aprendizagem como uma relação 
dinâmica de reciprocidade e diálogo continuado, respeitando o contexto de nossos 
diferentes alunos, colocados como sujeito no processo escolar, buscamos: 
1- Possibilitar ao educando oportunidades pedagógicas, visando o seu crescimento 
afetivo, social e cognitivo, tendo em vista o atendimento às diferenças individuais. 
2- Valorizar e estimular iniciativas do corpo docente e discente no processo ensino-
aprendizagem. 
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3-Desenvolver no educando o espírito de investigação e coletividade/solidariedade. 
4- Resgatar a autoestima do aluno e o respeito ao próximo e às diferenças. 
5- Privilegiar as dimensões cognitivas, afetivas, sensoriais, artísticas, culturais e, 
sobretudo, éticas. 
6- Reconhecer o aluno como sujeito da construção de sua aprendizagem e. ao 
mesmo tempo. produto de vários fatores que interagem na sua formação sócio-
cultural. 
7- Desenvolver metodologias voltadas para a realidade social dos alunos, 
respeitando as especificidades de cada idade e os diferentes ritmos de aprendizagens, 
além das diferenças culturais e identitárias. 
8- Oferecer ao aluno espaço que favoreça a convivência e a interação mútua, a fim 
de possibilitar a construção de valores coletivos. 
9-Apresentar aos alunos realidades comuns ao mundo do trabalho, enfatizando as 
regras que norteiam as relações de trabalho no mundo atual. 
10- Fortalecer as redes de apoio do grupo a fim de favorecer a superação dos fatores 
e situações de risco da comunidade (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2005, 
p.10). 

 
 

2.10.4 Organização do trabalho e o tempo escolar 
 
 
A EMPC funciona em três turnos. O primeiro e o segundo turnos funcionam com 12 

turmas regulares e mais três turmas do Projeto Intervenção Pedagógica e Alfabetização. O 

terceiro turno funciona com 5 turmas de EJA e mais uma turma do Projovem. 

A Divisão das turmas se dá por turno. Obedecendo ao critério de matrícula, os alunos 

mais novos são integrados no período da manhã, os mais velhos, à tarde. Tal decisão se 

justifica pelo propósito de preencher as tardes dos adolescentes com atividades educativas, 

evitando a ociosidade do dia-a-dia. A divisão das turmas dos alunos do 2º ciclo pode variar de 

um ano para outro, de acordo com o número de alunos por ciclo, porém não deverá variar 

muito da proposta a seguir. Cada turma de 1º ciclo tem, preferencialmente, 25 alunos, as de 2º 

ciclo, 30 alunos, e as de 3º ciclo, 35 alunos. Os alunos são atendidos em 4h e 20min diários, 

sendo 4h de aulas regulamentares e 20min dedicados ao recreio. A escola propõe o tempo 

estendido com o Programa Escola Integrada, que atende a toda a demanda da escola, o que 

corresponde a mais ou menos 70% dos alunos matriculados no ensino fundamental. 

A diretora aponta que a escola construiu uma matriz curricular que privilegia os 

alunos, no sentido de sanar suas deficiências de aprendizagem, buscando garantir o 

desenvolvimento de todas as áreas do conhecimento de forma articulada. Apesar de a matriz 

curricular, nesse primeiro momento, privilegiar conteúdos de matemática e de português, a 

proposta é trabalhar no sentido de buscar a equalização da mesma. Para suprir essa falta de 

equidade na Matriz, a escola propõe projetos extra-turnos que trabalham temas como arte, 

corporeidade, ética e ciências biológicas. Exemplos desses projetos são: o Programa Escola 

Integrada, o Grupo de Danças Folclóricas Educa Dança e o Coral Dolim Dolá. Segundo a 
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diretora, 

 
a metodologia trabalhada na escola está baseada no trabalho coletivo, na discussão 
em grupo, no espírito de cooperação. De modo que o professor seja mediador e que 
o conhecimento seja desenvolvido por todos os envolvidos no processo 
ensino/aprendizagem. Onde os sujeitos mudam de lugar assumindo o papel ora de 
mestres, ora de aprendizes (Diretora, em entrevista realizada em 07 de março de 
2010). 

 
 

2.10.5 A turma da Escola Integrada em que se realizou a pesquisa 
 
 
A investigação desenvolveu-se em uma turma da segunda etapa do 1º Ciclo, formada 

por crianças com sete anos de idade, com exceção de três que completariam oito anos. 

Constituía-se de 35 crianças: 22 meninas e 13 meninos. Essa é a composição da turma 

referência do horário regular, e eles continuam juntos nas oficinas da Escola Integrada. No 

entanto, o horário da Escola Integrada apresentou uma particularidade: os alunos se misturam 

com outros alunos de outras turmas e de outras idades, de modo que as atividades realizadas 

nos espaços do PEI sempre tem a presença de alunos mais velhos, mais jovens, com maior ou 

menor fluência na leitura e na escrita. Essa situação, é claro, tem reflexo nas interações 

ocorridas durante as atividades. 

Diferentemente do que acontece em muitas escolas, as crianças são enturmadas pela 

matrícula, sem testes para separá-las, revelando um avanço com relação à tendência escolar de 

classificação dos aprendizes em razão apenas de seus conhecimentos. Depois de constituída, 

as crianças permanecem com seus pares de idade por três anos, tempo que corresponde à 

duração do ciclo, e sempre com a mesma professora alfabetizadora. 

As crianças iniciaram o ano em diferentes níveis no que concerne à leitura e à escrita. 

Segundo a classificação da professora do turno regular, 20 alunos estão no nível alfabético, 10 

alunos no nível silábico-alfabético e 5 no nível silábico. Nas oficinas do PEI, os alunos 

demonstraram diferentes experiências com a escrita durante as interações observadas. 

De um modo geral, as crianças eram muito curiosas e observadoras. Sempre 

apresentavam uma imensa vontade de aprender a ler e a escrever. Gostavam de participar das 

atividades e de manifestar suas opiniões sobre os temas discutidos. Eram muito carinhosas e 

afetivas. Recebiam a pesquisadora calorosamente, todos os dias. Perguntavam sempre por que 

eu escrevia tanto, gostavam de ver as notas de campo e pediam para serem filmadas. 
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3. A ANÁLISE DOS EVENTOS DE LETRAMENTO NOS ESPAÇOS DA ESCOLA 
INTEGRADA PROFESSOR CIDADÃO 

 
 
Neste capítulo, faço a análise dos eventos de letramento selecionados: leitura de jornal, 

leitura na rua, leitura no espaço da igreja, escrita do bilhete e leitura e contação de histórias. 

Destacamos o evento abaixo para ilustrar os princípios que nortearam as nossas análises sobre 

os processos de leitura e escrita vivenciados na Escola Integrada Professor Cidadão. 

 
 

3.1 A leitura dentro da igreja: os cartazes e as listas 
 
 

Nicole: Olha, lá tem cartaz de música novo. Eu vim com minha mãe ontem. 

Samuel: Minha mãe é crente, vem aqui não. 

Nicole: Minha mãe vai lá também, lá e aqui. 

Ana Carolina: (tentando ler o cartaz) D D DDD mais E DÉ ..DÉ...u — DEUS. É Deus. 

Nicole: CAGÁ..A Ô Amanda e aqui aqui Ó CHA... 

Nicole: CHA. 

Amanda: CHA — MA chãma — chã ma né? 

Samuel: É... “Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar”. 

Nicole: (apontando palavra por palavra e já não soletrando mais): Deus chama a gente para um momento novo 

de caminhar. 

Ana Carolina: Vamos Amanda, quero ir lá ó... lá na casinha. Vamos brincar de escolinha também! 

 

Diante desse evento, partilhamos da ideia de Street (1984) quando afirma que o 

letramento é um fenômeno plural, cujas práticas não são universais nem homogêneas, pelo 

contrário, modificam-se de acordo com as circunstâncias, os usos e a história daqueles que 

recorrem às mesmas. Visto que, numa dada cultura, há diferentes letramentos associados ao 

variados domínios da vida, bem como uma diversidade nos modos como os sujeitos tomam 

parte de eventos e situações nesses domínios, parece-nos adequado e relevante examinar de 

que forma esses sujeitos, situados em contextos específicos, membros de determinadas 

comunidades, atuam em eventos mediados pela leitura e pela escrita. 

Por isso, algumas particularidades do evento acima nos fez trazê-lo para iniciar as 

nossas análises sobre as produções de leitura e escrita. Em primeiro lugar, destacamos a 

questão cultural fortemente demarcada na interação: “Minha mãe vai lá, lá e aqui”. A mãe de 

Nicole frequenta a igreja evangélica e a católica. Sabemos que essa prática não é muito 

recorrente, talvez o contrário sim, ir à católica e à evangélica. Mas, o mais importante aqui, é 
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evidenciar o quanto nossas práticas de letramento são determinadas pelo contexto cultural, e 

que essas práticas de letramento ifluenciam diretamente a aprendizagem do código escrito. 

Basta observar a fluência demonstrada pela Nicole, aluna ainda em processo de alfabetização, 

ao ler o texto que ela já conhecia da igreja. Ao ler, ela acionou seus conhecimentos do texto, a 

música, e a atividade de leitura foi mais fluente pela capacidade de antecipar o asunto do 

texto. 

Considerando que os letramentos são múltiplos e determinados pelo contexto, 

selecionamos os eventos de leitura e escrita que analisaremos neste capítulo. Tomando como 

pressuposto, pois, a concepção de leitura e escrita como práticas sociais, as oficinas 

focalizadas permitirão uma reflexão sobre a importância da interação no processo de 

produção de leitura, momento em que “o(s) sentido(s) de um texto resulta(m) de uma situação 

discursiva” (ORLANDI, 1987, p.194). Ao observar a sequência interacional das atividades, 

percebemos que nas práticas dos eventos selecionados estão presentes eventos de letramentos 

próprios do universo escolar, como, por exemplo, a utilização de várias estratégias de leitura, 

tanto nas mediações do estagiário, caracterizando uma situação de ensino, como nas 

estratégias acionadas durante as tentativas de leitura das crianças. 

A leitura é uma atividade complexa que envolve um conjunto de habilidades. Nessa 

atividade, os conhecimentos prévios do leitor são fundamentais para a compreensão do que se 

lê. Conhecimento prévio, segundo Kleiman (2002), é aquele que o leitor já possui, que ele 

acumulou ao longo de sua vida. É constituído pelo conhecimento linguístico, textual e de 

mundo. Para a autora, conhecimento linguístico é aquele implícito, não verbalizado, que faz 

com que falemos português como falantes nativos. Conhecimento textual é o conhecimento 

das estruturas textuais, dos tipos de sequências textuais, como os tipos narrativo, 

argumentativo, expositivo, injuntivo, e descritivo. Conhecimento de mundo ou conhecimento 

enciclopédico abrange um tipo de conhecimento, geralmente adquirido informalmente, 

através de nossas experiências e de nosso convívio numa sociedade. Todos esses 

conhecimentos são adquiridos por meio da participação em eventos e suas práticas de 

letramentos nos diversos espaços sociais ou instituições. 

 
 

3.2 A leitura do suporte jornal 
 
 
Sabe-se que o jornal é uma coletânea de gêneros diversos: notícias, editoriais, 

reportagens, classificados, horóscopos etc. (MARCUSCHI, 2003, p.19-36). Cada um desses 
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gêneros textuais apresenta uma estrutura composicional, discute algum tema e possui um 

estilo. Em razão da diversidade de gêneros presentes em um único suporte, percebe-se a 

importância do trabalho com o jornal, fonte de gêneros distintos que cumprem diferentes 

funções para o leitor, como informar sobre os acontecimentos atuais, sobre a programação 

cultural, divulgar produtos, formar opinião, entreter. 

O evento de letramento que será analisado foi mediado pela estagiária Márcia, que é 

estudante do curso de pedagogia da Universidade FUMEC, e é responsáel por coordenar a 

oficina de jornal da escola pesquisada. Quando a estagiária traz um jornal para ler junto com 

as crianças, proporciona-lhes a oportunidade de elas mesmas lidarem com a língua em um de 

seus usos concretos e amplamente utilizado pela sociedade. O jornal é, em geral, um suporte 

conhecido pela criança que reside na zona urbana. É encontrado em bancas de revistas, 

vendido nos sinais das vias públicas, distribuído em diferentes estabelecimentos. A criança vê 

constantemente o jornal nos diferentes espaços e reconhece sua função de relatar notícias. 

Mas, no caso das crianças da turma, o conhecimento relaciona-se a dois jornais específicos, 

como se verificou na pesquisa. 

Segundo Faria (2001), trabalhar com o jornal significa ajudar os alunos a compreender 

o mundo, a sociedade em que vivem e prepará-los para a ação. A autora ressalta que a 

utilização do jornal na sala de aula é uma forma de desenvolver a consciência da cidadania. 

Aos poucos, os alunos tornam-se leitores críticos, “não só de textos, mas do mundo que os 

rodeia” (FARIA, 2001, p.13). 

No evento de letramento, a seguir, muitos conhecimentos foram produzidos durante a 

interação. É possível dizer que, de acordo com Orlandi (1987), cada texto do suporte enfocado 

pela estagiária é o centro, o lugar comum que possibilita a interlocução. É no diálogo, no 

confronto de conhecimentos prévios dos leitores, crianças e mediadores, no caso, a estagiária, 

associados às pistas do gênero, que a leitura é “produzida”. Percebe-se implícita à prática que 

será analisada, a concepção de que ler é ler escritos autênticos, que circulam socialmente e 

que têm uma função para a comunidade de leitores. A primeira sequência interacional revela o 

início do evento a ser analisado: 

 
Márcia: Então pessoal, hoje a nossa oficina é pra escolher o nome do jornal da integrada. Trouxe um jornal pra 

gente ler e conhecer bem e nos ajudar na escolha do nome do nosso jornal e na escrita do nosso. Eu trouxe pra 

vocês esse jornal (mostrando a primeira página do jornal Estado de Minas). Onde vocês acham que está escrito 

o nome do jornal? 

Crianças: Silêncio. 

(Os alunos demonstram não conhecer o jornal) 
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Márcia: O que vocês acham que tem em um jornal? 

Felício: Conta coisas que as pessoas fizeram, notícias, histórias. 

Beth: os signos da gente. 

Márcia: Bom, tem tudo isso e muito mais... vamos começar pelo nome do jornal? O nome do jornal, como é 

muito importante vem bem grande e mais preto que as outras palavras. 

Sandra: Super. 

 

Analisando os primeiros momentos de interação, verifica-se que a estagiaria explicita 

para as crianças o porquê da leitura do jornal dentro daquele contexto. O modelo ideológico 

de letramento (STREET, 1984) compreende as práticas de leitura e de escrita contextualizadas 

e constituídas dentro de um contexto específico, o que implica saber sobre o que, como, 

quando e por que ler e escrever, quer dizer, saber as condições de produção dos letramentos. 

Na sequência, percebemos que as crianças demonstraram não conhecer o jornal 

apresentado pela estagiária. Curiosa por ter percebido o desconhecimento das crianças, 

conversei com algumas, e pude verificar que as mesmas conheciam dois jornais populares: o 

Jornal Super e O Dia, de fácil acesso às camadas de menor poder aquisitivo, em razão do seu 

baixo valor. Esses jornais são conhecidos pelas crianças e, segundo elas, circulam em suas 

casas. Observou-se que as crianças conheciam o jornal como um suporte da escrita, fonte de 

notícias variadas, conforme elas disseram para a pesquisadora e pelas respostas à estagiária 

nas interações do evento analisado. 

Chamou minha atenção o fato de a estagiária levar o jornal Estado de Minas e não um 

dos outros dois já bem conhecidos pelas crianças da comunidade. Também curiosa por saber 

se havia uma intencionalidade na escolha, conversei com a estagiária sobre a opção. Perguntei 

como foi feita e porque foi feita a escolha do jornal Estado de Minas. A resposta foi a 

seguinte: 

 
Escolhemos juntas, eu e a coordenadora da Escola Integrada, a Socorro sugeriu o 
Estado de Minas porque os outros, como o Super, trazem reportagens sangrentas e 
de baixa qualidade textual, os textos são pobres e não ampliam o universo cultural 
das crianças, só notícias bem daqui sabe... não trazem nada dos outros estados por 
exemplo... tudo muito corriqueiro, sem aprofundamento. Outro motivo é que eles 
não têm o suplemento infantil e precisamos dele para dar nossa continuidade com o 
jornal da escola, o suplemento vai nos ajudar como modelo para a construção e 
continuidade do nosso (Estagiária, em entrevista realizada em 14 de maio de 2010). 

 

A situação vivenciada demonstra que as condições sociais de acesso à leitura são 

diferenciadas em nossa sociedade, conforme pontua Soares (1988, p.25): 
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Essa barreira ao acesso à leitura se concretiza não só por mecanismos de sonegação 
de material escrito às camadas populares, mas também por mecanismos de 
distribuição seletiva desse material, mecanismos que impõem a forma de consumo: 
livros, revistas, jornais para as classes dominantes, livros, revistas, jornais para as 
camadas populares (SOARES, 1988, p.25). 

 

Sabemos que uma das questões mais relevantes para o universo escolar, em se tratando 

dos estudos do letramento, é a defesa de um olhar sensível às praticas de letramento, 

entendidas, segundo Hamilton (2002), como a maneira pela qual as culturas realizam os 

eventos de letramento; grupos culturais distintos lidam de forma diferenciada com os usos e 

as práticas sociais de escrita. Essas teorizações parecem sinalizar para a necessidade de a 

escola, em sua configuração mais ampla, conhece as práticas de letramento locais, o que 

implica, em ultima instância, em conhecer os letramentos locais, tal qual propõe Street (2003).  

Percebemos implícita a escolha de um jornal em detrimento dos demais, bem como as 

grandes críticas dirigidas aos letramentos locais referentes às ‘limitações’ desses letramentos, 

à forma ‘romântica’ como são olhados e às relações que são estabelecidas entre eles e os 

letramentos distantes, isto é, entre o ‘local’ e o ‘global’. Em resposta à ‘aparente pobreza’ dos 

letramentos locais, pesquisadores (STREET, 2003) observam que, embora vozes dominantes 

caracterizem as populações locais como ‘iletradas’, uma rica variedade de práticas de 

letramento pode ser deflagrada em centros urbanos ou rurais. Defendem, por isso, a 

necessidade de tornar visíveis as práticas de letramento cotidianas em toda a sua 

complexidade. Eles argumentam que o respeito que se deve ter por esses letramentos não deve 

ser confundido com ‘uma abordagem romântica’. 

A verdadeira intenção não é isolar essas praticas de outras que estão ‘fora’, mantendo-

as ‘puras’, mas tê-las como ponto de partida para introduzir letramentos hegemônicos, 

comprometidos com o progresso e a modernização. Nesse sentido, a relação local/global não é 

excludente. O global se imbrica ao local à medida que essas comunidades tencionam garantir 

os seus direitos e necessidades locais. Assim (re)inventada, a questão passa a ser entendida 

como uma pratica de ensino e aprendizagem situada em que a escrita e, naturalmente, a 

leitura), por si mesma, é incapaz de resolver problemas que são inerentes às práticas sociais. 

(MACEDO, 2005). 

Fora a questão pontuada, ao trabalhar com o jornal, a estagiária possibilitava às 

crianças a oportunidade de conhecerem os diferentes textos presentes no suporte e as suas 

respectivas funções. Através da leitura compartilhada, estagiária e crianças interagiam, 

discutiam, trocavam informações, partindo do instrumento para o diálogo. No caso específico 

do momento analisado, as crianças tinham a oportunidade de ampliar o conhecimento que 



82 

 

possuíam sobre o jornal. 

Importante ressaltar, também, que, ao escolher a leitura do jornal Estado de Minas, a 

estagiária e a coordenadora tinham a intenção de trabalhar o suplemento infantil, o que 

demonstra uma preocupação em trabalhar com um suporte adequado ao contexto, oferecendo 

um modelo adequado à intenção de construir um jornal com as crianças. 

Na sequência interacional a seguir, a estagiária conduz a turma de modo que as 

crianças possam construir os sentidos do texto, partindo das imagens presentes: 

 
— ESTADO DE MINAS — 

O GRANDE JORNAL DOS MINEIROS 

 

Márcia: Não. Pessoal, nós vamos então escolher o nome do jornal da Integrada, pra isso eu trouxe um jornal de 

casa pra vocês conhecerem e vamos ler juntos, mas não é Super. 

Crianças: Alguém aqui conhece esse jornal? 

(Silêncio) 

Márcia: O que ta escrito aqui (Mostrando o suporte e apontando para o título). Tem as letras bem grandes e 

mais escuras que as outras, deve ser importante né? 

Eduardo: Jornal 

Sofia: Que jornal!!! Nem tem o J ali. É (soletrando) [ES] —[ta]-[do]. 

Marcia: Muito bem!! Começa com a letra E, meninos, mas a letra E no início da palavra faz som de [Ê], quase o 

som do i , como em escola, estudar.(apontando para as palavras) Estado de ... quem sabe o nome do nosso 

estado ? começa com (aponta a letra M de Minas) 

Crianças: M 

Eduardo: Minas. 

Márcia: Isso Eduardo, M de Minas ... Quem sabe o nome do nosso Estado. 

Crianças: Minas 

Márcia: É Minas, mas falta aqui na frente (aponta para palavra Gerais) 

Crianças: Minas gerais. 

Márcia: (apontando para a foto do jogador Ronaldinho). Quem conhece esse moço aqui? 

 

Observando os detalhes da interação, percebe-se a estagiária exercendo a função de 

mediação no processo ensino-aprendizagem. Ela desperta a atenção das crianças para os 

aspectos visuais da primeira página e para a leitura do nome do jornal, acionando para isso 

algumas estratégias de leitura que analisaremos mais adiante. 

Graças aos estudos da perspectiva sócio-histórica de Vygotsky (1984), sabe-se que as 

crianças aprendem observando, imitando os outros com os quais convivem, comparando 

objetos em suas ações cotidianas. A aprendizagem, segundo o autor, é um processo mediado, 
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individual e coletivo, que faz despertar processos internos de desenvolvimento. Nota-se, 

assim, o valor do papel mediador da estagiária e das interações que acontecem quando se lê e 

escreve. As crianças aprendem com a estagiária e com seus colegas. Por meio desse processo 

interativo é que “conhecemos a realidade que nos cerca, formulamos e reformulamos nossa 

maneira de entender o mundo, a sociedade, nós mesmos” (GOMES; MONTEIRO, 2005, 

p.20). 

Nessa perspectiva, ler é um processo discursivo, de interação, de interlocução 

(ORLANDI, 1987), é uma construção ativa do leitor. O jornal é um veículo de comunicação 

importante nesse processo de conhecimento do mundo. Fonte de diversas informações, ele 

coloca o leitor a par do que acontece na atualidade. Revela a história do cotidiano. Por meio 

da leitura é que o leitor se apropria das características desse suporte, bastante utilizado na 

sociedade. 

A interação realizada mostra como a estagiária desperta a atenção das crianças para o 

nome do jornal, informação presente na primeira página, que lhe imprime, pelos detalhes 

utilizados no projeto gráfico, uma configuração adequada ao público ao qual se destina. 

No momento destacado, a estagiária ressalta as chamadas saliências textuais. Os textos 

impressos são, geralmente, marcados por elementos que se sobressaem, que se destacam 

como títulos, subtítulos, destaques gráficos, formatação especial de letra. São elementos 

colocados intencionalmente por quem escreve e que precisam ser compreendidos pelo leitor. 

O bom leitor percebe esses detalhes, que o auxiliam na legibilidade do texto. Segundo Cafiero 

(2007, p.3), a exploração apropriada das saliências textuais pode contribuir para que o aluno 

aprenda a usar estratégias adequadas de leitura. 

Como a pesquisa evidenciou, as crianças que ainda não sabem ler podem ser 

estimuladas a observar as saliências de um texto, pois todos os elementos ali presentes 

auxiliam na construção do seu sentido pelo leitor. É no texto que as saliências fazem sentido, 

e é nele que suas funções podem ser analisadas, mesmo porque, as crianças estão atentas a 

todos os detalhes que circulam ao seu redor. 

Outro momento bem interessante da sequência interacional acima se refere à chamada 

da estagiária para as letras E e M, estabelecendo uma relação letra-som. Refletindo sobre o 

processo discursivo destacado, percebe-se que a estagiária, ao explicar o significado daquelas 

letras naquele contexto, trabalhava um conteúdo necessário à construçao do sistema de 

escrita. Ao chamar atenção para as fotos presentes na primeira página, a estagiária permitiu 

que as crianças fizessem inferências e construíssem sentidos. Trabalhar essa relação texto 

visual e texto verbal é extremamente importante, principalmente com crianças em processo de 
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alfabetização, momento em que as crianças leem, primeiramente, as imagens. Quer dizer, as 

crianças valorizam muito as imagens presentes nos suportes de leitura e constroem o 

significado dos textos a partir delas: “uma criança, recém-alfabetizada, precisa de ilustrações 

que a ajudem a compreender o texto” (AZEVEDO, 1998, p.109). No caso das crianças 

daquela turma, elas estavam em processo de alfabetização, e as imagens, as pista textuais, 

significavam muito para aqueles leitores. 

Nas interações estabelecidas e analisadas até o momento e nas outras interações que 

analisaremos podemos nos remeter, respectivamente, aos modelos ideológico e autônomo de 

letramento, os quais, com base em Street (2003), não vemos como dicotômicos. Escreve o 

autor: 

 
[...] os modelos jamais foram propostos como opostos polares: em vez disso, o 
modelo ideológico de letramento envolve o modelo autônomo. A apresentação do 
letramento como sendo “autônomo” é apenas uma das estratégias ideológicas 
empregadas em associação ao trabalho no campo do letramento, que em realidade 
disfarça a maneira em que a abordagem supostamente neutra efetivamente privilegia 
as práticas de letramento de grupos específicos de pessoas (STREET, 2003, p.9). 

 

Nesse sentido, o modelo autônomo mostra-se profundamente ideológico. Ao mesmo 

tempo, o modelo ideológico consegue perceber as habilidades técnicas envolvidas, por 

exemplo, na decodificação, no reconhecimento das relações entre fonemas e grafemas e no 

engajamento nas estratégicas aos níveis de palavras, sentenças e textos (como é o caso da 

leitura do nome do jornal pelas crianças). Entretanto, o modelo ideológico reconhece que 

essas habilidades técnicas estão sempre sendo empregadas em um contexto social e 

ideológico, que dá significado às próprias palavras, sentenças e textos com os quais o 

aprendiz se vê envolvido.  

O evento que estamos analisando é um exemplo dessa relação ideológico e autônoma: 

a leitura do jornal não é feita somente com a intenção de decodificar as palavras, essa situação 

também está presente e é legitima num contexto em que os alunos estão aprendendo a ler. 

Mas, além disso, os alunos estão envolvidos em uma leitura com contexto social real de uso, 

no qual as condições de leituras estão claras. 

A pergunta abaixo, feita pela estagiária, permite às crianças realizarem outra 

importante estratégia de leitura: a estratégia de antecipação. Mostrando a elas a primeira 

página, que trazia impressa a imagem do Ronaldinho Gaucho, a professora pergunta: 

 
Márcia : O que vocês acham que tem nesse jornal? (aponta para foto do Ronaldinho, com uniforme de jogador 

e bola) 
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A pergunta acima estimula as crianças a anteciparem o conteúdo do texto a partir da 

foto estampada na página. Ler envolve o desenvolvimento de habilidades e de estratégias que 

são mobilizadas pelo leitor tanto no momento da leitura como no que o antecede, e por que 

não dizer, também, durante o seu desenvolvimento. Para os aprendizes, as imagens presentes 

nos suportes e nos gêneros textuais representam a porta de entrada para a construção dos 

sentidos do texto. O visível indica pistas para o que ainda não é legível (BELMIRO, 2008). 

Para Kleiman (1992, p.49), ensinar a ler é ensinar ao leitor estratégias de leitura: 

“quando falamos de ESTRATÉGIAS DE LEITURA, estamos falando de operações regulares 

para abordar o texto” (grifos da autora). Uma das estratégias analisadas pela autora é a da 

predição ou da antecipação do conteúdo do texto, estratégia trabalhada pela estagiária ao 

interrogar as crianças, conforme momento focado na interação. 

Conforme destaca Solé (1998, p.18), a aprendizagem da leitura e de estratégias 

adequadas para compreender os textos requer uma intervenção explicitamente dirigida a essa 

aquisição. O aprendiz precisa do apoio, do incentivo e dos desafios. Sabemos que é na escola, 

na figura da professora, que acontecem as intervenções explicitamente dirigidas a essa 

aquisição. Mas, como vemos nesse evento e também em outros selecionados, as práticas de 

leitura na Escola Integrada não se limitam ao espaço da sala de aula, são construídas noutros 

espaços, como na igreja e nas ruas, tendo como mediadores nas interações que estabelecem 

com materiais de leitura nesses espaços os agentes culturais, os estagiários ou as próprias 

crianças. Podemos afirmar que não existe uma intencionalidade explícita nessas intervenções 

e mediações, pois esses mediadores são orientados para tal intervenção. Mas, como já 

pontuamos, existe uma imitação, uma protagonização dos rituais escolares, dentre eles, as 

mediações próprias do ensino e aprendizagem da leitura e da escrita que contribuem para 

tornar as mediações da leitura fora da sala de aula ainda mais significativas. 

Ressaltando, pois, a essencialidade do trabalho de mediação da estagiária, observa-se 

que esta, ao interrogar as crianças sobre as probabilidades do tema abordado no texto a ser 

lido, possibilita que as mesmas antecipem o assunto do texto, utilizando a imagem presente 

como uma pista. Ao mesmo tempo, a estagiária estimula o acionamento dos conhecimentos 

prévios das crianças. 

 
Relatos de experiências de ensino de leitura nas primeiras duas séries mostram que o 
trabalho de elaboração de hipóteses sobre uma estória, a partir das ilustrações dos 
textos, é um trabalho que engaja o interesse das crianças: a tarefa assume 
características lúdicas, com as crianças defendendo hipóteses divergentes e 
construindo argumentações sólidas para defender as suas, especialmente porque 
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muitas vezes as ilustrações não encaixam nas hipóteses em curso, promovendo 
assim condições para discussão polêmica (KLEIMAN, 1992, p.56). 

 

A estratégia de elaboração de hipóteses sobre o texto, como mostra a situação 

analisada, também pode ser desenvolvida por intermédio de imagens do jornal, suplementos e 

outros suportes. Essas imagens proporcionam, assim como acontece com as histórias, o 

interesse das crianças pela leitura do texto, principalmente porque, no caso da foto do jornal, 

as crianças conheciam o personagem público representado e puderam manifestar o que 

sabiam sobre ele. 

Dar ao aluno a oportunidade de fazer antecipações sobre o assunto do texto que irá ler 

é considerá-lo um leitor ativo, que ainda não sabe decifrar o sistema de escrita, mas é capaz de 

atribuir sentido e significado a um texto a partir das pistas que ele fornece e dos 

conhecimentos prévios que possui, bem como a partir da interação ali estabelecida. 

Não é preciso esperar a criança aprender a ler para trabalhar com textos autênticos. A 

leitura é uma prática social, e, como tal, uma prática aprendida. “Atitudes como gostar de ler e 

interessar-se pela leitura e pelos livros são construídas [...] sobretudo na escola, 

principalmente para as crianças que no espaço familiar não têm essa oportunidade, que este 

gosto pode ser incentivado” (BATISTA et. al., 2005, p.63). Para que a criança adquira uma 

familiaridade com os textos, é importante que ela manuseie livros e outros suportes, que tente 

ler e também seja incentivada a adivinhar o que está escrito. “Para ler, qualquer leitor precisa 

ter acesso ao texto cuja leitura transformou-se em objetivo” (SOLÉ, 1998, p.51). 

O fragmento da discussão a respeito da foto no suplemento revelou como as crianças 

podem tentar adivinhar o que o texto diz a partir de uma imagem. Antecipar o conteúdo de um 

texto favorece a produção de sentidos e contribui para a formação da criança como leitora. 

Após a estagiária ter incentivado as crianças a predizerem o assunto da reportagem com a 

pergunta “que notícia veio falando nesse jornal?”, segue a seguinte sequência: 

 
Crianças: Do Ronaldinho! 

Márcia: Vocês já ouviram na televisão notícias sobre esse jogador? 

Crianças: ((Levantando a mão)). Eu, eu!... 

Eduarda: No jornal. 

Máricia: No jornal da Rede Globo passou, no SBT... Vários jornais da televisão passaram alguma coisa sobre 

quem? 

Crianças: Ronaldinho 

 

Esse fragmento evidencia novamente como a estagiária incentiva a participação das 
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crianças, instigando-as a manifestarem os conhecimentos que possuem sobre a personagem 

que aparece no suporte. Percebi que as crianças possuem conhecimentos diferentes, 

conheciam distintas informações sobre os temas tratados e, ao externá-las, contribuám para o 

crescimento do grupo. A produção de leitura na turma partia dos conhecimentos prévios dos 

alunos, o que fazia com que eles se sentissem parte do processo. A oficina, assim, ficava mais 

interessante e eles ficavam motivados a ler o texto e a confirmar as informações que 

possuíam. 

Observando a oficina realizada a partir do jornal e as interações que se realizaram, 

constata-se a importância da escola como uma das instituições responsáveis pelo letramento 

das crianças, principalmente das camadas populares, que não têm acesso a esse tipo de 

suporte e que possuem condições diferenciadas de acesso à leitura, conforme evidências da 

pesquisa. Quando são lidas notícias, reportagens ou outros gêneros para os alfabetizandos, 

indiretamente possibilita-se a construção, pelos aprendizes, de hipóteses sobre como são 

organizados, na escrita, esses gêneros textuais e seus suportes; permite-se, também, a 

percepção das funções desses diferentes textos, expandindo, assim, o conhecimento letrado 

das crianças. 

Como já afirmamos, existe a influência de sujeitos diversos na formação das crianças 

como leitoras. Pais, irmãos, familiares e outros membros do grupo social também contribuem 

nessa formação. Mas, julga-se necessário reafirmar a essencialidade das práticas de leitura 

realizadas pela escola e que vão servir de modelo para as práticas de leitura realizadas fora de 

seus muros no processo de internalização de formas de conhecimentos pela criança. A 

estagiária se constitui como um sujeito significativo na formação desses leitores em processo 

de alfabetização. 

No entanto, não podemos deixar de considerar que a sua mediação está totalmente 

imbricada pela imitação das práticas de alfabetizadoras do contexto escolar. Segundo 

Vygotsky (1984), a internalização é a reconstrução interna de uma operação externa. Para o 

autor, a internalização de formas culturais de comportamento envolve a reconstrução da 

atividade psicológica, tendo como base a operação com signos. Os processos psicológicos são 

incorporados nesse sistema de comportamento e culturalmente reconstituídos: “o uso de 

signos externos é também reconstruído radicalmente. [...] A internalização das atividades 

socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 

psicologia humana” (VYGOTSKY, 1984, p.65). 

Durante a pesquisa, foi possível observar como o processo de construção de diferentes 

conhecimentos pela criança acontece por meio de sua interação com os instrumentos 



88 

 

utilizados e pela mediação feita por outros sujeitos. Aprender a ler integra-se nesse contexto, 

visto que se trata de uma prática social. Assim, é possível afirmar que atitudes favoráveis à 

leitura são aprendidas em diversos espaços sociais. Isso nos leva a pensar que, se estamos 

imersos em uma sociedade cada vez mais dinâmica e complexa e, em consequência disso, 

temos a possibilidade de ter acesso a diferentes tipos de letramentos, há sujeitos, diríamos, 

não apenas letrados, mas multiletrados, tendo em vista que os espaços de construção de 

práticas de letramento são múltiplos na sociedade (STREET, 2003). Em função de estarem, 

muitas vezes, em contato com diferentes tipos de letramento — familiar, religioso, midiático, 

digital, escolar, entre outros —, esses sujeitos demonstram práticas diferenciadas oriundas 

desses letramentos. 

O Programa Escola Integrada, ao reconhecer e legitimar esses espaços como territórios 

de produção de conhecimento, também ajuda a confirmar que o conhecimento de diferentes 

práticas de letramento de determinados grupos sociais e comunidades é fundamental para 

entendermos o letramento enquanto um fenômeno plural. Com isso, começa-se a reconhecer 

eventos e práticas de letramento em vários domínios, tais como na igreja, na escola, nos 

sindicatos, como bem destacam Barton e Hamilton (2002, p.11): “há diferentes letramentos 

associados a diferentes domínios de vida, como a família, o trabalho e a escola”. 

Os letramentos estão associados também ao perfil sócio-econômico e cultural dos 

sujeitos, conforme afirma Soares (2001). Ao analisar uma prática efetiva, cruzar dados, 

reviver momentos gravados, toma-se consciência da importância das práticas de leitura 

cotidianas que acontecem dentro do espaço escolar e nos espaços da Escola Integrada. 

A seguir, analisamos eventos de letramento que acontecem nos espaços da Escola 

Integrada em que as próprias crianças são as mediadoras das práticas ocorridas. Veremos 

como as crianças também imitam situações vivenciadas nas salas de aulas, protagonizando 

atitudes próprias das professoras do ensino regular, mostrando, mais uma vez, a força da 

escola como um espaço importante e fundamental de letramento. 

 
 

3.3 Leitura na rua: trajeto da EMPC até a igreja católica 
 
 
No trajeto da escola até a igreja os alunos fazem uma parada para o descanso. Os 

alunos ficam sentados 15 minutos para retomar a caminhada. O espaço do descanso fica 

próximo ao ponto de ônibus. Os ônibus passavam e observei um grupo de alunos fazendo a 

leitura da placa de identificação: 
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Sofia: PArou! Qual que é? 

Eduarda: C é o C . então é centro. ceeen...tro .é isso! 

Sofia: Mas e o resto... o resto lá ó? (aponta para as palavras depois da palavra centro) 

Paulo: Área Hospitalar sô! 

(O ônibus segue) 

Eduarda: Ummmmm. Como é que você sabe? 

Paulo: Minha mãe me falou que todos que vem escrito centro na frente é área hospitalar. 

Eduarda: Mentira. Isso não é nome não. 

Paulo: É sim. Eu ia toda semana nesse daí no centro. Lá no hospital, no médico. 

Eduarda: Mentira sua. (agora se dirigindo para a agente cultural) Denise, todo ônibus que está escrito centro 

na frente é área hospitalar? 

Denise: Quem te falou isso? 

Eduarda: Foi o Paulo, a mãe dele disse. 

Denise: Sei não, é melhor você perguntar pra sua mãe também. 

Eduarda: (agora olhando para o Paulo) É mentira sua, você não foi ao centro é nada. 

 

Para iniciar a análise dos eventos selecionados, não podemos deixar de destacar, na 

fala da agente cultural Denise, o conceito de letramento que ela construiu. Em princípio, me 

causou estranhamento algumas concepções implícitas na sua fala, como: i) a oficina de 

letramento só pode ser realizada em uma sala de aula, indicando a ideia de controle do grupo 

e da atividade; e ii) os alunos com níveis diferentes de proficência na leitura e na escrita não 

poderiam se misturar (“cada um de um jeito né? uns leem outros não”), issoo acarretaria uma 

dificuldade no encaminhamento da proposta de atividade. Mais tarde, ao observar uma oficina 

de letramento realizada pela agente em uma sala de aula da integrada, entendi o porquê da 

afirmação e ficou claro qual o conceito de letramento construído por ela. 

Na oficina de letramento realizada na sala de aula, as crianças receberam uma 

atividade xerocada, em que as crianças deveriam completar as palavras com a letra que 

faltava. Todas as palavras começavam com a letra “o”: ovo - osso - olho - ouvido. Após, 

deveriam desenhar o que representava cada uma e separar em sílabas. Para a agente, oficinas 

de letramento são aquelas que priorizam a aquisição do código pelos alunos numa situação 

formal de ensino. Aprofundando um pouco na análise da atividade de alfabetização conduzida 

por ela, percebemos que, até mesmo para a aquisição do código, a atividade é inadequada. 

Apenas completar com a letra “o” não oportuniza a análise de palavras nem o estabelecimento 

da relação letra-som. A atividade, assim, é apenas uma repetição mecânica da letra “o”. 

A alfabetização é um fenômeno complexo que requer o domínio de conhecimentos de 
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diferentes áreas, conhecimentos esses que são fundamentais para a organização do processo 

pedagógico. Soares (1985, p.18) destaca que a alfabetização é um “conjunto de habilidades, o 

que a caracteriza como um fenômeno de natureza complexa, multifacetado”. Segundo a 

autora, essas facetas referem-se, fundamentalmente, às perspectivas psicológicas, 

psicolinguísticas, sociolinguísticas e propriamente linguísticas do processo. Assim, não é de 

se estranhar o conceito de alfabetização e de letramento evidenciados nas oficinas da agente 

cultural Denise. Até mesmo para os professores do ensino regular, esses conceitos têm trazido 

muitos desafios e interpretações equivocadas, imagine para uma agente cultural que não é 

formada nem orientada para tal desafio. Nesse sentido, a concepção de letramento 

evidenciada pela agente cultural contraria muitas das evidências nos eventos de letramento 

observados pela pesquisadora. 

Destaca-se, nesse evento, a inferência feita pela aluna ao deduzir que na frente de 

“centro” estava escrito área hospitalar. A associação da criança revela a propriedade com que 

ela interpreta os dados presentes em um contexto, visando à construção de sentido. Conforme 

aponta Kleiman (2002), o leitor utiliza-se de situações concretas e busca um sentido lógico 

para as informações disponíveis: “o leitor constrói, e não apenas recebe um significado global 

para o texto; ele procura pistas formais, antecipa essas pistas, formula e reformula hipóteses, 

aceita ou rejeita conclusões” (KLEIMAN, 2002, p.65). 

Nesse sentido, as pistas dadas pela mãe, levou Paulo a levantar essa possibilidade e 

não outra, com base nas informações do próprio objeto de leitura, a placa do ônibus: “após a 

palavra centro, vem sempre...”. Isso confirma o que muitas pesquisas sobre a leitura 

(KLEIMAN, 2002; SOLÉ, 1998) já mostraram sobre o modo como o leitor, para construir o 

sentido de um texto, ativa informações anteriores, utiliza-se do conhecimento de mundo, ou 

seja, de tudo que ele já sabe. 

 
Vários autores consideram que a leitura é, em grande medida, uma espécie de jogo 
de adivinhação, pois o leitor ativo, realmente engajado no processo, elabora 
hipóteses e as testa, à medida que vai lendo o texto. [...] Ora, uma das atividades do 
leitor, fortemente determinada pelos seus objetivos e suas expectativas, é a 
formulação de hipóteses de leitura (KLEIMAN, 2002, p.35-36). 

 

Merece realce também, na interação em questão, a iniciativa da agente cultural de 

solicitar às crianças que conversem com seus pais para descobrirem se todos os ônibus que 

vão ao “centro” estão escrito na frente “área hospitalar”. Na medida em que a agente faz essa 

solicitação, ela reconhece que os pais das crianças possuem saberes e conhecimentos que 

podem colaborar no processo de aprendizagem de seus filhos. Tal iniciativa reconhece que o 
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conhecimento é construído socialmente, resultado também da interação dos aprendizes com 

seus familiares. “Para haver compreensão, durante a leitura, aquela parte do nosso 

conhecimento de mundo que é relevante para a leitura do texto deve estar ativada” 

(KLEIMAN, 2002, p. 21, grifos da autora). 

Nos eventos analisados, é possível observar, como já foi dito, que as crianças 

participam de práticas sociais de leitura e escrita fora da escola, em espaços como a igreja e a 

rua, e que essas vivências se entrecruzam, contribuindo de maneira diferente para o 

letramento das crianças. “A direção que tomará o desenvolvimento do ser humano é função 

do meio em que ele nasce, das práticas culturais, das instituições de que participa e das 

possibilidades de acesso a informações existentes em seu contexto” (LIMA, 1997, p.5-6). 

Essa afirmação instiga reflexões sobre algumas implicações importantes para o processo de 

letramento das crianças. A primeira é de que a aprendizagem da leitura e da escrita se insere 

em um processo contínuo de desenvolvimento da criança, que começa antes da sua entrada na 

escola. A outra implicação, relacionada à primeira, é de que a criança traz uma experiência 

acumulada, adquirida em outros espaços e que e essa bagagem cultural é relevante para o 

processo de leitura. 

A escrita é onipresente nas sociedades industrializadas e cumpre diversas funções 

sociais. Preocupar-se com o letramento das crianças é buscar inseri-las, efetivamente, nos 

usos e funções da escrita presentes nas diferentes práticas sociais. Os eventos revelam uma 

das especificidades do conceito de letramento, que é “um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita em contextos específicos para objetivos específicos” (SCRIBNER; COLE, 

1981 apud KLEIMAN, 1995, p.19, grifos nossos). 

Destaca-se a importância de que os alunos tenham acesso a diferentes conhecimentos 

ao mesmo tempo. Ao possibilitar às crianças, desde o início do processo de alfabetização, a 

oportunidade de refletirem sobre os diferentes textos, seus diferentes suportes, suas 

características principais, suas funções sociais, ultrapassa-se uma concepção de alfabetização 

como a mera aquisição mecânica das técnicas do ler e do escrever, proporcionando a 

formação de leitores críticos, que futuramente serão capazes de ler nas entrelinhas, 

percebendo os valores veiculados nos diferentes textos. “O conhecimento dessas variantes 

amplia as possibilidades do processo ensino/aprendizagem da leitura, evidenciando uma 

necessidade de uma prática dinâmica que trabalhe com textos diferentemente codificados, 

diferentemente veiculados” (PAULINO et. al., 2001, p. 44). 

As crianças da turma pesquisada pertenciam a um bairro de periferia com 

características ainda bem rurais, conforme caracterização feita no primeiro capítulo. Isso 
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significa que, em geral, elas não têm acesso a bens simbólicos, como obras de arte, teatro, 

cinema, dentre outros, em virtude de suas condições econômicas. Quando no evento da leitura 

da placa do ônibus a aluna afirma “Você não foi ao centro é nada!”. Fica evidenciado que, 

para além de questionar a capacidade de leitura do colega Paulo, ela também duvida que ele 

circulou por esses espaços da cidade. Para essas crianças, o fato de ir ao centro representa 

uma inserção em espaços da cidade muito distante das suas vivências sociais e culturais, 

imagina, então, se apropriar dos bens que esses outros espaços podem oferecer, como cinema, 

teatro etc. 

Nesse sentido, seria importante a escola promover atividades relacionadas aos bens 

citados, visando ampliar o letramento o acesso aos espaços de circulação dos bens simbólicos 

citados ou outros. Vale dizer que a escola, com o Programam Escola Integrada, tem 

reconhecido o direito das crianças a esses bens, direito a elas negado por uma sociedade cada 

vez mais marcada pela desigual distribuição da riqueza. As camadas populares “reivindicam o 

direito de acesso à escola porque reconhecem que os conhecimentos e habilidades de que as 

classes dominantes mantêm o monopólio são indispensáveis como instrumento de luta contra 

as desigualdades econômicas e sociais” (SOARES, 1986b, p.73). Nessa perspectiva, para as 

camadas populares, a escola é a instituição em que os instrumentos necessários à luta contra a 

desigual distribuição de bens podem ser adquiridos. Ela assume, então, um papel político 

fundamental na sociedade. 

Paulo Freire (1996) com sua concepção de alfabetização, há mais de quarenta anos 

dava ênfase a esse papel político da alfabetização, preocupado com a transformação da ordem 

social. Segundo Soares (2003, p.120), a concepção de alfabetização do educador não se 

preocupava apenas com a aprendizagem das técnicas do ler e do escrever, mas com a tomada 

de consciência, com a superação de uma consciência ingênua e a conquista de uma 

consciência crítica. Aprende-se com o autor que alfabetizar é conscientizar, politizar, tornar o 

homem consciente de seu papel na sociedade para ser capaz de transformá-la. 

 
 

3.4 A leitura no espaço aberto da igreja: espaço de recreação 
 
 
Termina o horário de descanso e as crianças continuaram a caminhada até a igreja. 

Chegando lá, se dividiram em grupos e foi cada grupo para um “canto” fazer alguma 

brincadeira. Essas divisões aconteciam sem a intervenção da agente, as próprias crianças que 

se agrupavam e escolhiam o que fazer. A agente chama esse momento de atividades livres. 
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Denise bate a corda junto com outra criança. Cantam uma música e a criança que pula fica até pisar na corda. 

Quando pisa na corda, tem que falar uma palavra que começa com aquela letra, se errar, paga prenda. 

Música: “Suco gelado cabelo arrepiado qual é a letra do seu namorado? A- B — C... até a criança pisar na corda 

e errar. 

As prendas: Em uma caixinha ficam fichas com as atividades a serem executadas pelo aluno que errar, daí ele 

que pegar ler, ou pedir alguém pra ler e executar a tarefa. 

Algumas tarefas: 

 Declamar a última poesia que você aprendeu. 

 Inventar um outro final para a história da semana. 

 Escolher um príncipe e dramatizar o trecho da história de branca de neve que você mais gosta. 

O evento: A aluna Júlia pulava corda enquanto cantavam a música. Pisou na corda quando cantavam a letra t. 

 

Júlia: T de Davi 

Alunos: Galinha choca, comeu minhoca saiu pulando que nem pipoca... paga prenda. 

Júlia: Não pago não... eu heim!!!! (pega um pedaço de graveto e escreve no chão) TAVI - enquanto escreve, vai 

soletrando: t com a Da — v com i vi: Davi. Davi, vô pagar prenda não ai ó (aponta para a palavra e lê DAVI) 

Alunos: Riem... 

Laura: Boba, que Davi o quê! Você escreveu TAVI. DAVI é com D, igual ao Davi da nossa sala né? (pega a 

vareta e corrige) assim ó... DA Vi (soletrando) 

AC.: Rindo também. É Júlia, vai lá, paga a prenda. 

Júlia: (Lê, novamente, o nome já corrigido por Laura, com carinha de desconfiada, ainda duvidando do erro) D 

com A da, V com VI - DA VI. Termina e vai pra caixa pegar a prenda. (Com a prenda na mão, diz): professora 

(dirigindo-se a para a pesquisadora), lê pra mim? Vou fazer o quê? 

Pesquisadora: Pego o papel e leio: “Você deve declamar a última poesia que aprendeu”. 

Júlia: Ah! Essa é fácil (fecha os olhos, abaixa um pouquinho a cabeça) abre os olhos e fala: 

“Quando tinha seis aninhos, ganhei um porquinho da índia, 

Mas que dor de coração ele me dava 

Eu o levava para os lugares mais limpinhos, 

Mais cheirosinhos, 

Mas ele só queria ficar debaixo do fogão 

O meu porquinho da índia foi minha primeira namorada” 

Manuel Bandeira 

Crianças: As crianças aplaudem. Uma delas afirma: nossa ela falou tudo sem errar. 

 

Continuando a análise do evento, agora já no espaço da igreja, a agente cultural 

reafirmou: “Bom, então não faremos a oficina de letramento, hoje os alunos vão fazer o que 

quiserem”. Um grupo de alunos pegou a corda e começou a brincar perto da agente. Denise 

aceitou bater a corda para as crianças. Analisando a sequência interacional que se deu a partir 
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daí, veremos que muitos conhecimentos foram produzidos e podemos evidenciar a riqueza das 

práticas envolvidas nesse evento. 

Nos momentos ditos “livres” ou sem a coordenação direta de um agente ou estagiário, 

presenciei diversas situações de envolvimento dos alunos com a leitura e a escrita. Muitas 

vezes, esses momentos livres eram de brincadeiras em que a leitura e a escrita estavam 

sempre presentes, e havia, quase sempre, a presença da agente cultural coordenando ou 

“tomando conta” dos alunos durante essas brincadeiras. Ficou aí a pergunta: “porque chamam 

de momentos livres, sem a coordenação, se a presença da agente cultural nas brincadeiras 

indicava uma função de mediadora desses processos?”. Percebemos implícito outras 

concepçoes, como, por exemplo, a de que as brincadeiras não trazem aprendizagem para as 

crianças e que a aprendizagem só se dá com a intervenção direta de um adulto. Mas a análise 

dos eventos deixa claro o contrário: o lúdico, as brincadeiras, são próprios do universo 

cultural infantil (VIGOTSKY, 1984). O tempo todo, nos espaços da Escola Integrada, 

percebemos as crianças interagindo entre o brincar e o ler, o brincar e o escrever, o brincar e o 

fantasiar histórias e personagens. E mais, observei por diversas vezes, grupos de alunos 

“burlando” as oficinas para brincar de escolinha, brincar de ler, de escrever e de contar 

histórias. E nas análises percebemos que nas interações realizadas fica difícil separar 

alfabetização e letramento. Conforme pontua Soares (2004, p.14), 

 
dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais 
concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 
entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre 
simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional 
de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 
sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 
escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, e 
indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas 
sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por 
sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2004, 
p.14). 

 

É importante destacar, aqui, a escrita e a leitura do nome DAVI, tanto por Júlia, que 

pagava a prenda, como por Laura, ao corrigi-la. Percebemos no evento que quando Júlia erra, 

comete um erro muito comum entre as crianças em processo de alfabetizaçao: a troca de 

sons/letras regulares contextuais. Geralmente, na correção, os professores usam a estratégia 

usada por Laura, que confronta com a escrita do nome de Davi o colega de sala, uma 

referência de escrita estável para as crianças. Na sequência, veremos como os processos de 

letramento e alfabetização acontecem simultaneamente. 
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Na continuidade do evento, Júlia tem de pagar a prenda e, para isso, ela declama a 

poesia de Manuel Bandeira. A forma como ela declama desperta uma sensação de beleza e 

fruição, tanto que as crianças aplaudem. Quando questionada pela pesquisadora onde 

conheceu a poesia, ela disse; “na escola, pela professora de verdade (a do ensino regular. 

Também aprendo com minha mãe”. Isso evidencia que em um evento tanto práticas de 

alfabetização como de letramentos estão presentes, que essas práticas são vivenciadas em 

diversas instituições (escola, família, igreja etc.), e que, por ser um conjunto de práticas, o 

letramento adquire múltiplas funções e significados, dependendo do contexto em que é 

desenvolvido. Por isso, estudos indicam que o melhor seria empregar o termo letramentos, no 

plural, reconhecendo que há diferentes tipos e níveis de letramento (Cf. SOARES, 2001, 

2004; STREET, 1999). 

A interface entre alfabetização e letramento também é apresentada por Kleiman (1995) 

quando aponta que a alfabetização é uma prática de letramento desenvolvida geralmente na 

escola. Os modelos de letramento autônomo e ideológico, cunhados de Street (1984), serão 

utilizados por Kleiman (1995) para explicitar as complexas relações entre alfabetização e 

letramento. O modelo autônomo confere à escrita um caráter de autonomia, um produto 

completo em si mesmo, que independe do contexto para ser interpretado. Segundo a autora, 

esse modelo se coaduna com as práticas alfabetizadoras desenvolvidas na escola. O modelo 

autônomo é confrontado pelo modelo ideológico sob os seguintes argumentos: 

 
As práticas de letramento, no plural, são sociais e culturalmente determinadas, e, 
como tal, os significados específicos que a escrita assume para um grupo social 
dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida. Não pressupõe esse 
modelo uma relação causal entre letramento e progresso ou civilização, ou 
modernidade, pois, ao invés de conceber um grande divisor entre grupos orais e 
letrados, ele pressupõe a existência, e investiga as características, de grandes áreas 
de interface entre práticas orais e práticas letradas (KLEIMAN, 1995, p.21). 

 

Assim, ao discutir a concepção do modelo ideológico do letramento, Kleiman (1995) 

chama a atenção para o contexto social e cultural que determina as práticas letradas. Essa 

discussão contribui para pensar que as práticas escolares são constituídas por práticas de 

letramento ideologicamente constituídas, que levam os estudantes a trilharem trajetórias em 

função dos contextos sociais e culturais dos quais participam. 

Nesse sentido, Hamilton (2002 apud ROJO, 2009, p.102) faz a seguinte distinção entre 

letramentos dominantes e letramentos locais “vernaculares”: 

 
Os letramentos dominantes estão associados a organizações formais, tais como a 



96 

 

escola, as igrejas, o local de trabalho, o sistema legal, o comércio, as burocracias. Os 
letramentos dominantes preveem agentes (professores, autores de livros didáticos, 
especialistas, pesquisadores, burocratas, padres e pastores, advogados e juízes) que, 
em relação ao conhecimento, são valorizados legal e culturalmente, são poderosos 
na proporção do poder da sua instituição de origem. Já os chamados letramentos 
“vernaculares”, não são regulados, controlados ou sistematizados por instituições 
sociais, mas têm sua origem na vida cotidiana, nas culturas locais. Como tal, 
frequentemente são desvalorizados ou desprezados pela cultura oficial e são práticas, 
muitas vezes de resistência (HAMILTON, 2002 apud ROJO, 2009, p.102). 

 
 

3.5 Leitura no salão da igreja 
 
 
No evento, a seguir, as crianças se organizavam para a brincadeira de escolinha e 

discutiam entre elas: “Quem será a professora?”, “Aula de que ou qual atividade vamos fazer 

hoje?”: 

 
Sara: Eu vou ser a professora hoje? (Sara é uma aluna de 7 anos) Todo dia é a Paula, só ela, ela, ela... hoje eu 

quero 

Sofia: Claro né! Por acaso você sabe ler? 

Sara: Sei né! Eu sei. 

Sofia: Sabe nada. 

Paula: A é? Então lê aqui. (aponta para o quadro, com postura de quem desafia a outra. As palavras já estavam 

escritas, possivelmente por um grupo de estudo da igreja) 

 

Lista de palavras: 

Crisma 

Eucaristia 

Penitência 

Unção 

Ordem 

Matrimônio 

 

Sara: (olha pra o quadro e pergunta) Lê aqui? E lê: crisma, eucaristia, penitência, unção, ordem, matrimônio. 

Cabô... 

As crianças do grupo ficam com cara de surpresa, parece que não esperavam a fluência de Sara na leitura. 

Paula: Então hoje é a Sara a professora. Nós vamos fazer ditado né? 

Pegam o material escolar e ficam esperando a Sara ditar. 

Sara: Escreve ai -DITADO - (espera um tempo) agora coloca a data e o nome. 

Eduarda: Olhando para atividade de Sandra: é esse 0 (zero) aí sô ? (a Sandra estava escrevendo a data 04-03-

2010). 

Sandra: É a data. 

Eduarda: Eu heim! Esse 0 aí pra quê? 
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Sandra: Sei não. Sei que num muda nada. A fessora falou que tem que por quando é data. Pondo ou não, 

continua 4. 

Eduarda: Eu heim Sara? Pra que isso de data? A gente nem ta na escola! 

Sara: Você sabe que tem de colocar data. A professora sempre fala nome e data em tudo. Pode continuar? 

 

1  Borracha 

2 Lápis 

3 Caderno 

4 Tesoura 

5 Cola 

6 Apontador 

7 Livro 

8 Mochila 

9 Quadro 

10 Carteira 

 

Já no início da interação, percebemos que as crianças vão brincar dramatizando 

alguma situação do contexto escolar. A pergunta “quem será a professora”, nos remete 

imediatamente a esse contexto. A sequência evidencia qual a concepção que as crianças têm 

de professor: alguém que saiba ler. Ao mesmo tempo, nos mostra que dominar a leitura 

configura um lugar de poder às crianças, até mesmo durante as brincadeiras. 

Quando Sara desafia o grupo e propõe que ela será a professora, o grupo devolve o 

desafio: “por acaso você sabe ler?”. O grupo não acreditava na proficiência de Sara na leitura, 

provavelmente, porque nesse contexto social a maioria das crianças na idade de Sara (7 anos) 

ainda não desenvolveram as competências necessárias para uma leitura proficiente, como 

demonstrado no capítulo do perfil da turma. Paula, a criança que sempre exerce o papel de 

professora, já tem 9 anos. Como já disse no capítulo sobre o PEI, nos momentos ditos livres, 

as crianças se agrupam com outras de outras idades e turmas. No caso de Paula, além de ser 

mais velha, ela também era bem proficiente na leitura, o que dava a ela um lugar de “poder” 

nas brincadeiras e dramatizações. 

Um ponto que merece a nossa reflexão aqui é como que as crianças mais fluentes na 

leitura e na escrita influenciam as práticas de letramentos dos alunos. As interações 

estabelecidas entre elas mostram esses alunos como referência na realização das atividades de 

leitura. Isso nos leva a confirmar que a formação de grupos heterogêneos, no que concerne 

aos níveis de proficiência em leitura e escrita, pode ser importante para as trocas, para o 

diálogo, para o confronto de saberes e construção de hipóteses sobre a leitura. 
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Na interação, percebe-se outra atitude, proveniente de práticas escolares de leitura e 

escrita, além do próprio ditado, que é uma atividade essencialmente escolar, pois, em outros 

contextos sociais, não usamos essa prática de escrita. No ditado o grupo de palavras escolhida 

por Sara, contemplaram um grupo semântico, no caso, a lista de material escolar. Essa é uma 

estratégia muito usada pelas professoras alfabetizadoras para ensinar o sistema de escrita. No 

fragmento destacado, a aluna também chama a atenção das outras crianças para os dados que 

compõem o cabeçalho. Inicialmente, ela destaca o nome da atividade “escreve aí ditado”. A 

seguir, ressalta a data, incentivando as crianças a observarem a função desse elemento naquele 

contexto. 

Conforme indicam pesquisadores como Kleiman (1995, 2003) e Soares (2001, 2004), 

o letramento inicial escolar da criança é peça fundamental em seu processo de 

desenvolvimento como um leitor proficiente. O ensino formal e sistematizado tem uma 

importância essencial no processo de formação das crianças. Seria essencial que a escola se 

preocupasse com o domínio, pelas crianças, dos diferentes usos e funções da escrita, para que 

tenham acesso “a outros mundos, públicos e institucionais, como o da mídia, da burocracia, 

da tecnologia, e, através deles, a possibilidade de acesso ao poder” (KLEIMAN, 2003, p.8). 

Outro ponto importante na sequência interativa acima é o grupo de palavras que já 

estava escrito no quadro quando as crianças começaram o evento. Assim como o grupo de 

palavras ditado por Sara faz parte do universo escolar, o grupo de palavras lido quando Sara 

foi desafiada faz parte do contexto de letramentos próprios da igreja. Toda segunda- feira tem 

no quadro da igreja um grupo novo de palavras próprio desse contexto. Durante a semana, as 

crianças leem esse quadro em diversas situações. Foi observado que esse espaço e suas 

práticas de letramento influenciam diretamente nos letramentos das crianças e que serem 

inseridas nesses espaços significa muito mais que apenas usar esse espaço, significa inseri-las 

em outros letramentos característicos dessa instituição. 

 
 

3.6 A escrita de um gênero textual nos espaços da Escola Integrada: do bilhete 
ao email 

 
 

Após a análise da prática de produção de leitura, nesta seção, será analisado um evento 

de produção coletiva da escrita de um bilhete que culmina na produção de um email. 

Inicialmente, é feita uma delimitação das concepções relacionadas ao ato de escrever. Assim 

como acontece com a leitura, toda prática de ensino da escrita tem uma concepção dessa 

modalidade da língua implícita nas ações efetivas, ainda que não se tenha consciência delas. 
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A criança começa a interessar-se pela escrita muito antes da sua entrada no Ensino 

Fundamental. Desde muito cedo, ela faz rabiscos no papel e “brinca” de escrever, tentando 

repetir traços que visualiza em diferentes materiais escritos disponíveis no meio social, ou 

tentando imitar os adultos. 

O ato de escrever implica, além do domínio do processo de codificação, uma situação 

específica de interação entre os sujeitos. Constitui-se uma prática discursiva, em que o autor 

do texto o produz em função da situação de interlocução. Nessa concepção, as condições de 

produção do texto são determinantes para a escolha do gênero textual que se quer produzir: 

quem escreve, o que escreve, com que objetivo, para quem, quando e onde escreve 

(GERALDI,1983). 

Os estudos de Rosenblat (2000), Smolka (2008), Macedo (2005) Costa Val e Rocha 

(2003), contribuíram para a reflexão sobre a alfabetização como processo discursivo e 

permitem analisar as relações de ensino e a interação pedagógica que acontecem em sala de 

aula no momento da produção de textos. 

A interação pela linguagem materializa-se na produção de textos orais e escritos. 

Alfabetizar, na perspectiva do letramento implica, então, desenvolver, na sala de aula, práticas 

de leitura e de escrita em diferentes situações discursivas. Ora, se na vida produzimos 

enunciados orais e escritos, e se todo enunciado pertence a um gênero, alfabetizar, na 

perspectiva discursiva, significa alfabetizar utilizando-se dos diferentes gêneros textuais. 

Escrever assume um caráter sóciocomunicativo determinante, e alguns elementos desse 

processo precisam ser considerados. São fatores pragmáticos que contribuem para a 

construção do sentido de um texto: “as intenções do produtor, o jogo de imagens mentais que 

cada um dos interlocutores faz de si, do outro e do outro com relação a si mesmo e ao tema do 

discurso; [...] o contexto sociocultural em que se insere o discurso” (COSTA VAL, 2006a, 

p.4). 

À luz dessa concepção de escrita como ato comunicativo, para análise nesta pesquisa, 

foi escolhido um evento de produção de um bilhete, processo discursivo instaurado em uma 

oficina da Escola Integrada, tendo em vista um objetivo real e significativo de escrita. Esse 

evento de letramento permite que se façam algumas considerações a respeito do processo de 

produção de um texto escrito por crianças em processo de alfabetização. Elegeu-se uma 

situação de produção escrita que foi capaz de criar um processo interativo favorável à 

aprendizagem e ao desenvolvimento pelas crianças de capacidades necessárias à produção de 

textos. A escolha do evento deve-se, também, à possibilidade de se realizarem reflexões sobre 

a prática desenvolvida pela professora do ensino regular em relação às práticas de escrita em 
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espaços fora da sala sem a mediação da professora. 

Outro motivo da escolha da escrita do bilhete refere-se às questões históricas 

relacionadas à origem dos gêneros textuais, importantes para estudos que abordam o tema. O 

bilhete, assim como a carta, mantém esse elo na comunicação escrita. Sendo mais breve, 

objetivo e com linguagem simples, auxilia em todos os momentos e são incansavelmente 

utilizados pelas crianças. Basta observar o uso que as crianças fazem do bilhete em sala de 

aula, escrevendo para a “tia” e para os coleguinhas, seja para dizer-lhes coisas boas ou para 

fazer gracinhas; usam ainda esse gênero em casa, enviando pequenos bilhetes à mãe, aos 

familiares ou vizinhos. 

O bilhete, no mundo do adulto, aparece também em forma de pequenos lembretes do 

chefe à secretária, da patroa à empregada, do professor aos pais de alunos. É um gênero que 

permanece, através dos tempos, fazendo parte do cotidiano de cada um. Esses gêneros — 

bilhete e carta — com a evolução da escrita e da tecnologia, dão origem a outros gêneros, 

entre eles o email, hoje, um dos mais utilizados na transmissão de mensagens. 

Com Ray Tomlinson, em 1974, surge essa nova forma de comunicação. O símbolo 

@,utilizado para localizar o endereço de cada usuário, também foi criado por Tomlinson. Esse 

novo gênero passa a fazer parte da vida das pessoas, sendo um dos mais utilizados pela 

sociedade escolarizada. De rápida transmissão e baixo custo, o email ainda possui as 

vantagens de ser copiado, encaminhado, reusado. Outras características marcantes desse 

gênero são a falta de formalidade (na maioria das vezes), o não-uso de muitas regras 

ortográficas e a transformação de um receptor passivo em um participante ativo na troca de 

mensagens (PAIVA et. al., 2003). 

Paiva et. al. (2003) define o email como um gênero eletrônico escrito, com 

características típicas de memorando, bilhete, carta, conversa face a face e telefônica, cuja 

representação adquire ora a forma de monólogo ora de diálogo e que se distingue de outros 

tipos de mensagens devido a características bastante peculiares de seu meio de transmissão, 

em especial a velocidade e a sincronia na comunicação entre usuários de computadores. 

Sendo um gênero que se aproxima de tantos outros, o email não só é utilizado por adultos, 

como também, facilmente, por crianças. A forma como cada um o utiliza é que pode variar, 

pois, observa-se que o desempenho do usuário e a linguagem utilizada por ele varia de acordo 

com a cultura, classe social, letramento digital e também com a idade. Se é usado desde cedo 

e não possui regras rígidas quanto à ortografia, pode o constante uso da internet e do correio 

eletrônico modificar ou interferir na maneira de escrever das crianças. Quando se pensa no 
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email como uma nova versão do gênero carta, observa-se a flexibilidade dos gêneros, que 

também se adaptam às novas tendências tecnológicas e históricas da humanidade. 

O evento “produção de um bilhete”, que será analisado a seguir, revela a força 

comunicativa desse gênero, capaz de instaurar entre as crianças um processo discursivo 

enriquecedor e produtivo. A produção escrita aqui é constituída pela ação de um grupo de 

crianças a partir da mediação da agente cultural, visando realizar determinado objetivo dentro 

de um contexto específico. 

A produção escrita de um gênero textual “é uma extraordinária oportunidade de se 

lidar com a língua em seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia” (MARCUSCHI, 2003, 

p.35). A escrita vinculada a uma situação significativa possibilita o desenvolvimento de uma 

série de habilidades relacionadas ao gênero que se produz. 

Para uma análise singular das interações realizadas entre crianças e alfabetizadora, 

apresento o evento na íntegra e depois desmembro em sequências interacionais ou 

fragmentos, de acordo com a possibilidade de análise instituída para cada situação vivida. 

No “Espaço Fica Vivo”, a aluna Jéssica me entregou o seguinte bilhete feito por ela 

em casa: 

 
Profesora Valéria, 

Eu amu muito você. Você é bunita mais linda. 

Você podia ficar com a gênti todos os dias até acabar. 

Beijos, 

Jéssica 

 

(Li o bilhete e agradeci). 

Eduarda: (Perguntando para Jéssica): foi você quem fez? 

Jéssica: Foi né! 

Eduarda: (Olhando para as três colegas) Nós vamos fazer também. Vão pra mesa, retiram o material e 

começam a escrita. 

Eduarda: (Dirigido-se para a pesquisadora) como é que escreve seu nome? Fala as letras. 

Pesquisadora: v - a - l - e - r - i - a 

(Cada aluna passou a escrever seu bilhete). 

Sofia: Ei, você nem colocou Belo horizonte e nem a data e já começou a escrever? Que que você ta dizendo ai? 

Camila: Valéria você é a pesoua mais boua da iscola. O dia mais legau... 

Sofia: É mais nem tem Belo horizonte... 

Camila: Isso não é carta não sô. A professora já falou que bilhete não tem. 

Eduarda: É ... Mas a professora ta aqui e a gente ta escrevendo. 

Sofia: Que que tem ? 
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Eduarda: Não tem que ser quando a professora não estiver perto se não a gente tem que falar. 

Sofia: Ué, mas você vai falar assim pra ela? 

Eduarda: Eu não! E vou fazer que nem a Jéssica, vou desenhar a professora aqui... 

Sofia: Escrevendo: belo... Camila, como é que escreve horizonte? 

Camila: o r i z o n te. Mas não tem que colocar isso não. 

Sofia: Mas eu quero. 

Nicole: (até esse momento Nicole só observava) Vou lá perguntar pra Elizangela (agente cultural) Elizangela, a 

gente ta fazendo um bilhete pra Valéria, tem que por Belo Horizonte? 

Elizangela: Não. Leve esse aqui (abrindo o bilhete entregue por Jéssica, ela também fez um para a agente). A 

Jéssica me deu hoje, ta legal, é assim que faz um bilhete. Vou lá (foi até o grupo levando o bilhete) Posso ajudar 

vocês? Não pode fazer feio pra Valéria não, tem que escrever direito, já pensou o que ela vai dizer e escrever lá 

no caderninho se entregar um bilhete todo cheio de erros? Que na escola a gente não ensina nada, vai ser uma 

vergonha né? Vou ler pra vocês o da Jéssica, ela fez bem direitinho (mostrando o bilhete para as alunas) ela 

escreveu aqui (leu o bilhete o bilhete todo). O que a gente escreve primeiro no bilhete. Primeiro o nome 

(escrevendo no quadro nome de quem ela vai enviar o bilhete). Ela escreveu o bilhete pra mim. Então qual nome 

vem aqui? 

Crianças: Elizangela. 

Elizangela: Isso mesmo, depois do nome vem o recadinho (escreve no quadro recado). O que eu quero dizer pra 

pessoa. Vou ler o que Jéssica escreveu pra mim. No bilhete da Jéssica tem que corrigir umas “coisinhas” pra 

ficar tudo certo. 

 

ocê é a melhor profesora da escola nova. 

Você é boua com a genti e eu gostu mais das oficinas que ocê dá e eu apremdu mais de iscrever. 

moti de beiju. 

Jéssica 

15 — 05- 2011 

 

Elizangela: E ai? Não ficou bom? Tá bem legal né? 

Crianças: Tá. 

Elizangela: Agora ela despede, ou faz uma saudação (escreve no quadro: monte de beijos ) e por fim o que que 

a gente coloca? 

Crianças: A data. 

Camila: Só que a professora já falou que no bilhete não tem que ter data. 

Elizangela: É, em alguns casos não precisa da data não. Depende do momento. Nesse caso aqui é melhor ter. 

Pessoal, vou mostrar o recadinho do jeito que a Jéssica escreveu. Pra Valéria a gente não pode escrever com 

esses erros não ta? E, antes da data vem o nome de quem escreveu o bilhete igual aqui (aponta e lê Jéssica), 

depois a data. Bom... ela escreveu assim: “Você é”. Ela escreveu ocê. Mas a gente escreve VOCÊ. (Continua 

lendo) “Profesora”. Aqui é com 2 s. Aponta para a palavra. “Da escola nova”. (Continua lendo e apontado os 

erros). “Boua”. Outra vez, a gente escreve. 

Crianças: bo — a 
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Elizangela: Qual letrinha está a mais? 

Nicole: o U 

Elizangela: Com a genti. Tá certo a palavrinha gente? 

Crianças: Não 

Elizangela: O que tá errado? 

Sofia: A gente fala genti, mas escreve gentE. 

Camila: Ichi!! Não vai dar tempo não... 

Elizangela: É realmente não vai dar tempo pra vocês terminarem o bilhete. Mas vocês não estão indo pra sala de 

informática? Então, pede ao monitor lá pra ajudar vocês a passarem um email pra Valéria. É quase a mesma 

coisa. Pode ser? 

Crianças: Obaaaa! 

Camila: Mas e o email da Valéria? 

Elizangela: É só pedir. Vou anotar pra vocês aqui (a agente me pede o email e vai anotando no quadro): 

val1972ic@gmail.com. 

 

Esse evento demonstra que a escrita deve acontecer desde o início da alfabetização, 

que pode servir a algum objetivo real, tem de cumprir uma função dentro da dinâmica do 

grupo, e, o mais importante, destinar-se a um leitor. A delimitação do destinatário, ou seja, de 

um interlocutor para o texto, facilita o processo de produção escrita. Bakhtin (2003, p.117) 

destaca a importância do interlocutor afirmando que “toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. [...] Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro” (grifos do autor). 

Quando as próprias crianças tomam a decisão (“nós vamos escrever hoje um bilhete 

para a Valéria também”), elas definem algumas das condições para a produção do texto que 

terá início: quem escreve (“nós”) e para quem se escreve (“para a pesquisadora”). Isso é 

fundamental no processo de produção de um texto, uma vez que possibilita à criança 

vivenciar uma escrita com determinado objetivo. Nesse momento, criou-se um impasse no 

grupo em relação à função social do bilhete e, diante disso, a solução encontrada por Eduarda 

foi dar ao gênero características multimodais: “vou desenhar a professora aqui”. O desenho 

teria a função de justificar o não falar, mas entregar o bilhete à pesquisadora. 

Escrever para um interlocutor real, como acontece nas práticas sociais fora da escola, 

determina também questões importantes no texto, como o nível de formalidade, a 

possibilidade de poder ter erros ou não, o tipo de informação. Outro ponto importante a ser 

analisado é o modo pelo qual a agente utiliza do modelo já produzido pela aluna para orientar 

a escrita do grupo, evidenciando que as crianças possuem conhecimentos baseados em suas 

práticas sociais de referência (MARTINAND, 2003) e que eles contribuem para a produção 
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do texto. Ela usa o bilhete produzido por Jéssica em casa, para ensinar sobre a estrutura do 

bilhete e dar ênfase a questões como coerência e coesão. 

Não há dúvida de que as práticas de letramento que ocorrem em variados contextos — 

casa, escola, igreja, rua, lojas, empresas, órgãos oficiais, dentre outros — atendem a funções e 

propósitos diferentes. Um bilhete que circula no ambiente familiar não apresenta as mesmas 

características de outro que é produzido, por exemplo, no local de trabalho, ou mesmo na 

escola. O que se lê e o como se lê são fortemente determinados pelo lugar de onde lemos e/ou 

escrevemos. No caso da produção escrita do bilhete analisado, percebemos essa diferença 

claramente na fala da agente cultural: “Não pode fazer feio pra Valéria não, tem que escrever 

direito, já pensou o que que ela vai dizer e escrever lá no caderninho se entregar um bilhete 

todo cheio de erros?”. 

Sabemos que o mundo grafocêntrico é textualizado. Leitura e escrita estão em toda 

parte. O que circula, portanto, na rua ou em ambientes comunitários são modos de inscrição 

específicos (placas, propagandas, faixas, outdoors, fachadas etc.) de grande força 

comunicativa e que, por isso, merecem atenção. Consumir e saber produzir os inúmeros textos 

que se distribuem nos mais variados contextos sociais significa não apenas ter acesso a essas 

práticas comunicativas, mas também assumir uma forma de poder que a muitos é negada. 

Entender que o letramento é mediado por textos implica naturalmente ter consciência 

de que o uso de determinados textos depende do sistema de atividades no qual as pessoas 

estão inseridas. Noutros termos, depende dos papéis que as pessoas exercem e do que elas 

necessitam fazer por meio desses textos em determinadas situações. Esse sistema, gerado nas 

instituições e domínios particulares da vida cultural, determina que gêneros escolher e usar 

em certas situações comunicativas para atingir determinados propósitos. Em razão disso, os 

gêneros, conforme afirma Bazerman (2005, p.31), “são parte do modo como os seres humanos 

dão forma às atividades sociais”. Nessas atividades, os papéis que as pessoas exercem 

determinam que competência leitora e escritora elas devem ter. 

 
Letramento, nesse sentido, pode ser vista como uma prática definida, redefinida, 
construída e reconstruída na vida social de um grupo. [...] O resultado desse 
processo não é uma simples definição de letramento, mas uma compreensão da 
multiplicidade de letramentos que os indivíduos confrontam-se quando se tornam 
membros de uma comunidade ou grupo (SANTA BARBARA CLASSROOM 
DISCOURSE GROUP, 1992, p.141 apud MACEDO 2005). 

 

Destacar a construção composicional do gênero é importante no momento em que se 

instaura a necessidade de produção, como faz a agente. Dessa maneira, as crianças vão 
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conhecendo as características dos diferentes gêneros textuais no momento de sua utilização. 

Após trabalhar algumas condições de produção do bilhete, a agente enfoca a forma 

composicional (COSTA VAL, 2007) desse gênero, que, em geral, inclui, em sua estrutura, 

uma data. 

A prática observada permite afirmar que as crianças em processo de alfabetização 

podem ler e escrever diferentes textos, dependendo, como mostra essa análise, do tipo de 

mediação que é realizada. Através dos modelos é que elas vão se apropriando da estrutura dos 

diferentes gêneros, comparando as características e funções deles. O gênero textual “funciona 

como um modelo comum, que determina um horizonte de expectativas para os membros de 

uma comunidade social” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p.71, grifos dos autores). 

A prova da existência da relativa estabilidade de um gênero é que ele é reconhecido 

como tal quando nomeado por alguém. Em geral, há uma forma que o enunciado deve tomar, 

se for, por exemplo, uma receita, um bilhete ou um ofício. As observações realizadas na 

pesquisa permitem pressupor que, para os leitores iniciantes, essa estabilidade destacada por 

Bakhtin (2003) é de extrema importância, visto que eles estão aprendendo sobre a 

constituição dos diferentes textos. Retomando Schneuwly e Dolz (2004e, p.75, grifo nosso), 

“são as dimensões partilhadas pelos textos pertencentes ao gênero que lhe conferem uma 

estabilidade de fato, o que não exclui evoluções, por vezes, importantes”. Os autores apontam 

a flexibilidade dos gêneros textuais, que podem adquirir estruturas variadas de acordo com a 

função que o escritor quer lhe imprimir. Trata-se do que Bakhtin (2003) destaca como relativa 

estabilidade, ou seja, um gênero textual pode apresentar-se de outra forma. Uma propaganda 

pode ser elaborada na estrutura de uma receita, ou uma piada, sob a forma de uma história em 

quadrinhos. Justamente por nascerem de práticas sociocomunicativas (KOCH, 2006), os 

gêneros textuais são dinâmicos e sofrem variações, resultando em outros gêneros. No evento 

analisado, vemos que a agente apresenta a possibilidade de o bilhete se apresentar de “outra 

forma”, evidenciando a flexibilidade e as possíveis evoluções dos gêneros dentro de cada 

contexto sociocomunicativo específico. 

Apesar da plasticidade dos gêneros textuais no processo de aprendizagem da leitura e 

da escrita, as formas padrão (KOCH, 2006) deles servem como referência para que se possa 

reconhecer quando são flexibilizadas. Esse reconhecimento acontece quando nos tornamos 

leitores proficientes. Verificar que uma propaganda está estruturada em forma de receita ou 

que uma piada assume a forma de uma história em quadrinhos só é possível se houve uma 

aprendizagem anterior do que é uma propaganda, uma receita e uma piada. Esses exemplos 

mostram como é fundamental para os leitores iniciantes aprenderem a estrutura comum dos 
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gêneros. Essa aprendizagem, porém, acontece através da leitura e da produção de textos, e não 

pela memorização de seus nomes e partes constitutivas. É possível pressupor, com relação à 

aprendizagem dos gêneros, que não é necessário aos aprendizes decorarem nomes como 

saudação, corpo do texto, despedida etc. Para aprender sobre esse gênero textual, é 

significativo ler diferentes bilhetes, identificar suas funções, comparar sua organização, 

redigir modelos diversos, com objetivos e destinatários diferentes. A apresentação de 

modalidades diversas desse gênero textual irá possibilitar a comparação e a adequação nas 

distintas situações discursivas. 

A vida social se organiza em torno da escrita. No cotidiano da sociedade, circulam 

textos de diferentes gêneros, com estruturas composicionais variadas, desempenhando 

diferentes funções. Desde os primeiros anos escolares, é possível trabalhar textos pertencentes 

a gêneros diversificados, de forma a permitir que as crianças, processualmente, apropriem-se 

desse conhecimento através da exploração e utilização desses textos em diferentes situações 

comunicativas, chegando, inclusive, a perceber as variações que eles sofrem em determinadas 

ocasiões. Pesquisas já demonstraram que o domínio que se tem de determinados gêneros foi 

sendo construído a partir da leitura e da escrita deles na escola e fora dela. 

Conforme destaca Oliveira (2005), gêneros textuais diferentes selecionam modos 

diferentes de escrever. Um poema, por exemplo, exige um determinado trabalho com as 

palavras, diferente de um requerimento, gênero mais normativo, dotado de estruturas mais 

rígidas. Uma carta pessoal é diferente de uma comercial. Somente lendo e comparando os 

diferentes textos é que as crianças se apropriam desse conhecimento. 

Continuando a análise do evento, a estagiária faz anotações no quadro, destacando as 

ideias para organizar o texto. Essa iniciativa demonstra a importância dessa atividade para que 

o aprendiz se familiarize com uma concepção de texto escrito como um enunciado que tem 

coerência e coesão. Um texto não é uma sequência aleatória de frases, envolve relações entre 

as frases, entre as palavras, entre os trechos que são construídos. Se essa concepção estiver 

presente, e se bons modelos de textos forem trabalhados com os alunos, provavelmente eles 

aprenderão que um texto precisa fazer sentido para quem o lê; que um texto cumpre uma 

função na sociedade e precisa estar adequado à situação comunicativa que a ele lhe deu 

origem. 

 
[...] uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em 
situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados adequados 
aos diversos contextos, percebendo as dificuldades entre uma forma de expressão e 
outra. Outra, é saber analisar uma língua, dominando conceitos e metalinguagens a 
partir dos quais se fala sobre a língua (GERALDI, 2004, p.45-46). 
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O autor destaca as diferenças entre saber usar a língua e saber sobre a língua. 

Tradicionalmente, o ensino esteve centrado em conceitos e saberes sobre a língua a partir da 

gramática. Ao aluno cabia observar o exemplo e seguir as regras, para, posteriormente, repetir 

o que lhe foi ensinado. Para essa concepção, a língua é algo pronto, acabado. Atualmente, e a 

presente investigação mostrou isso, sabe-se que a língua está ligada aos seus usuários, 

portanto, é viva e construída. As situações concretas de interação instauram práticas 

significativas na sala de aula, ações contextualizadas como a produção coletiva que se analisa. 

A sequência acima revela uma preocupação com a coerência do texto produzido, 

manifestada pela pergunta “Olha, o que vocês acham que a gente tem que falar primeiro?”. A 

pergunta traz implícita uma concepção de que a língua escrita tem regras de realização e que, 

num texto, as ideias precisam estar conectadas numa sequência lógica, precisam estar 

articuladas (COSTA VAL, 2006b). E o escritor necessita ter consciência disso. Trata-se de 

preocupar-se com a coerência do texto, fenômeno sintático-semântico que ocorre entre os 

enunciados, campo de estudo da Linguística Textual. 

 
[...] a Linguística Textual (LT) trata o texto como um ato de comunicação unificado 
num complexo universo de ações humanas. Por um lado, deve preservar a 
organização linear que é o tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto 
da coesão e, por outro lado, deve considerar a organização reticulada ou tentacular, 
não linear, portanto, dos níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no 
aspecto semântico e funções pragmáticas (MARCUSCHI, 1983 apud MASSINI-
CAGLIARI, 2005b, p.35-36, grifo do autor). 

 

A noção de coerência, conforme ressalta o autor, relaciona-se à construção dos 

sentidos do texto. A coerência se estabelece na interação, numa situação comunicativa 

específica. A pergunta feita pela agente às crianças estimulou a reflexão acerca de qual 

informação deveria vir primeiro no bilhete. Trata-se de querer garantir ao texto um sentido 

dentro do contexto de interlocução que se estabelecia entre as duas turmas da escola, ou seja, 

de cuidar da sua coerência. “Para haver coerência é preciso que haja possibilidade de 

estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação entre seus elementos” (KOCH; 

TRAVAGLIA, 1993, p.21). 

Ao interrogar a turma sobre qual das questões deveria vir primeiro no bilhete, a agente 

cultural estimula os alunos a relacionarem o conteúdo das orações, estabelecendo, assim, um 

sentido global para o texto. O nexo entre as frases se constrói na temporalidade das ações 

propostas dentro da situação de interlocução. 

Nota-se que a coerência se institui na interação entre os interlocutores, usuários do 
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texto, ou seja, no caso do bilhete analisado na pesquisa, o texto precisa ter coerência para ser 

compreendido. Como se vê, é dentro da situação comunicativa que se pode estabelecer a 

coerência de um texto. As intervenções da agente mostram que isso pode ser trabalhado com 

as crianças desde o início do processo de alfabetização. “A coerência não é nem característica 

do texto, nem dos usuários do mesmo, mas está no processo que coloca texto e usuários em 

relação numa situação” (KOCH; TRAVAGLIA, 1993, p.51, grifos dos autores). Pelo 

exposto, é possível pressupor que o conceito de coerência remete à possibilidade de 

interpretação do texto por seus interlocutores. 

A reflexão demonstra que é possível, com crianças em processo de alfabetização, 

pensar sobre aspectos constitutivos do texto, numa situação real de interlocução. Nesses 

momentos, é que os alunos estabelecem conexões entre os textos que leem, formulam 

hipóteses sobre sua forma de organização e discutem com seus pares sobre as estruturas do 

texto. Mas é produtivo que haja espaço para o diálogo, para explicitação de dúvidas, para as 

trocas de conhecimentos entre os alunos. Percebe-se a importância desses momentos de 

interação para que o aluno entenda como relacionar ideias dentro de um texto, estabelecendo 

uma lógica interna na produção textual. 

Quando a agente cultural lê o texto na íntegra e afirma que vai ter que mexer “numas 

coisinhas” ela possibilita que se façam algumas reflexões sobre o que é um texto e os 

“padrões textuais convencionalmente estabelecidos para a escrita” (VIEIRA; COSTA VAL, 

2005, p.15). Analisando as palavras da agente, percebe-se que, de fato, ela estimula as 

crianças a observarem se o bilhete produzido é um texto coerente e coeso, que será entendido 

por seu leitor. 

A pergunta “está legal?” revela que, de fato, a agente cultural quer saber: “nosso texto 

está bem articulado?”, “coerente e coeso?”, “está bem organizado para que os leitores possam 

compreendê-lo?”, “conseguimos comunicar o que desejávamos?”, tendo em vista que um 

texto é formado por elementos linguísticos que interligam enunciados entre si. Trata-se de 

recursos coesivos responsáveis pela unidade do texto que estão ligados à sua coerência global. 

“Esses recursos servem para nortear o leitor na observação de quais elementos devem ser 

conectados. [...] Colocam em evidência as relações de sentido existentes entre os enunciados” 

(CAFIERO, 2005, p.22). 

No início da alfabetização, as crianças começam a aprender sobre a estrutura 

convencional da língua escrita e a lógica interna dos textos. Isso não acontece de forma 

natural, mas por meio de intervenções, tais como as intervenções propostas pela agente e 

pelas próprias crianças. Essas intervenções possibilitam às crianças, através da observação, 
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escrita e análise dos textos produzidos, identificarem a coerência e a coesão do texto. 

Incentivadas, as crianças vão percebendo a organização dos textos que produzem, seus 

elementos constitutivos e os recursos linguísticos utilizados para dar-lhe coerência. 

Fator que merece destaque aqui é que as crianças não aprendem esses recursos de 

produção textual sem intervenções adequadas para isso. Mas, nessa situação específica, as 

interações e intervenções acontecem sem a presença de um professor formado e capacitado 

para tal. Podemos afirmar que as intervenções acontecem de forma a orientar a produção do 

texto em um contexto real de produção escrita, na qual as condições de produção já estão 

postas na situação comunicativa. As intervenções são feitas pelas próprias crianças e/ou pela 

agente, que não tem um a formação nem orientação para essa ação. Tanto a agente, como o 

grupo de alunos, protagonizam uma situação de escrita, de ensino, muito característica da sala 

de aula. 

 
Fontana constatou que, na dinâmica de construção de significados pelas crianças, 
elas não só de apropriam do conceito como também elaboram modos de interação, 
de participação e de negociação, por exemplo, de que maneira perguntar, responder, 
argumentar. Elas imitam os modos de dizer da professora, dos colegas e da 
pesquisadora, das vozes que foram sendo incorporadas à interlocução. Mortimer e 
Scott (2003) observam aspectos semelhantes ao mostrar como certos estudantes, nos 
trabalhos em pequenos grupos, se apropriam do papel do professor tanto ao manter 
os colegas centrados na tarefa quanto ao rever as conclusãos do grupo. Em turmas 
do 1ª ciclo, fatos semelhantes foram constatados por Macedo e Mortimer (2001) 
(MACEDO, 2005, p.22). 

 

De acordo com a prática observada, a ação pedagógica de produção coletiva de textos 

possibilita a aprendizagem de que escrever um texto é também reescrever: “Vamos ver o 

bilhete que eu ganhei, pra ajudar a escrever o de vocês”. Ao colocarem-se na posição de 

leitores do bilhete, as crianças o analisam por outro ângulo, avaliando, assim, a sua 

textualidade. 

A aprendizagem da língua escrita, como o fragmento ilustra, pode ser um processo de 

interlocução real entre as crianças. Na interação, a agente estimula a atitude responsiva dos 

aprendizes, recuperando o texto inicial que deu origem à situação de comunicação entre eles. 

Desse modo, a escrita é utilizada como “um meio de chegar a um interlocutor ausente e de 

atingir um objetivo pessoal de interação” (SOARES, 2003, p.76). 

O evento revela como as crianças estão atentas aos escritos que constam nos diferentes 

suportes. Os sinais gráficos, os suportes de textos da sociedade letrada não lhes passam 

despercebidos. Jéssica ilustra isso com propriedade quando diz: “mas não temos o email”. A 

observação de Jéssica revela como as crianças estão atentas aos suportes de escrita presentes 



110 

 

em nossa cultura. A criança vive numa cultura escrita, e não está alheia a isso. Ela observa os 

materiais escritos, os vários suportes, e, hoje, a tecnologia faz parte desse universo letrado, 

mesmo nas regiões mais pobres, ao redor, dentro e fora da escola. Explorar essa capacidade 

de percepção, no início da alfabetização, é essencial para que a criança compreenda os usos 

sociais da escrita. Quando a criança aprende a ler e a escrever, alargam-se as possibilidades de 

sua participação nessa cultura letrada, pois ela adquire maior autonomia. 

Pessoas ocupam lugares sociais diferentes e têm atividades e estilos de vidas 

associados a esses lugares, enfrentando demandas funcionais completamente diferentes. Sexo, 

idade, residência rural ou urbana e etnia são, dentre outros, fatores que podem determinar a 

natureza do comportamento letrado das crianças. Nesse sentido, as práticas de escrita parecem 

estar enraizadas nas vivências e na história dos sujeitos, os quais se constituem tanto a partir 

do contato com diferentes letramentos quanto a partir do seu perfil socioeconômico e cultural. 

Logo, parece haver uma relação entre esse histórico e a produção textual. Entretanto, vale 

salientar que estes não são elementos determinantes das atitudes e comportamentos dos 

sujeitos, mas, na verdade, podem interferir nas práticas por eles demonstradas em eventos de 

letramento. 

 
E usarei o termo letramento para nomear as práticas sociais e as concepções de 
leitura e escrita. [...] O que as práticas particulares e os conceitos de leitura e escrita 
são para uma dada sociedade depende do contexto; elas são envolvidas em ideologia 
e não podem ser isoladas ou tratadas como “neutras” ou meramente “técnicas 
(STREET, 1984 apud MACEDO, 2005). 

 

Nessa perspectiva e partindo do pressuposto de que as atitudes dos sujeitos parecem 

ser influenciadas pelo contexto sócio-cultural, conforme as normas que regem o(s) grupo(s) 

nos quais estão inseridos, defendemos, de igual maneira, que as práticas letradas 

demonstradas por eles resultam, em geral, do contato que estabelecem com determinada(s) 

agência(s) de letramento(s), a(s) qual(is) exige(m) determinadas práticas. 

Quando a agente considera a observação feita pela criança e solicita o email, permite 

que outros conhecimentos sejam manifestados e possibilita que as crianças compreendam as 

funções da escrita na sociedade e construam conhecimentos por meio desses suportes. 

Conhecer, valorizar e utilizar modos de produção e de circulação da escrita na sociedade 

favorece o processo de alfabetização das crianças. 

A produção do bilhete instaurou no grupo de alunos um processo interativo intenso, 

que culminou com um texto produzido por todo o grupo. O evento, que durou 

aproximadamente uma hora, revelou que a escrita é mais do que um objeto a conhecer. Não é 
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possível transmitir a escrita, mas “usar, fazer funcionar como interação e interlocução na sala 

de aula” (SMOLKA, 2008, p.45). 

Como foi observado durante o processo, a agente trabalhou o gênero textual bilhete 

para atingir um propósito comunicativo. A mediação da agente instaurou um processo de 

interlocução e estabeleceu as condições para a produção da escrita. A forma composicional do 

gênero textual, o tema e o estilo foram objeto de discussões nos momentos necessários. As 

intenções dos locutores nortearam as escolhas linguísticas, os assuntos abordados e a 

estruturação do bilhete. A escrita assumiu uma função social importante para aquelas crianças 

em processo de apropriação do sistema de escrita. 

Feitas essas considerações, observa-se, na continuidade do processo de produção de 

escrita, uma interação em que a atenção das crianças volta-se para a análise das palavras do 

bilhete escrito por Jéssica com o foco no sistema de escrita. 

 
Ela escreveu ocê. Mas a gente escreve VOCÊ. (Continua lendo) “Profesora”. Aqui é com 2 s. Aponta para a 

palavra. “Da escola nova”. (Continua lendo e apontado os erros). “Boua”. Outra vez, a gente escreve. 

Crianças: bo — a 

Elizangela: Qual letrinha está a mais? 

Nicole: o U 

Elizangela: Com a genti. Tá certo a palavrinha gente? 

Crianças: Não 

Elizangela: O que tá errado? 

Sofia: A gente fala genti, mas escreve gentE. 

 

No momento em que a agente convida a turma a ler o que já havia produzido, o 

objetivo dela é chamar a atenção dos alunos para o som falado e a letra registrada no quadro 

correspondente ao som pronunciado. Para alfabetizar-se, a criança precisa perceber que as 

letras representam os sons da fala. “O aprendiz precisa ser capaz de entender que cada um 

daqueles risquinhos pretos na página branca vale como símbolo de um som da fala” (LEMLE, 

1988, p.8). Essa capacidade é fundamental durante a alfabetização. A criança, para aprender a 

ler e a escrever, precisa ser capaz de ouvir e discriminar os sons da fala. Isso é possível se ela 

for estimulada a observar a sonoridade das palavras. Por ser um sistema alfabético, nossa 

escrita tem essa característica, “os segmentos gráficos representam segmentos de som” 

(LEMLE, 1988, p.16). 

Para apropriar-se do sistema de escrita, as crianças precisam comparar diferentes 

palavras. Esse trabalho também pode ser feito em uma situação real de escrita, conforme o 
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fragmento demonstra. Quando se produz um bilhete, uma lista de compras, um cartão de 

aniversário, tem-se um interlocutor real, com o qual se quer interagir, ainda que esse 

interlocutor seja o próprio autor do texto, no caso da lista de compras, por exemplo. 

Para apropriar-se do sistema de escrita, é necessário que as crianças compreendam as 

regras que orientam a codificação e a decodificação desse sistema. Chamar a atenção dos 

aprendizes para o som das sílabas, começos ou finais de palavras, é indispensável no processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita. No caso destacado, há a ocorrência de um dos casos 

mais comuns de apresentarem dúvidas para a aprendizagem da língua escrita (a letra h no 

início da palavra horizonte). 

Nesse processo de apropriação da língua escrita, possibilitar às crianças o acesso a 

diferentes textos, de gêneros diversificados não é suficiente. Torna-se fundamentalmente 

importante, no trabalho com os gêneros textuais, dedicar alguns momentos à observação das 

unidades sonoras que formam as palavras, das regras ortográficas da língua e de casos de 

arbitrariedades. Afinal, “as relações entre consoantes e vogais, na fala e na escrita, 

permanecem as mesmas, independentemente do gênero textual em que aparecem e da esfera 

social em que ele circule” (BATISTA et. al., 2005, p.23). 

A prática observada mostra as questões que surgem quando se alfabetizam as crianças 

numa perspectiva do letramento, ou seja, quando a aprendizagem do sistema de escrita 

acontece num contexto de produção de um texto autêntico, em uma situação comunicativa 

real. Durante o processo, as crianças são estimuladas a refletir sobre as palavras que vão 

compondo o texto construído coletivamente, justificando até mesmo a correção dos erros 

ortográficos e a revisão do texto. O interlocutor define essa necessidade: “não vamos entregar 

um bilhete cheio de erros para Valéria”. 

A mediação da agente mostra como é possível trabalhar articuladamente o 

conhecimento específico do código escrito com conhecimentos relacionados à inserção do 

aluno no mundo letrado. No momento da produção do bilhete, as crianças eram estimuladas a 

refletir sobre o sistema de escrita. Seria essa uma forma possível de articular os dois 

processos, que são indissociáveis e interdependentes? Essa prática viria sinalizar 

possibilidades para alfabetizar e letrar as crianças? 

 
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais 
concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 
entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita se dá 
simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional 
de escrita — a alfabetização -, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 
sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
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linguagem escrita — o letramento (SOARES; BATISTA, 2005, p.54). 
 

Em suma, valorizar em sala de aula, as funções sociais da língua escrita não significa 

deixar de focalizar a dimensão do código, das regras que organizam o sistema. Da mesma 

forma, cuidar da dimensão linguística, focalizando a alfabetização, não significa afastar da 

sala de aula o trabalho com os usos e as funções sociais da língua, ou seja, abandonar a 

dimensão do letramento. 

É fundamental que os mediadores dos processos de ensino e aprendizagem na escola, 

no caso os agentes culturais, estejam atentos aos conhecimentos que os aprendizes possuem, 

aproveitando as informações que as crianças trazem de suas práticas sociais que contribuem 

no processo de ensino e aprendizagem, potencializando, assim, suas ações. 

Quando se produz um texto escrito, uma série de condições interfere no processo. 

Explicitar o que escrever, para quê, para quem, torna o processo de escrita mais claro. São 

condições essenciais que interferem e orientam a produção de um texto. Trata-se de discutir 

com as crianças as condições necessárias para a produção do gênero, no caso, uma carta. 

Geraldi (1995) assume essa perspectiva ao afirmar que, durante o processo de produção de um 

texto, são necessárias algumas condições, como: ter o que dizer, ter uma razão para dizer o 

que se tem a dizer, ter para quem dizer, constituir-se como locutor que diz o que diz para 

quem diz. Ter clareza sobre essas condições possibilita uma relação de interlocução, 

fundamental para a produção de um gênero. 

As crianças ainda não alfabetizadas possuem hipóteses sobre convenções e expressões 

utilizadas em um gênero textual como o bilhete. Ao sugerir que se escreva “Belo Horizonte”, 

conforme se observa na interação, a criança assume como hipótese provável que, como nas 

cartas, o bilhete também deveria ter a cidade. A criança revela outra vez que ainda não 

aprendeu a organização estrutural do gênero que é produzido. Isso precisa ser trabalhado com 

ela. O fato ilustra a importância de se mostrar aos aprendizes a estabilidade que os diferentes 

gêneros têm em sua estrutura. 

Observando atentamente as sugestões das crianças para a escrita do bilhete, nota-se 

que elas indicam “o que escrever”, mas não sabem como estruturar as ideias, como compor o 

gênero. Suas dúvidas se relacionam ao que Jolibert (1994) nomeia como silhueta do texto e 

Costa Val et. al. (2007) denominam de forma composicional. 

A interação analisada revela o significado das intervenções da mediadora, mesmo que 

a mesma não tenha consciência disso. O que ela diz influencia a reflexão das crianças e vice- 

versa, ou seja, o que os aprendizes falam também faz com que a agente proponha outras 
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observações, formule novas perguntas, visando atingir o objetivo a que se propôs. “O adulto 

letrado constitui-se num OUTRO para o SUJEITO/criança, e, esta, por sua vez, constitui-se 

num OUTRO para o sujeito/adulto letrado” (MAYRINK-SABINSON, 2005, p.150, grifos da 

autora). Ao investigar os eventos de letramento que ocorrem na Escola Integrada, foi possível 

perceber a riqueza da relação que se constrói entre a agente, os monitores, os estagiários e as 

crianças (e também entre eles). E o que é mais surpreendente: entre eles e os professores e 

rituais do horário regular. Pois, como já afirmamos, tantos nos eventos de leitura como nos 

eventos de escrita o papel do professor e suas práticas estiveram presentes de maneira 

simbólica, protagonizados nas ações das crianças, dos agentes, do estagiário e dos monitores. 

Macedo (2007) afirmou que Paulo Freire, apesar de não usar o termo letramento, 

propõe uma prática educativa contextualizada muito próxima do que propõem os autores que 

se baseiam na concepção de letramento sócio-histórico. Podemos perceber essa semelhança 

nas palavras de Freire em seu livro Ação Cultural para a Libertação: 

 
Quanto aos outros, os que põem em prática a minha prática, que se esforcem por 
recriá-la, repensando também meu pensamento. E ao fazê-lo, que tenham em mente 
que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto, histórico, social, 
cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto 
(FREIRE, 1976, p.17). 

 

Vale salientar que Freire (1976), embora não tivesse utilizado o termo letramento, já 

defendia, na década de 1960, a noção que esse termo abrange. Para ele, os indivíduos não 

deveriam aprender a ler a partir da silabação, nem exclusivamente na escola, mas a partir de 

situações cotidianas, concretas, relacionadas a questões de natureza diversa — política, 

econômica, social, cultural. Além disso, defendia que a leitura e a escrita deveriam ser 

ensinadas e praticadas com o objetivo de melhorar as condições de vida dos pobres e, ao 

mesmo tempo, de desenvolver a sua consciência crítica perante a realidade, contribuindo, 

assim, com a construção da autonomia dessas pessoas, bem como as tornando aptas a agir em 

prol da transformação social. 

 
 
3.7 Os eventos de letramento literário: contação e leitura de histórias 
 
 

Esta seção apresenta uma discussão sobre os eventos de letramento mediados pela 

contação de história e pela leitura nos espaços da Escola Integrada. As vivências literárias 

observadas aconteceram em três espaços principais: no pátio da escola, logo depois de feita a 

recepção para o horário do PEI; nas salas de aula, destinadas às oficinas; e no percurso da 
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escola até a igreja, que chamamos de “histórias ao pé da árvore”. Foi possível presenciar, por 

diversas vezes, a contação e a leitura de histórias para as crianças tanto pela coordenadora da 

Escola Integrada quanto pelos agentes e estagiários. A singularidade das interações 

vivenciadas permite uma compreensão da leitura literária como um tipo de leitura que 

instaura, no grupo de crianças, momentos especiais de diálogo, de partilha, de experiências, 

de abertura para o outro. 

Esta seção aborda a questão do letramento literário no processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita, ou melhor, no processo de formação da criança. Letramento literário na 

escola é entendido aqui como o processo “adequado” de escolarização da literatura 

(SOARES, 1999, 2003), como um processo pedagógico que ocorre no interior da escola e 

evidencia como a leitura literária é abordada pelas práticas docentes, visando promover o 

encontro da criança com o texto literário. Nesse processo, assumem relevância as leituras 

compartilhadas das obras e a ampliação dos sentidos do texto pelo olhar do outro. 

No primeiro dia da pesquisa, início do ano letivo, presenciei a coordenadora, que é 

uma contadora de histórias, narrando uma história de Ana Maria Machado: Menina Bonita do 

Laço de Fita. Contar história é uma tradição cultural que revela um passado guardado na 

memória e que pode ser constantemente revivido. Como quem conta um conto aumenta um 

ponto, todo momento de contação de história é também de recriação. O ato de contar envolve 

o contador e seu ouvinte “em um ritual mágico, em um poderoso pacto de interlocução” 

(PAIVA et. al., 2006, p.42). No processo de coleta de dados, foi ficando evidente que essa 

prática já faz parte do movimento pedagógico da escola no horário regular e no horário da 

Escola Integrada. Fato que possivelmente se deve à formação da coordenadora e da diretora 

da escola: ambas são contadoras de histórias. 

Kleiman (1996, p.42) discute como um mesmo evento de letramento, o ato de contar 

histórias para as crianças antes de dormir, pode desenvolver padrões diferenciados para extrair 

significado da escrita. A autora descreve um estudo etnográfico em pequenas comunidades no 

Sul dos Estados Unidos, realizado por Heath (1982, 1983). Conforme esse estudo, para as 

famílias com nível de escolarização elevado, os adultos elaboravam perguntas sobre os livros; 

a criança era encorajada a inventar histórias e havia uma atitude generalizada de tratar o livro 

como uma diversão. No grupo de baixa escolarização, o adulto recontava de forma 

simplificada as histórias, não elaborava perguntas e as crianças não recebiam encorajamento 

quando inventavam histórias. Isso porque apenas alguns membros da comunidade exerciam o 

papel de contadores de histórias, além disso, as histórias valorizadas pela comunidade 

estavam relacionadas aos relatos factuais que serviam para enfatizar alguma lição moral. 
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Assim, percebe-se que as práticas de letramento mudam segundo o contexto. Nos 

eventos analisados, podemos observar essas diferenças quando, por exemplo, a história é 

contada ou lida na sala de aula da integrada, e quando o evento de contação ou de leitura é 

realizado na rua, debaixo da árvore que fica no trajeto entre a escola e a igreja, o que 

evidencia as diferenças e as interfaces entre letramento escolar e letramento fora do espaço 

escolar, pois, apesar de situados em diferentes contextos, fazem parte de processos sociais 

mais amplos. 

O fragmento do evento de contação de história, a seguir, foi selecionado com a 

intenção de evidenciar como essa prática , de contar e ler histórias, está presente no cotidiano 

da Escola Integrada. Em um primeiro momento, pensei em construir um quadro com todas as 

histórias contadas e lidas durante o trabalho de campo, mas, ao presenciar esse evento, optei 

por mostrar esse quadro nas vozes dos alunos: 

 
(Sala de aula: Os alunos estão sentados cada um em seu lugar na classe com as carteiras em fileiras. A agente 

cultural está em pé na frente da sala e, depois de se apresentar ao colega H., que está filmando, pergunta aos 

alunos sobre o conhecimento que eles têm das histórias). 

 

A (agente AC): Vocês conhecem bastante história né? Aqui na integrada vocês já ouviram muitas... 

Als: Conheço! (fazem sinal afirmativo com a cabeça) 

AC: Que histórias vocês conhecem? 

Als: (falam todas juntas) 

AC: Ih! Espera, o H. não vai conseguir ouvir nada. 

Agente (A): Ergue o braço. 

AC: Ergue o braço. 

(Alguns alunos levantam os braços) 

AC: Quem conhece? Fala o nome de uma. (aponta para um aluno) 

Al1: Saci-Pererê. 

Al2: Os sete bezerrinhos. 

AC: Você, que história você conhece?  

Al3: Ah... Pica-pau. 

AC: Pica-pau... 

AC: Do Pica-pau Amarelo. 

Al4: Os três porquinhos. 

AC: Os três porquinhos? 

Al4: O Sitio do pica-pau amarelo. 

Al5: Da Mônica. 

AC: Da Mônica. Oi? Espera aí... 

Al6: O macaco e a velha. 
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AC: O macaco e a velha! 

Al7: Essa aí é legal, do macaco e a velha. 

Al7: É... Branca de neve e os sete anões. 

Al8: Chapeuzinho amarelo. 

AC: Chapeuzinho amarelo. 

Al9: Chapeuzinho vermelho. 

AC: Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho verde. 

(risos) 

Al10: Chapeuzinho amarelo! 

Al11: Já foi! 

Al12: A pequena sereia. 

Al13: A raposa e as uvas. 

AC: A raposa e as uvas. 

Al14: Patinho feio. 

AC: Patinho feio. 

Al15: A língua dos Manauês. 

AC: A língua dos Manauês? Será que era a minha língua que estava lá? 

(risos) 

Al16: Rapunzel! 

AC: Rapunzel! Que mais? 

Al17: Cinderela. 

AC: Vocês já conhecem todas as histórias, assim eu vou embora! 

Al17: João e o pé de feijão. 

AC: João e o pé, vocês já conhecem tudo! 

 

Observa-se nessa sequência interativa a diversidade de histórias que os alunos 

espontaneamente indicam, revelando a familiaridade deles com esses eventos de letramento.  

Para análise, fram selecionadas oficinas nas quais ocorreram a leitura ou a contação do 

texto integral das obras literárias citadas, ou seja, ocasiões em que o texto literário foi 

respeitado em sua unidade e apresentado às crianças em seu suporte originário, o livro. Os 

momentos de contação de histórias também serviram como suporte para as análises. 

Conforme mostram as pesquisas de Paulino (1992), Lajolo (1993) e Soares (1999; 

2003), há anos um dos problemas encontrados na escola em relação ao trabalho com textos 

literários é a utilização massiva de fragmentos das obras, prática recorrente encontrada nos 

livros didáticos. Essa fragmentação dos textos leva, muitas vezes, a uma descaracterização da 

essência da obra, com alterações de paragrafação e estruturas linguísticas (SOARES, 1999; 

2003). 

Além do trabalho com o texto em seu suporte, o livro, julga-se importante destacar as 
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discussões que as obras suscitaram nas crianças, permitindo que os pequenos leitores 

manifestassem suas experiências relacionadas ao tema abordado na obra. Analisam-se, nesta 

investigação, situações em que a leitura literária ou a contação deu voz às crianças, 

permitindo a verbalização e o compartilhamento de suas vivências e emoções despertadas 

pela leitura. Esse compartilhamento é que fez com que a leitura literária fosse tão significativa 

para as crianças. Para Walty (2003, p.52-53), 

 
o que caracteriza o texto dado como literário é justamente sua polissemia, suas 
lacunas a serem preenchidas pelo leitor, mesmo quando se tenta guiar esse leitor em 
seu ato de leitura, sentidos se formam que escapam ao controle do mediador de 
leitura. [...]. Nesse sentido, a literatura mantém o estatuto da oralidade, quando 
preserva a possibilidade de interação, de dinamicidade (WALTY, 2003, p.52-53). 

 

As narrativas lidas e contadas nas oficinas suscitavam um processo dialógico fecundo 

e significativo. Não se lia literatura para preencher fichas, realizar tarefas ou para responder 

perguntas objetivas sobre as obras e histórias, mas para promover o encontro do leitor com o 

texto literário e dos leitores entre si. Segundo Macedo (2005, p.35), Bloome assume a 

perspectiva de que, quando professores e estudantes engajam-se em atividades de letramento, 

eles negociam sua definição, que é, em parte, baseada na natureza da interação entre alunos e 

professor, nos textos que usam, como os utilizam, bem como nas condições curriculares 

presentes nessa relação. Desse modo, umas das formas de investigação do letramento escolar 

tem sido a análise das interações em sala de aula e do discurso de alunos e professor 

produzido nessas interações mediadas por diferentes tipos de textos. Por isso, a literatura é 

importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa 

apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, 

mesmo que nunca vá escrever um livro, mas porque precisa ler muitos (LAJOLO, 1993, 

p.106). 

 
 

3.7.1 Continuando com o evento: a leitura literária na sala de aula 
 
 

AC: João e o Pé de Feijão... Ah! Vcs já conhecem todas. Acho que vou embora. 

Crianças: Não!!!!! 

AC: Não!! Então vocês querem conhecer mais uma história hoje? 

Crianças: Queremos. 

Pedro (levanta a mão) Eu não quero não. 

AC: É Pedro. Porque? Não gosta de histórias? 

Pedro : Tem umas que são “paia” . 
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AC: Bom, mas essa não é “paia” não. (risos). É essa aqui. Trouxe o livro (mostra a capa). Alguém aqui já leu 

essa ou ouviu? 

Crianças: não 

AC: Olha que já heim? Lembra daquele pessoal do teatro que esteve aqui outro dia? Qual peça eles apresentaram 

pra gente? 

Crianças: Romeu e Julieta. 

Pedro: Paia demais! 

AC: É Pedro, porque? 

Pedro: Dois namoradinhos que morrem no final!!!! Conta uma de terror pra gente, ou de polícia. 

Crianças: EEEEEEE! 

AC: Hoje não é dia de terror nem de polícia. Mas vocês lembram de quem é essa história? Quem é o autor  

Sofia: É um nome difícil. Em inglês, disso eu lembro. 

AC: Aqui, de letra azul (A agente vai mostrando a capa e os elementos que destaca). O que está escrito? 

Sara: Menina bonita do laço de fita (Olhando para o local apontado pela agente e mostrando ter decorado o 

nome da obra). 

AC: Não Sara essa, não é essa não, é outra história. No quadrinho azul está escrito o nome do autor, quem 

escreveu a história (+) (E mostra). Além do autor, há também uma pessoa que faz a adaptação do livro. Alguém 

sabe o que faz o adaptador? (Silêncio). O adaptador, nesse caso aqui, faz com que a história fique boa para ser 

contada para crianças, essa história, a primeira que foi escrita, ela é para adultos. O adaptador pega e faz ficar 

legal pra contar pra crianças. Esse aqui (mostra) é quem faz os desenhos do livro? (Silêncio. Ninguém parece 

saber). É ilustrador ou ilustradora. Além do nome do livro (mostra), do nome da autora (mostra) e do nome do 

ilustrador (mostra), há também o nome da editora. A editora é como uma grande fábrica de livros. 

Crianças: Nu... u... u... (Nossa Senhora!). 

AC: Agora, eu vou ler no livro a história que eu já contei para vocês. 

Sofia: Era uma vez... 

AC: Não essa aqui não começa com era uma vez. Se não der pra ler a história toda continuamos na próxima 

oficina. (E lê a obra). 

 
Ao final da leitura, a agente deixou o livro circulando para as crianças manusearem a obra. 

 

É importante destacar, no início da interação, o comportamento das crianças na 

situação interativa. Todas respondem ao mesmo tempo: “queremos”. Muito comum esse tipo 

de situação na dinâmica da sala de aula do ensino regular. As crianças, ao absorverem as 

práticas da rotina das aulas, são capazes de deduzir qual a resposta o professor espera quando 

faz certas perguntas como: “vocês querem ouvir outra história hoje?”. Fato que merece realce 

aqui é o aluno Pedro levantar a mão e afirmar: “Eu não quero não”. Evidenciando, naquele 

momento, uma maior liberdade de expressar seus desejos, mesmo contrariando as 

expectativas da mediadora, no caso aqui, a agente cultural. A agente, assim como as crianças, 
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mais uma vez, protagoniza situações muito características da sala de aula; ela não negocia a 

história a ser contada, negando ou negligenciando o interesse da turma que manifesta 

“EEEEEEEE”, quando Pedro solicita que ela conte uma história de terror ou policial. 

 
Sempre que a leitura da/de literatura na Escola é regulamentada (explícita ou 
implicitamente) pelos modos de ler profissionais (o que implica, também, 
concepções particulares do próprio objeto), a diferença entre as leituras dos 
especialistas e a dos alunos aparece inevitavelmente como defasamento ou desvio, 
em cuja amplitude se estabelece o exercício dum poder – não escrutinável pelo 
sujeito que a ele é submetido (SOARES, 2005, p.95). 

 

Na sequência interativa, fica evidenciada a intenção da agente em trabalhar com a 

história já conhecida pelos alunos do teatro (AC: Qual peça o pessoal do teatro apresentou 

para gente?), mas em um outro suporte o livro. Mais uma vez, nessa sequência, o aluno 

manifesta sua opinião, sem demonstrar constrangimento: “Paia demais!...dois namoradinhos 

que morrem no final”. É importante destacar, aqui, que os gestos da agente cultural não 

mostram qualquer atitude de reprovação quanto à observação do Pedro; o sorriso manifestado 

pela agente demonstra até uma atitude de cumplicidade, de aceitação da capacidade crítica da 

criança. 

Não podemos deixar de ressaltar que, nesse momento, a intenção da agente de 

trabalhar a história já conhecida pelas crianças em outro suporte é muito importante para o 

processo de letramento dos alunos. A possibilidade de confrontar diferentes linguagens, 

diferentes suportes, permite uma inserção em práticas letradas mais globais e a possibilidade 

de inserção em outros saberes (Sofia: É um nome difícil. Em inglês, disso eu me lembro). 

A situação nos remete ao projeto político-social defendido por Dionísio (2005) em que 

se deve valorizar a dimensão crítica das práticas de leitura (não apenas a operativa ou a 

cultural), e que tem como objetivo a formação de sujeitos/leitores cosmopolitas, “no sentido 

em que o mundo em que habita não é apenas a rua onde mora” (DIONÍSIO, 2005, p.78). 

Quanto à atitude da agente em não negociar a história a ser lida, podemos nos remeter 

à afirmação de Soares (2005) de que, na escola, toda literatura é escolarizada. Todos os textos 

que entram no campo pedagógico passam a ser subordinados aos princípios e objetivos do 

discurso desse campo. 

Seguindo na análise, a agente, quando explica o que é e a função do adaptador da obra, 

demonstra qual é a sua concepção de leitura para crianças, provavelmente, essa concepção foi 

construída nas suas experiências de aluna e nas vivências de leitura na Escola Integrada (“O 

adaptador faz com que a história fique boa para ser contada para crianças”). Essa sequência 
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interacional mostra a agente cultural realizando intervenções muito adequadas aos modos de 

ler de um “professor” que intenciona o letramento literário dos alunos. O modo como conduz 

a leitura da capa e dos elementos paratextuais nos permite afirmar isso. Conforme se vê, como 

mediadora, a agente cultural tem um papel crucial no encontro da criança com a literatura. 

Sabe-se que esse encontro não acontece apenas na escola, mas a escola “é um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um campo importante 

para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito menos desmentida 

sua utilidade (ZILBERMAN, 2003, p.16). 

Conforme se verifica no fragmento acima, a apresentação física da obra permite à 

agente cultural destacar alguns elementos paratextuais. Os paratextos são os elementos 

encontrados na obra que não pertencem ao texto principal. Trata-se das dedicatórias, 

apresentações, nome do autor(a), ilustrador(a), editora, comentários finais, dentre outros. São 

informações que contextualizam a obra para o leitor iniciante, que vai se apropriando de 

termos relacionados à produção editorial e, simultaneamente, familiarizando-se com as 

funções que eles exercem no objeto livro. 

Voltando à interação destacada, vê-se que as crianças desconheciam o nome da pessoa 

responsável pela confecção das ilustrações de uma obra. Se o foco é o letramento literário, os 

dados presentes na capa de uma obra são importantes para que o leitor se aproprie de termos 

próprios da literatura, bem como de suas funções. A preocupação da agente revela uma ação 

pedagógica comprometida com a inserção das crianças em práticas sociais de leitura de obras 

literárias. 

Saber quem escreveu, quem ilustrou, quando foi escrita, em que editora foi publicada, 

ajuda o leitor iniciante a contextualizar a obra em sua totalidade. Em momentos posteriores de 

leitura literária, observei como as crianças apropriaram-se da função de um(a) ilustrador(a) na 

obra. Notei, também, como as crianças percebem com interesse as capas e as imagens nelas 

estampadas, o projeto gráfico e os detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos aos 

adultos. Além disso, constatei a importância de se apresentar fisicamente uma obra às 

crianças, pois elas demonstram imenso prazer em manusear, abrir, cheirar, conferir as 

ilustrações e, também, criar histórias a partir das imagens. Quando a agente cultural leva uma 

obra para a sala, permite seu manuseio e discussão pelas crianças, possibilita que elas tenham 

acesso a um dos suportes mais importantes na formação de leitores de textos literários: o 

livro. Nos momentos vivenciados com a turma, após a contação e leitura de histórias, essas 

ações ficaram visíveis. 

Um projeto educacional destinado a preparar os indivíduos para o exercício 
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competente da cidadania não supõe, acredita-se, a exclusão. Se a leitura da literatura deve 

contribuir para a efetivação dessa meta, ela suporá a experiência total do produto “não o 

fragmento sacralizador do todo, mas a totalidade dessacralizada, material  e imediata do livro 

impresso” (ZILBERMAN, 2003, p.266). 

A autora citada não vê o livro como um objeto sagrado, suporte que “encerra saberes 

extraordinários e ensinamentos maravilhosos” (BRITTO, 2003, p. 83-84), justamente por 

reconhecer a leitura literária como uma prática social, como uma “ação cultural 

historicamente constituída” (BRITTO, 2003, p.84), sendo, portanto, um direito de todo 

indivíduo. 

Observe-se o meio e o fim da sequência interativa desse evento: 

 
Sara: Menina bonita do laço de fita (Olhando para o local apontado pela agente e mostrando ter decorado o 

nome da obra). 

[...] 

AC: Agora, eu vou ler no livro a história que eu já contei para vocês. 

Sofia: Era uma vez... 

AC: Não essa aqui não começa com era uma vez. Se não der pra ler a história toda continuamos na próxima 

oficina. (E lê a obra). 

 

As interações evidenciam como as crianças aprendem as propriedades textuais e 

estruturais dos gêneros a partir da leitura e do contato com os diversos portadores. Sara, ao 

tentar deduzir o título do livro, mostra que já decorou o nome do livro Menina Bonita do Laço 

de Fita, provavelmente por ser essa uma história muito lida pelos professores na escola. 

Podemos até afirmar que faz parte da cultura escolar a escolha dessa história para o trabalho 

com a literatura e para as práticas de alfabetização também. Foi essa também a história 

escolhida pela coordenadora, como mostrei no início desta seção, para a contação de história a 

todos os alunos da Escola Integrada. 

A aluna Sofia, diante do início de uma leitura de histórias, mostrou ter conhecimento 

da estrutura de um gênero também muito contado, lido e trabalhado na escola; além de ser, 

também, um gênero muito conhecido nas esferas familiares: o conto. 

Os eventos comprovam a importância de se trabalhar os diversos gêneros presentes, 

pois os alunos, ao ouvir ou ler histórias, vão aprendendo suas estruturas, sua linguagem, sua 

textualidade etc. Quando não oportunizamos às crianças o contato com os diversos gêneros, é 

bem possível que, ao absorver as estruturas de um ou dois gêneros, os quais as crianças têm 

mais oportunidades de contato e uso, ela transfira para todos os outros as características ou 
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estruturas que são próprias do que gênero que elas mais conhecem. Qual de nós, professores, 

ainda não nos deparamos com textos produzidos por nossos alunos que, mesmo não sendo um 

conto, inicia-se com “Era uma vez”, finaliza-se com “E foram felizes para sempre”, e ainda 

apresenta “Fim!”? 

 
 

3.7.2 Contação de história no trajeto da escola até a igreja: evento que 
chamamos de “Histórias ao pé da arvore” 
 
 
O evento selecionado aconteceu no dia 03 de março de 2010. Os alunos saíram da 

escola às 13 horas e quem coordenava a oficina era o agente cultural “Sorriso”. Os alunos 

saíam da escola em fila, mas na rua se dispersaram. Eles iam conversando, brincando e 

cantando. Separaram-se em pequenos grupos. No caminho, Sorriso me explicou que, no 

início, esse trajeto era muito complicado, os alunos corriam muito, tentavam atravessar a rua, 

e, por isso, tinham que andar em fila. Mas, com o tempo, segundo ele, as crianças “vão 

pegando o jeito e fica bem mais tranquilo. Já sabem o que pode e o que não pode. Mas isso só 

acontece depois de muita conversa, muita rodinha pra discutir as regras. Até hoje, às vezes 

temos que fazer isso”. 

Os alunos caminharam até debaixo de uma grande árvore onde aconteceu a parada 

para o descanso. Eles corriam para pegar lugar nos banquinhos que ficam debaixo da árvore e 

se espalharam nos bancos e na grama. 

 
Eduarda: Sorriso, hoje tem história? 

Sorriso: Tem sim. Hoje vou contar a história que a mãe da Jéssica me contou. 

Sara: Ela tirou de qual livro? 

Sorriso: Não é de livro não. Ela conhece de ouvir contar. A mãe dela contou pra ela. Ela já contou pra Jéssica... 

Então a Jéssica tem de ficar quietinha, não pode soprar a história não, se não perde a graça, né? Você já conhece, 

não quer contar pra gente  

Jéssica: É que eu não consigo fazer direito... Minha mãe falou que tem que ter um jeito com a voz que faz sentir 

o medo... Se não, não dá medo em ninguém... Mas eu não consigo fazer. 

Sorriso: vou contar então...era uma vez o Zezinho... 

Gustavo: Zezinho... toda vez é o mesmo nome Zezinho. Esse Zezinho tá em todas as histórias 

(risos dos alunos) 

Sorriso: Então tá, vou mudar então. Era uma vez o Pedrinho. 

(risos) 

Samuel: Pedrinho. É você Pedro! 
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Sorriso: Pedrinho é filho de Dona Clara. Dona Clara é uma mulher que luta com muita dificuldade para 

sustentar seus três filhos sozinha. Seu marido já morreu. Morreu assim de repente, sem ninguém saber de quê 

nem porquê. Dizem por ai que, antes de morrer, seu José avisou para os filhos que, se algum dia, um deles 

desobedecesse à mãe, que ele voltaria para buscar o danado à noite. 

Sandro: Avisou como? Ele sabia que ia morrer? 

Sorriso: Pelo jeito sim. Dizem que foi assim. Seu José esperou Dona Clara sair para o trabalho e chamou os três 

filhos para uma conversa muito séria. E disse bem assim: olha meninos, alguma coisa me diz que em breve 

partirei dessa vida, vou morrer e deixar vocês responsáveis por cuidar da mãe de vocês. Se algum dia eu ver 

vocês mentindo pra mãe, volto aqui e pego o mentiroso pelo pé e levo comigo para o vale da morte. Dito isso, 

seu José deu seu último suspiro e morreu ali mesmo, na frente dos filhos, como dizem, assim sem quê nem 

porquê. Mas, costumam dizer que tava mesmo é cansado da vida dura de pedreiro que levava... 

(risos) 

Filipe: Meu pai e de um tanto aqui também é pedreiro. 

Sorriso: O certo é que as crianças ficaram muito tristes com a morte do pai. Mas ficaram mais ainda foi com 

medo. Um medão danado do pai voltar e agarrar o pé de algum deles quando estivessem dormindo.... Mas o 

tempo passou, e com o tempo a gente esquece de tudo. Esquece até uma promessa como essa do seu José. E, 

numa dessas esquecidas, foi que aconteceu o que todo mundo esqueceu!!!! Dona Clara chamou seu filho mais 

velho, o Antônio, deu a ele seu último dinheirinho do mês e pediu: preciso que corra até a venda e me compre 

fubá para fazer o angu do almoço. Mas, olhe, vá num pé e volte no outro, tenho pressa, e cuidado com esse 

dinheiro, é tudo que temos até o final do mês. Antônio saiu correndo, mas, no caminho, encontrou alguns colegas 

jogando bolinha de gude. Estavam jogando à valer. Foi aí que Antônio, que era o melhor nas bolinhas de gude, 

pensou que podia ganhar um dinheirinho jogando. Mas não foi o que aconteceu. Ele perdeu todo o dinheiro do 

mês e agora não sabia como explicar para a mãe a situação. Antônio ficou rodando pelas ruas tentando encontrar 

uma desculpa para dar à mãe quando chegasse em casa. Chegando em casa, Antônio explica pra mãe que foi 

roubado quando estava quase chegando na vendinha. Um menino mais forte e maior que ele pegou todo o 

dinheiro e saiu correndo. 

Flávia: iiiiichi! Mentiu. Agora tá ferrado, né Sorriso? 

Sorriso: Pode ser... Vamos ver o que acontece... A mãe ficou triste com a falta de dinheiro, mas entendeu que o 

filho não pôde fazer nada naquela situação e ainda deu graças a Deus pelo filho estar bem,s em nenhum 

ferimento. A noite chegou e Antônio foi dormir tranquilo como todas as noites, totalmente esquecido da 

promessa do pai. Mas, foi só Antônio pegar no sono, que uma voz estranha e arrepiante começou a ser ouvida. A 

voz: Antônio... Antônio... Estou indo te buscar. Antônio, estou abrindo a tampa do caixão. Antônio... Antônio... 

Estou saído do caixão. Antônio já saí do caixão. Antônio... Estou andando pelo cemitério. Antônio... Antônio... 

Estou abrindo a porta do cemitério. Antônio... Antônio... Estou caminhando pela rua... Antônio... Antônio... 

Estou no portão de casa... Antônio... Antônio... Estou subindo as escadas... Antônio... Antônio... Estou na porta... 

do... Antônio...A AAAAAAAAntônio... PEGUEI!!!! 

(O susto foi geral. Após o susto, as risadas... de fato, até eu assustei um pouquinho. Alguns alunos pediram pra 

contar de novo) 

Alguns alunos retrucaram: Contar de novo não tem graça nenhuma, num vai dar medo nem susto. 

Pedro: Sorriso, deixa eu contar o filme de terror que assisti. 
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Sorriso: Qual filme? 

Pedro: Do Chuck. 

Sorriso: só um pedacinho 

Pedro: Era uma vez, o boneco assassino. Ontem no filme, né? O boneco é feio de olhos bem arregalados. Aí, 

então né... 

Sorriso: Vamos deixar pra outro dia... tá na hora de irmos. 

 

A primeira questão a ser ponderada nesse evento diz respeito à origem da narrativa. 

Enquanto a leitura ou contação de histórias no espaço da escola geralmente é proveniente do 

livro, em que a presença do suporte escrito esteve em todos os eventos observados, nessa 

contação, fora do espaço escolar, o livro não esteve presente. Os contos selecionados, na sua 

maioria, vinham do conhecimento da tradição oral, passados de pais para filhos e vizinhos nos 

arredores. 

É fundamental destacar que, imediatamente após a chegada no espaço de descanso 

debaixo da árvore, Jéssica perguntou: “hoje vai ter história?”. Quando as crianças fazem esse 

tipo de pergunta sem serem induzidas, geralmente, é porque a atividade é de interesse, faz 

parte de suas expectativas, do conhecimento já compartilhado pelo grupo. Na sequência, não 

percebemos o agente criando estratégias para justificar nem a contação, nem a escolha da 

história. O momento transcorre quase como um bate papo, uma contação de casos. Os 

impasses foram resolvidos de maneira tranquila e até lúdica, como na mudança do nome do 

personagem Zezinho para Pedrinho. 

Outra questão que merece destaque é que, mesmo que a prática de contação debaixo 

da árvore já tenha se tornado um evento que faz parte da rotina, o agente não o considera 

como uma oficina; ele diz: “isso não é uma oficina não, é só uma brincadeira pra passar o 

tempo”. Na entrevista, pergunto porque não é uma oficina e ele diz que oficina de história é 

na escola, com a coordenadora, a agente cultural da oficina de letramento e que são elas quem 

escolhem os livros e tudo mais, ao contrário daquele evento, que é só uma brincadeira. Nessa 

Percebe-se aí que a concepção de oficina que trabalha com histórias tem de ter o livro, o 

professor e acontecer na escola. 

Aqui, vale retomar Branco (2005) quando defende a importância de “dar vez” às 

leituras não-especializadas, enfatizando que há situações de leitura em que os sujeitos 

“encontram respostas e/ou ensinamentos para a condução da sua vida”; “procuram ser 

incluídos num determinado grupo”; “satisfazem objetivos de construção autoidentitária”; 

“enriquecem uma coleção reutilizável, noutros contextos, de histórias, excertos, ditos, 

aforismos, versos, etc.” (BRANCO, 2005, p.103). 
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Outra questão importante nesse evento é como ele evidencia a função do texto 

literário: produzir sensações de prazer ou de medo, por exemplo, o que é possível observar 

por meio da fala da Jéssica: “É que eu não consigo fazer direito... Minha mãe falou que tem 

que ter um jeito com a voz que faz sentir o medo... se não, não dá medo em ninguém”. 

Podemos afirmar que esse tipo de evento com brincadeiras, contribui para o processo 

de leitura, instigando a imaginação e despertando a curiosidade para o livro e para as relações 

possíveis com a vida a partir das histórias. Além disso, propicia o desenvolvimento da 

aprendizagem da narrativa oral, ensinando aos alunos a ser um maestro das palavras, 

capturando o ouvinte, produzindo efeitos de sentido diversos devido à leitura/interpretação 

realizada por eles. Tudo isso está em consonância com o trabalho para encontrar a intenção, o 

porquê, para quê, para quem e como narrar (MACHADO, 2004), alinhado ao aprimoramento 

da oralidade, que compreende técnicas vocais, respiração, entonação, ritmo e expressão 

corporal, junto com a leitura. A arte de contar histórias tradicionais pode ser fonte, portanto, 

para o acesso à literatura e, consequentemente, ao letramento literário, por ser capaz de 

estabelecer uma comunhão entre e leitor e livro, ouvinte e narrador, e também por prezar pelo 

prazer, pela apreciação do belo, do inusitado e pela liberdade de imaginação e interpretação. 

A análise do evento pode também nos mostrar o que Iser (1991) chamou de acordo 

ficcional, no qual narrador e ouvinte assumem posturas em que o que está sendo contado é 

uma representação da realidade com alguns de seus elementos, mas não é a realidade em si, e 

sim, ficção, o que não é visto como uma mentira. As experiências promovidas na contagem de 

histórias alimentam a imaginação de sensações e sentimentos reais, catárticos, que 

proporcionaram aos alunos um determinado acesso diferenciado e lúdico à obra literária, 

especificamente aos contos de medo (gênero preferido pela turma), por meio dos elementos 

do próprio conto e pela performance do agente cultural. 

Continuando a análise, quando a aluna Sara pergunta “Ela tirou de qual livro?” e 

Sorriso responde “Ela conhece de ouvir contar”, é possível perceber que a relação entre 

gêneros orais e escritos não é uma relação dicotômica, o que existe é uma relação de 

continuidade e de efeito mútuo (ROJO, 2005). 

Pensando nas formas híbridas, em que oralidade e escrita se misturam de acordo com 

o contexto dos discursos, tendo em vista o desenvolvimento das novas mídias e tecnologias, 

os textos hoje em dia são considerados multimodais, ou seja, neles, diversas modalidades da 

linguagem como fala, escrita, imagem estática ou em movimento, gestos e movimentos 

corporais, sons não verbais, música, entre outros, integram-se e dialogam entre si 

(re)construindo o(s) sentido(s) do texto. Exemplos desses gêneros textuais são as propagandas 
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da TV, a conversa simultânea na internet, como os chats ou o diálogo no msn, ou também um 

evento de contação de histórias. 

 
Legitimar uma grande variedade de práticas de leitura de/da literatura não significa, 
contudo, confirmar o que o leitor já sabe ou aquilo em que ele se sente mais 
confortável. Pelo contrário, trata-se de colocar em situação de experimentação 
múltipla e explícita, em processos auto e hetero-reflexivos (ROJO, 2005, p.104). 

 

As relações com textos multimodais ou o desenvolvimento do letramento 

multissemiótico exigem ações complexas e dinâmicas entre oralidade e escrita, e que, 

segundo Rojo (2006b), podem ser analisadas com base nas noções de sistemas de atividades e 

de gêneros, definidos por Bazerman (2005, p.32-33). O autor tematiza as relações existentes 

entre os diversos textos que circulam, em diferentes gêneros, em um sistema de atividades 

dentro da escola. Pensando assim, o contador de histórias, nesse contexto, também recorre a 

diferentes gêneros orais e escritos durante sua atividade, e seu entendimento exige uma 

apropriação multimodal. 

Sabemos que a maioria das pesquisas sobre a escolarização da literatura concluem que 

a escola promove uma escolarização inadequada da literatura. Com base nos dois eventos 

acima analisados, o de leitura e o de contação de história, realizados nos espaços da Escola 

Integrada, é possível afirmar que estamos caminhando para uma prática de escolarização 

adequada da literatura? 

Antes de respondermos, assim como a aluna Jéssica, que, de tanto ouvir os contos, já 

prevê que a próxima história começa com “Era uma vez”, reflitamos: “Quem sabe as escolas 

não estão iniciando uma nova história nas suas práticas de letramento literário?”. 

Dionísio (2005) ressalta que o entendimento do que é leitura varia, assim como, e 

principalmente, o de suas funções num dado contexto social: “as formas que toma a 

escolarização da leitura variam em função do ideal do sujeito que, em cada momento histórico 

e social, se quer formar e, naturalmente, depende do projeto político-social para a escola, 

enquanto instituição que assume essa formação” (DIONÍSIO, 2005, p.72). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
As questões relacionadas ao processo de letramento dos alunos é sempre um desafio 

instigante, mas pensar nesse processo em um contexto ainda tão pouco pesquisado, como o 

contexto do Programa Escola Integrada, tornou-se um desafio ainda maior. A respeito de 

questões tão complexas, não cabem conclusões definitivas, mas sempre é possível tentar 

algumas considerações que permitam, talvez, iniciar novas reflexões. 

Minha trajetória como alfabetizadora, formadora de professores e em equipes de 

implementação de políticas públicas voltadas para a alfabetização e o letramento dos alunos 

da rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, foram as razões pelas quais encontrei a 

justificativa e a necessidade desta pesquisa, por mais complexo que o objeto de estudo 

pudesse parecer. O desejo de compreender como se dão os eventos de letramento para além 

da sala de aula, e de como essas vivências podem contribuir para o aprendizado da leitura e da 

escrita numa perspectiva do letramento, sustentou todo o processo investigativo e exigiu um 

aprofundamento teórico constante. 

A pesquisa realizada revelou como é fundamental a mediação de outros sujeitos além 

da professora do horário regular durante o processo de letramento de crianças. Analisar 

práticas de produção de leitura e de escrita em espaços fora da sala de aula, processos 

complexos por natureza, exigiu um movimento analítico minucioso. Segundo Calvino (1990), 

toda interpretação empobrece o mito e o sufoca. Inspirada nas palavras do autor, e refletindo 

sobre a primeira experiência acadêmica de fazer pesquisa, senti a impossibilidade de dar 

visibilidade à totalidade de interações que acontece cotidianamente na Escola Integrada. 

Atenta para não sufocar e empobrecer as práticas observadas, mas sim, aflorar um processo 

reflexivo a partir delas, a intensão foi examinar com cuidado os momentos selecionados para 

a análise, a fim de “meditar sobre seu significado” (CALVINO, 1990, p.16). 

O que se viu acontecer foram vários eventos de letramentos, que variavam de acordo 

com o local, o mediador e as interações. Nessas práticas, crianças e mediadores, agentes 

culturais e estagiários constituíram-se como sujeitos sociais, leitores e escritores de textos 

autênticos, que possuíam uma função nos processos interativos do grupo. 

Os eventos de letramento analisados — a leitura do jornal Estado de Minas, a 

produção coletiva do bilhete, os momentos de contação de histórias, a leitura na rua, na igreja, 

no “Espaço Fica Vivo”, evidenciaram como é possível as crianças lerem e escreverem textos 

utilizados na sociedade mesmo antes de terem o domínio pleno das habilidades de 

decodificação (leitura) e de codificação (escrita). 



129 

 

Implícita nos eventos, percebe-se uma concepção de língua como um processo de 

interação entre sujeitos, em que os participantes vão construindo os sentidos dos textos por 

meio da interlocução que se estabelece. A investigação mostrou que existe uma “pluralidade 

de vozes que povoam a sala de aula” (MELLO, 1999, p.341), ou seja, crianças, agentes 

culturais e estagiários com distintas experiências sociais, que, ao serem consideradas e 

explicitadas, contribuem para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita de todos os 

aprendizes. 

Os próprios espaços da Escola Integrada (igreja, rua, ongs) se manifestaram como um 

evento social (COX; ASSIS-PETERSON, 2001). Espaços em que diferentes processos 

interativos acontecem ao mesmo tempo, momentos em que a linguagem está sempre presente. 

Os dados mostraram que as crianças, nesses espaços, interagem não apenas com os 

mediadores, mas também estabelecem uma produtiva interlocução entre elas. 

A observação e a análise dos dados evidenciaram que as práticas discursivas 

vivenciadas integravam-se umas às outras; os eventos de letramento desenvolvidos em 

distintos momentos serviam como referência para as crianças desenvolverem outras 

atividades. Nesse aspecto, observou-se a importância do trabalho realizado pelas professoras 

do horário regular, pois os alunos, agentes culturais e estagiários protagonizam nas interações 

os rituais, atitudes e intervenções, próprios do contexto do espaço escolar regular. Assim, foi 

possível perceber a continuidade das práticas entre um tempo e outro. “Práticas de letramento 

adquiridas são aquelas de que, entre as ensinadas, os alunos efetivamente se apropriam e 

levam consigo para a vida a fora” (SOARES, 2002 p.89). 

Pode-se afirmar que foram criadas nas oficinas situações favoráveis à reflexão sobre 

os textos que eram lidos, produzidos, falados e ouvidos. As crianças eram estimuladas a 

observar os elementos da língua em seu funcionamento real. Nos momentos de produção de 

leituras, como nas brincadeiras no espaço aberto da igreja e nas leituras das músicas e 

cartazes, o gênero textual dá forma às ações e intenções humanas (BAZERMAN, 2006). 

A aprendizagem da escrita envolve tanto o domínio do sistema alfabético e ortográfico 

quanto o uso efetivo da língua escrita em situações comunicativas. A produção do bilhete 

pelas crianças mobilizou uma série de reflexões fundamentais no processo de escrita de um 

texto: para quem escrever, por que razão, o que é necessário escrever, e como o texto será 

estruturado. As práticas de leitura e de escrita revelaram que “é nosso agir que se encontra na 

base de todo jogo de linguagem” (WITTGENSTEIN, 1964 apud BRONCKART, 2008, p.16). 

As interações ocorridas e as mediações apontaram caminhos possíveis para se articular 

os processos de alfabetização e letramento das crianças, fenômenos complementares e 
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interdependentes. A investigação mostrou que essa articulação é possível. A pesquisa 

desenvolvida permite afirmar que a familiaridade com a escrita, com seus conteúdos e seus 

suportes, é tanto uma condição como uma consequência de uma aprendizagem bem-sucedida 

(CHARTIER, 1996). O estudo proporcionou a compreensão de como a abertura da escola 

para novos espaços, tempos e sujeitos possibilitam o confronto das crianças com situações em 

que o texto faz parte da vida, abrindo a porta da escola para a vida que acontece fora dela. 

Trabalhar tanto a alfabetização como o letramento com textos autênticos significa reconhecer 

a leitura e a escrita como práticas sociais; significa, ainda, dar continuidade ao 

desenvolvimento linguístico da criança, que se inicia antes da prática escolar. 

Com base nos dados coletados, é possível afirmar como as crianças são comunicativas 

por natureza, e as ações delas buscam o diálogo, a aproximação, a partilha de emoções. Elas 

materializam o desejo de se comunicar em textos escritos, criando enunciados que cumprem 

essa função. Trabalhar com os gêneros textuais é fazer do ensino aprendizagem um espaço 

sociointeracional (SIGNORINI, 2006) um contexto propício à produção de bilhetes, cartas, 

cartões, relatos orais, recontos, entrevistas, convites, dentre outros. Gêneros estes adequados à 

formação da comunidade de leitores que ali se constitui (DIONÍSIO, 2000). 

A investigação evidenciou que, para alfabetizar, a escola não precisa criar gêneros que 

circulam apenas nos limites da instituição, como se fazia nas cartilhas e em outros métodos de 

alfabetização, suportes de textos artificiais para ensinar a ler. Os textos que circulam 

socialmente, produzidos em uma situação concreta de enunciação, “possuem todas as letras e 

os professores podem reorganizá-los sistemicamente para estudá-los com os alunos, após 

lerem e escreverem coletivamente um texto num gênero em situação que seja o mais possível 

aproximada à de uso corrente” (ROJO, 2006, p.28). 

Não se pode aqui deixar de mencionar os ricos momentos vivenciados na turma a 

partir da leitura de obras literárias e a leitura e contação de histórias. As interações entre as 

crianças mediadas por um livro, ou por um texto oral, apontaram aspectos importantes a 

serem considerados no trabalho com os gêneros literários nos primeiros anos escolares. O 

significado que a leitura literária assumiu na turma como instauradora da palavra, do dizer, da 

possibilidade de narração das diferentes histórias de vida dos sujeitos realçou a importância de 

textos literários na formação dos aprendizes. A literatura possibilitou a partilha de emoções, a 

algazarra, a festa, a oportunidade de conhecer o outro. A prática de leitura integral das obras 

para as crianças também merece ser destacada, uma vez que tal iniciativa auxilia o leitor no 

seu percurso de compreensão. 

Nos limites de um trabalho acadêmico como este, muitas questões permanecem, 
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apontando possibilidades para investigações futuras. O terreno desta pesquisa é um espaço 

fértil para essas questões, por exemplo: Como as outras linguagens (teatro, dança, música) 

contribuem para o letramento dos alunos? O que esses alunos leem e escrevem fora do 

contexto escolar? 

As crianças oriundas das camadas populares, como era o caso da turma pesquisada, 

demonstravam vivenciar práticas sociais variadas fora da escola. Algumas evidenciavam ter 

contato com escritos, e é produtivo considerar essa realidade no momento da leitura e escrita 

na escola, na sala de aula e fora dela: conhecer essas práticas, os textos que circulam nas casas 

dos aprendizes, o que eles leem, o que eles veem os outros lendo, que textos são lidos para 

eles. Pesquisar a respeito dos gêneros que circulam nas casas das crianças seria muito 

importante no processo de ensino. Permitiria conhecer quais as funções da escrita que as 

crianças já sabem e quais precisam aprender. Permitiria pensar em como podemos 

potencializar o acesso dessas crianças aos livros, jornais, revistas etc. no espaço da Escola 

Integrada, já que a pesquisa evidenciou que esse espaço se constituiu em um lócus de leitura e 

escrita. 

As produções de leitura e escrita revelaram como a língua não é um produto acabado, 

mas viva e se faz presente na ação dos falantes, na interlocução. Isso reforça a concepção de 

linguagem como forma de interação social, como atividade discursiva. Fica visível também 

que, para aprenderem como se organizam e como funcionam os textos escritos, as crianças 

precisam interagir com eles, conversar sobre eles, refletir sobre sua estrutura, “mergulhar” 

neles. 

 
Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente 
da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que 
sua consciência desperta e começa a operar. [...] Os sujeitos não “adquirem” sua 
língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da 
consciência (BAKHTIN, 2003, p.111). 

 

Além do mais, considerar as práticas letradas de modo situado implica reconhecer que, 

da mesma forma que os sujeitos estão distribuídos social, econômica e culturalmente de 

maneira desigual na sociedade, eles têm contato com diferentes tipos de letramento, uns mais 

que outros, apresentando, assim, níveis diferenciados de letramento. 

Os NLS, a partir de uma abordagem sociocultural, apontam para a heterogeneidade 

das práticas de leitura e escrita, reconhecendo os “múltiplos letramentos”, que variam no 

tempo e no espaço. Considerando as transformações da vida contemporânea, é preciso 

considerar também “os letramentos multissemióticos”, que ampliam o conceito de letramento 
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“para o campo da imagem, da música, das outras semioses que não somente a escrita” (ROJO, 

2009, p.107). As exigências colocadas pelo mundo contemporâneo impõem novos desafios 

para a escola, que precisa articular os letramentos dominantes e vernaculares, além dos textos 

multissemióticos (gráficos, imagens estáticas e em movimento, dança, esportes, gestos etc). 

A Escola Integrada, ao ampliar o tempo, espaços, e personagens no universo escolar, 

tem proposto em sua matriz curricular o contato das crianças com esses múltiplos letramentos 

de maneira mais profícua e constante, como se observa no Capitulo 2. 

Ao ler as entrevistas feitas com os professores, direção e coordenação da escola e nas 

conversas informais no dia a dia da escola com os profissionais, moradores da comunidade e 

com os pais de alunos, podemos destacar algumas críticas e percepções apontadas pela 

comunidade escolar sobre o programa. Mas, antes, é importante destacar que essas críticas 

apontadas nas entrevistas não fizeram parte das análises e triangulação dos dados. Essas 

percepções foram sendo construídas desde minha inserção no campo, ainda quando trabalhava 

na Escola Integrada até minha inserção como pesquisadora na EMPC. Diante disso, faz-

necessário explicitar algumas dessas percepções ou pontos do Programa Escola Integrada 

apontados nas entrevistas e conversas com a comunidade escolar para serem, quem sabe, a 

partir daí, repensados. Para isso, apresentarei, a seguir, alguns tópicos que fazem parte da 

estrutura do texto do PEI (“Novos tempos, modos e lugares para a aprendizagem”), fazendo 

essas considerações apontadas nas entrevistas que, talvez, sirvam para iniciar esse diálogo. 

Novos tempos: com relação ao tempo de permanência do aluno na escola, parece que 

já virou um jargão nos textos que tratam sobre tempo integral afirmar que não basta aumentar 

o tempo da criança na escola, mas que é preciso investir na qualidade desse tempo. Uma 

verdade incontestável, mas por quem está sendo definido o que é a qualidade desse tempo? O 

que caracteriza um tempo melhor e na visão de quem? 

Uma fala recorrente dos professores é que um pouco antes da implementação do 

programa em 2006, a SMED orientou as escolas a “adequarem” os horários dos alunos do 1º 

ciclo da seguinte forma: todos os alunos do 1º ciclo deveriam ter aula no turno regular no 

horário da tarde. A maioria das escolas fez essa adequação, porém, algumas, naquele 

momento, já apontavam críticas a essa mudança, afirmando que a comunidade escolar não 

teria opção de escolha e muitos pais precisam dessa flexibilidade de horários por questões de 

organização dos horários da família. 

Com a implementação do Programa, essas críticas tomaram outra dimensão, que 

merece ser bem analisada pela política pública. As escolas ponderam que os alunos do 1º 

ciclo, permanecendo o horário da manhã na Escola Integrada e à tarde no turno regular, ficam 
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muito cansados, dormem na sala, se desinteressam pelas atividades, apresentando um pior 

desempenho escolar. Em contrapartida, os adolescentes, ou pré-adolescentes, que pelas 

própria vivências da fase, dormem mais tarde, reclamam de ter de levantar tão cedo, 

acarretando um quadro maior de infrequência desse grupo de alunos às aulas no turno da 

manhã, e com isso, também apresentam uma queda no rendimento escolar. “O que tenho 

medo é que desse jeito, pode ser que, ao invés de melhorar na leitura e na escrita, nossos 

alunos venham a piorar” (Arlete, professora, em entrevista em 23 de maio de 2010). 

Novos modos: O que mais caracteriza esses novos modos é a entrada no cenário das 

escolas dos agentes culturais e dos estagiários, realizando atividades numa concepção de 

trabalho na perspectiva de oficinas. É inegável as contribuições trazidas por esses novos 

sujeitos para as relações de ensino-aprendizagem dentro da escola. A presente pesquisa 

evidencia isso. Porém, algumas questões indicadas pelos professores e percebidas no campo 

durante esta pesquisa merecem ser destacados. O primeiro ponto diz respeito à formação dos 

agentes: os professores afirmam que muitos são despreparados para planejar com qualidade 

uma oficina. O fato de saber tocar violão, dançar, praticar esporte etc., não garante condições 

pedagógicas e metodológicas para coordenar um trabalho com uma turma de alunos. Dentro 

desse contexto, eles afirmam que apenas uma coordenadora para coordenadar todas as 

atividades e ainda fazer o planejamento, junto aos agentes, é insuficiente. 

No acompanhamento das oficinas realizadas por esta pesquisa e explicitadas no 

Capítulo 4, pudemos indicar alguns fatores que validam as afirmações dos professores, tais 

como o conceito de letramento ou a ideia que possuem acerca do que seja momento livre e 

momento coordenado, demonstrado pela agente que desenvolve as oficinas acompanhadas, e 

o próprio conceito de oficina evidenciado pelo agente que faz a contação debaixo da árvore. 

A SMED promove alguns cursos de formação para os agentes. Mas, quando os 

professores nos remetem ao fato de apenas um coordenador, será que eles não estão dizendo 

com isso que essa formação tem que ser ali, no terreno da escola, no dia-a-dia, acompanhando 

de perto alunos e agentes? Para todas essas ações apenas um coordenador não seria mesmo 

insuficiente? 

 
Olha, eu tento acompanhar tudo de perto. Pode ver aqui na escola que temos uma 
ótima relação com os agentes, as meninas do apoio me ajudam muito... Tudo que a 
gente quer é que os alunos melhorem cada vez mais. Principalmente na leitura e na 
escrita. Por isso, a gente faz o que pode: conto histórias... (Sandra, coordenadora, em 
entrevista em 15 de março de 2010). 

 

Com relação aos estagiários, eles têm um tempo com os professores das universidades 
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para o planejamento das oficinas, mas, na própria fala deles é indicado que isso não acontece, 

que o planejamento, na maioria das vezes, é feito sem a coordenação do professor 

universitário responsável por essa ação. O que acarreta a mesma falta de planejamento já 

apontada. 

Novos lugares: Esse é o lugar de maior polêmica e mais críticas. Os professores do 

turno regular indicam o quanto é difícil o encaminhamento da aula com tanto barulho e 

interrupções provocados pelo circular constante nos arredores das salas de aula. Situação que 

estaria prejudicando tanto os alunos do horário regular como o desempenho dos professores. 

Ora, qual de nós professores não sabemos que muito barulho pode, de fato, comprometer a 

qualidade do trabalho e o rendimento dos alunos? 

Com relação aos espaços externos, as grandes críticas estão relacionadas à 

inadequação de alguns desses espaços para o trabalho com os alunos: espaços pequenos 

demais, pouco arejados, muito distantes. “Aqui nesses espaços, fica muito complicado deixar 

livros, revistas, jornais. Outras pessoas da comunidade frequentam, iria sumir tudo. Acho que 

seria importante, os meninos gostam, ficam lendo o que trazem do horário de aula...” 

(Lidiane, estagiária, em entrevista em 04 de maio de 2010). 

Diante do exposto, percebemos uma grande preocupação de toda a comunidade 

escolar com a melhora da aprendizagem dos alunos, principalmente no que concerne á leitura 

e escrita. É inegável que a ampliação do tempo trouxe muitas oportunidades de aprendizagem 

e de cuidado para as crianças das camadas populares. Mas é inegável, também, que há muito o 

que se pensar , debater e discutir, no sentido de melhorar o atendimento a essas crianças com 

um tempo de qualidade .Temos, no Brasil, várias experiênias escolares que estão em sintonia 

com o mundo e o território onde os alunos vivem, como é o caso de Belo Horizonte. A 

criação de espaços para a troca de experiências entre educadores e a visibilidade dessas 

experiências através de pesquisas são estratégias importantes para que haja a apropriação das 

experiências bem sucedidas. Para isso, e para concluir, um ditado africano traz o cerne da 

questão: “é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”. 
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ANEXO B: Programa Escola Integrada — Matriz Curricular — agosto de 2011 
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