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O marinheiro João/Chamou seu colega Carlota/E pediu:/Escreve pra mim uma 

linha/Que é pra Conceição.../Tu é analfa? Disse o amigo/E sorriu com simpatia/Mas, 

logo depois amoitou/Porque era analfa também./Mas, chamou Chiquinho/Que chamou 

Batista,/Que chamou Geraldo/Que chamou Tião, que decidiu./Tomou coragem/E foi 

pedir uma mãozinha para o capitão,/Que apesar de ranzinza,/É um homem bem 

letrado,/É homem de cultura/E de fina educação./E João encabulado/Hesitou em ir 

dizendo/Abertamente assim/O que ia fechado/Bem guardadinho/No seu coração/Mas, 

ditou.../E o capitão boa gente/Copiou num pedaço de papel:/Conceição.../...no barraco 

Boa Vista/Chegou carta verde/Procurando Conceição;/E riu muito/Porque era a primeira 

vez,/Mas, logo amoitou./Conceição não sabia ler,/Chamou a vizinha Bastiana/E 

pediu:/Quer dar uma olhada?/Que eu estou sem óculos./Não enxergo bem./Bastiana 

também sofria da vista./Mas, chamou Lurdinha/Que chamou Maria/Que chamou 

Marlene/Que chamou Iaiá/Estavam todas sem óculos./Mas, Emília conhecia/Uma tal de 

Benedita,/Que fazia serviço/Em casa de família/E tinha uma patroa/Que enxergava 

muito bem./Mesmo a olho nu./E não houve problema/A patroa boa gente,/Além do 

favor,/Achou graça e tirou cópias/Para mandar para as amigas./Leu para Benedita/Que 

disse a Emília/Que disse a Iaiá/Que disse a Maria/Que disse a Lurdinha/Que disse a 

Bastiana/Que disse sorrindo/A Conceição/O que restou do amor,/O que restou da 

saudade/O que restou da promessa/O que restou do segredo de João. 

 

(Holanda & Keating em A borda de Rui Barbosa, 1981). 
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RESUMO 

 

Fundamentado pelo modelo ideológico de letramento, este trabalho parte do pressuposto 

de que o uso da escrita deve ser concebido como prática social envolvida em relações de 

poder, ideologias e significados em contextos culturais específicos (Street, 1984; 2003; 

2014). O objetivo geral dessa pesquisa é analisar os contextos e usos da linguagem 

escrita de uma mulher adulta participante de uma turma de educação voltada para 

jovens e adultos, a fim de entender como tais contextos e usos estão articulados à sua 

elaboração identitária. Tem como objetivos específicos: analisar como nossa 

participante avalia sua participação em ações letradas, bem como, observar sua maneira 

de se posicionar diante do outro, de si e do mundo que a cerca, em diferentes contextos 

e situações mediadas pela escrita. Por meio do método da perspectiva etnográfica e com 

o auxílio de instrumentos para a construção de dados (entrevistas semiestruturadas; 

observação participante; grupos focais e caderno de campo), foi possível situar a escrita 

na esfera da produção de significados e perceber que seus usos nos diferentes contextos 

sociais nos quais nossa participante está inserida estão entrelaçados aos seus valores, 

disposição religiosa e elaboração identitária. O investimento e aproximação dispensados 

no contato de 382 horas com a participante indicaram a existência de diferentes 

processos por meio dos quais nossa interlocutora se apropria da escrita, utilizando-a de 

diversos modos nas relações que estabelece com os vizinhos, com as instituições e 

serviços da cidade, na Sala Paulo Freire e em sua casa. Os resultados também revelaram 

diferentes estratégias de sua participação nesses cenários, além de indicarem que a 

escrita funciona para ela como um meio de elaboração dos sentimentos e sensações 

vivenciados no cotidiano. É possível afirmar que as práticas de letramento são utilizadas 

como instrumentos de mediação das relações interpessoais e permite aos participantes 

do evento elaborarem suas identidades confrontando ou reafirmando as características 

que lhes são atribuídas socialmente. 

Palavras-chave: Práticas de letramento. Identidade. Adultos. Camadas populares. 
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ABSTRACT 

 

Justified by the ideological literacy model, this paper assumes that the use of writing 

must be conceived as a social practice engaged in power relationships, ideologies and 

meanings in specific cultural contexts (Street, 1984; 2003; 2014). The general objective 

of this research is to analyze contexts and uses of the written language by an adult 

woman inserted in a young and adult education class in order to understand how such 

contexts and practices are articulated by her identity development. The specific 

objectives are: to analyze how our participant evaluates her participation in literate 

actions, as well as to observe the way she poses herself in front of others, of herself and 

of the world around, in different contexts and situations mediated by writing. By the 

ethnographic perspective method and with building data tools (semi-structured 

interviews, participant observation, focus groups and field notebook), it was possible to 

place the writing on the production sphere of meanings and realize that its uses in 

different social contexts in which our participant is inserted are linked to her values, 

religious disposition and identity development. The investment and the approach used 

during the 382-hour contact with the participant showed the existence of different 

processes through which our interlocutor takes over the writing, using it in various ways 

in establishing relationships with her neighbors, with the town institutions and services, 

in Paulo Freire Room and in her home. The results also revealed different strategies for 

her participation in these sceneries, and they also indicated that the writing works for 

her as a mean of preparing feelings and sensations experienced in daily life. It can be 

asserted that literacy practices are used as interpersonal relationships mediation tools 

and allow the participants of the event to develop their identities confronting or 

reaffirming the features that are socially assigned to them. 

Keywords: Literacy practices. Identity. Adults. Working classes.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das questões mais discutidas na contemporaneidade pelo campo das 

Ciências Humanas é a maneira pela qual os sujeitos se apropriam, de forma individual 

e/ou coletiva, de instrumentos simbólicos como a linguagem escrita. Muitos são os 

esforços educacionais e acadêmicos para essa finalidade. O objetivo dessa pesquisa é 

analisar os contextos e usos da linguagem escrita de uma mulher adulta, participante de 

uma turma de educação voltada para jovens e adultos, a fim de entender como tais 

contextos e usos estão articulados à sua elaboração identitária.  

O interesse teórico que motivou o desabrochar deste trabalho veio de minha 

participação, ainda na graduação, no Grupo de Pesquisas em Educação Indígena 

(GEDUC), no qual eram desenvolvidos trabalhos que articulavam a linguagem escrita 

aos valores e significados a ela atribuídos por indígenas da etnia Xakriabá, pertencentes 

a uma cultura predominantemente oral. Durante meu envolvimento junto ao grupo, pude 

estudar e entender melhor os processos de apropriação da escrita por jovens indígenas, 

estudantes do último ano do ensino médio, e sua repercussão na construção de suas 

crenças, valores, significados e disposições identitárias. (Gerken, Alvarenga, Oliveira & 

Oliveira, 2014; Rezende & Gerken, 2011). 

A investigação realizada junto aos Xakriabá e o interesse pela linguagem escrita 

serviram como disparador para pensar em outros grupos/camadas sociais ou sujeitos 

historicamente afastados das trocas simbólicas realizadas pelo sistema de signos da 

escrita. Mas, diante de várias possibilidades, a qual me agarrar? 

Desse embate, veio o interesse particular deste trabalho. Sou filha de pai que 

frequentou a escola apenas os primeiros anos do ensino fundamental na década de 1930, 

numa escola da zona rural localizada no interior do estado de Minas Gerais. Embora, 

“de pouco estudo”, como dizia ele mesmo, conseguiu, por meio de muito trabalho, 

ultrapassar as barreiras burocráticas que lhe surgiram na vida e construir um contexto 

familiar confortável à sua primeira e segunda famílias. Minha mãe, por sua vez, também 

frequentou as primeiras séries do ensino fundamental em uma escola na zona rural do 

interior mineiro, nos anos 1960. Diferentemente de meu pai que se alfabetizou e sabia 

ler e escrever, minha mãe apenas assina seu nome e realiza cálculos matemáticos tanto 

oralmente quanto através da escrita numérica. Durante sua juventude, casou-se pela 

primeira vez, saiu da zona rural, e foi morar em uma cidade chamada Carmópolis de 
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Minas, onde ajudava seu marido no comércio que tinham, além de se tornar, nessa 

época, uma exímia costureira. Anos após enviuvar-se, casou-se com meu pai e retornou 

à sua cidade natal, Passa Tempo, onde também passou a ajudar o marido nos trabalhos 

decorrentes da fazenda que tinham; sob sua responsabilidade, ficava a venda do leite 

que não ia para as cooperativas. 

Durante minha primeira infância, já aluna de uma escola estadual de Passa 

Tempo, onde passei pelo ensino infantil, fundamental e médio, os deveres realizados em 

casa eram de responsabilidade de minha mãe. Como ela não sabia ler e nem escrever, as 

tarefas eram feitas da seguinte maneira: eu lia para ela e ela me explicava a partir de 

comparações provenientes do nosso dia-a-dia, especialmente, nos problemas 

matemáticos. Caso ela não soubesse como fazê-lo, recorria ao meu pai que também, 

geralmente, fazia-se entender por meio de comparações com nossa cotidianidade. A 

última tentativa, para o caso de nenhum dos dois conseguir o intento, era eu fazer 

sozinha ou buscar ajuda de alguém próximo, um vizinho, um parente ou um colega. 

A trajetória escolar de minha mãe conta com vários retornos aos bancos 

escolares em sua vida adulta. Apesar dessas tentativas, ela não avançou 

significativamente no processo de leitura e escrita. Em 2012, mais uma vez retornou à 

sala de aula com o intuito não apenas de aprender a ler e a escrever, mas, especialmente, 

para realizar seu sonho: escrever um livro autobiográfico.  

Com esse histórico acadêmico e pessoal, surgiu a ideia de trabalhar com adultos 

com poucos anos de escolarização, moradores da zona urbana e pertencentes às 

camadas socioeconômicas menos favorecidas. Ideia esta que ganhou contornos pelo 

objetivo deste trabalho, exposto acima. Por sua vez, os objetivos específicos são: 

analisar como nossa participante avalia sua participação em ações letradas, bem como, 

observar sua maneira de se posicionar diante dos outros e de si, nas situações mediadas 

pela escrita. 

Sendo um objeto complexo e de muitas facetas, a escrita é estudada por várias 

áreas como: sociologia, linguística, psicologia, pedagogia, entre outras. O campo, 

portanto, é extenso e caracterizado por discussões teóricas que dividem os estudiosos a 

respeito do processo de aquisição da linguagem escrita ou o processo de letramento e 

suas possíveis consequências sociais, econômicas, culturais e etc.  

De um lado, encontramos pesquisadores que atribuem as modificações do 

pensamento e do desenvolvimento das capacidades cognitivas à linguagem escrita. 

Enquanto instrumento tecnológico, a escrita seria capaz de transformar as relações e os 
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meios sociais, promovendo o desenvolvimento social e econômico, bastando apenas que 

os sujeitos envolvidos apropriem-se de tais habilidades. Outra tese defendida nessa 

perspectiva é a dificuldade de separação da escrita do contexto de escolarização. 

De outro lado, estão os defensores da crença de que o processo de aquisição da 

escrita deve ser considerado enquanto prática social por excelência e que, por isso, é 

imprescindível que se conheça e investigue o contexto de sua imersão, assim como os 

valores e significados que os sujeitos envolvidos lhes atribuem, para que se possa 

descrever e analisar as possíveis repercussões dessa linguagem num dado meio social e 

histórico. Nesse caso, a defesa está em prol da não separação da escrita de seu contexto 

de apropriação.  

Essas concepções estabelecem um novo debate nesse cenário acerca de como 

entendemos a relação entre o sujeito e a escrita, bem como seus possíveis 

desdobramentos. Por meio de diferentes autores, Brian Street (1984) organiza essas 

diferentes formas de pensamento acerca do estudo do letramento dividindo-as 

conceitualmente como modelo autônomo e modelo ideológico.   

Embora as duas perspectivas sejam em si ideológicas, por exporem visões de 

mundo (Street, 2014), a caracterização da primeira perspectiva como autônoma, enfatiza 

a convicção de “independência” da escrita, como se a compreensão de textos escritos 

gerasse, por si só, consequências práticas significativas para o desenvolvimento do 

meio. Por sua vez, o modelo ideológico é assim designado para ilustrar uma visão mais 

culturalmente sensível, na medida em que concebe a escrita como um ato social 

carregado de significados e valores variáveis passíveis de análise, se concebidos 

contextualmente. 

Como bem colocou Ribeiro (1998), a articulação entre o domínio da escrita e 

possíveis consequências práticas é, do ponto de vista teórico, tão instigante quanto 

complexa. Mas, em meio a essas diversas versões do processo de aquisição da escrita, 

ou processo de letramento, qual perspectiva seria mais apropriada para explicar a 

hipotética interligação entre a linguagem escrita e o modo como os sujeitos elaboram 

suas identidades?  

Ao aprofundarmos no modelo ideológico de letramento percebemos que este 

além de reconhecer o íntimo diálogo entre os usos da escrita com o contexto específico, 

postula a associação entre esses usos, as relações de poder, ideologias e elaboração 

identitária (Street, 2007). Assim, optamos por sustentar nossa investigação no referido 

modelo. 
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A escolha por trabalhar com uma mulher adulta, estudante de um projeto de 

educação voltado para jovens e adultos, deveu-se por ela fazer parte de um grupo 

constituído por sujeitos, geralmente, pertencentes a classes socioeconômicas menos 

favorecidas, com pouca ou nenhuma escolaridade. No Brasil, de acordo com Vóvio 

(2007), embora esse grupo abarque um contingente heterogêneo de pessoas com relação 

a características sociais e necessidades formativas, ele tem em comum o fato de não 

corresponderem às expectativas ligadas à escolarização e aos usos da linguagem escrita. 

Essa condição, ainda segundo a autora, não afeta apenas suas vidas em relação ao 

acesso e ao usufruto de bens da cultura escrita, mas também em relação ao lugar que 

ocupam nos eventos de letramento, uma vez que são identificados de modo 

diferente/marginalizado, socialmente. 

Os significados em torno do letramento diretamente ligado ao processo de 

escolarização é frequentemente significado como a via para a superação de problemas 

desfavoráveis para um dado lugar ou como o caminho para a independência de grupos e 

indivíduos a partir da ampliação do acesso à vida política, econômica e social (Street, 

2014). As significações e os valores atribuídos aos sujeitos com pouca escolarização ou 

que dominam precariamente a escrita, se conformam em situações e relações de poder 

que podem se solidificar, ser questionadas ou transformadas. Os discursos sobre tais 

significados tem ligação direta com a forma como são elaboradas as identidades desses 

indivíduos e como estes se percebem e percebem o outro nos espaços onde a escrita é 

demandada (Vóvio, 2007). 

Pontuamos que o que chamamos de elaboração identitária se refere aos modos 

como os sujeitos significam a si mesmos a partir da relação com o outro, com os objetos 

e com o mundo que os rodeia. A identidade seria, assim, uma configuração particular 

em que o sujeito se coloca na, e pela relação com o outro, através da confirmação ou 

recusa de possíveis atribuições provenientes desse contato num determinado contexto 

marcado, por sua vez, por normas, valores e instrumentos simbólicos que o definem.  

Nossa proposta se instala, portanto, com vistas para esse cenário e se justifica 

pela necessidade de ampliar estudos que investiguem o uso da escrita por parte de 

sujeitos que, em função de sua posição socioeconômica, constroem formas distintas de 

apropriação e uso da linguagem escrita (Soares, 2010).  

 

O que nos falta são estudos e pesquisas na perspectiva antropológica dos 

eventos de letramento em camadas populares, estudos e pesquisas que 

venham esclarecer as diferenças nas relações com a cultura escrita entre as 
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diferentes subculturas a que pertencem os alunos presentes na sala de aula 

(Soares, 2010, p. 62). 

 

É digno de nota que o contexto educacional abordado neste trabalho não 

corresponde a um espaço de educação formal da modalidade de ensino Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Todavia, acreditamos que estudos como este podem contribuir 

para as áreas de interesse nos meios educacionais voltadas para esse público, uma vez 

que ainda há um número reduzido de estudos e publicações nesse campo de tamanha 

relevância social (Vóvio e Kleiman, 2013). Além disso, pretendemos somar ao conjunto 

de pesquisas voltadas para grupos que atribuem diferentes valores às práticas de 

leitura e de escrita, que vivenciam práticas sociais de leitura e de escrita peculiares 

(Soares, 2010, p.62). Buscamos contribuir ainda, para o desenvolvimento de estudos 

que focalizem um dos pontos centrais para a evolução dos Novos Estudos sobre o 

Letramento (NLS): a elaboração de identidades (Street, 2003; 2007; 2014).  

Mas, de que maneira a participação num espaço educacional pode influenciar no 

processo de elaboração identitária de nossa interlocutora, dentro e fora da sala de aula? 

Quais eventos e práticas de letramento estão presentes em seu cotidiano? Como nossa 

participante se coloca nesses meios e nas relações sociais neles inseridas? 

Para responder a essas perguntas norteadoras, realizamos uma pesquisa de cunho 

qualitativo e utilizamos o método da perspectiva etnográfica, uma vez que partimos do 

pressuposto de que para compreender o processo de letramento e suas práticas é 

necessário entender o sentido cultural das diversas maneiras de uso da escrita.  Para 

Street (2010) a adoção da perspectiva etnográfica implica em estudar elementos da vida 

cotidiana e de práticas culturais num dado contexto.  

A opção por esse método é imprescindível ao modelo ideológico de letramento 

uma vez que este reconhece a relevância do contato entre pesquisador e pesquisado, 

numa relação de troca, e parte do princípio de que para entender os usos e 

desdobramentos da linguagem escrita num dado contexto é preciso adentrar no meio de 

sua inserção. Nosso contato com nossa principal interlocutora durou um ano e três 

meses. 

O trajeto desse trabalho traduzido pelo presente texto foi dividido em 

introdução, quatro capítulos e considerações finais. No capítulo 1, iniciamos com a 

discussão dos conceitos de alfabetização e letramento. Buscamos localizar em que 

momento o conceito de letramento é propagado no Brasil, suas repercussões nos estudos 

envolvendo a linguagem escrita, bem como discutir as concepções existentes acerca da 
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relação entre os termos alfabetização e letramento. Em seguida, tratamos sobre o campo 

de debates sobre as concepções diferenciadas acerca do uso da linguagem escrita que 

deram fomento à classificação conceitual dos modelos autônomo e ideológico de 

letramento. E, finalmente, o último tópico desse capítulo traz à luz reflexões sobre a 

articulação entre as práticas de letramento e o processo de elaboração identitária dos 

sujeitos que dela se apropriam, num mundo social que pode ser definido como 

grafocêntrico, ou em outros termos, um universo social no qual o domínio das 

estratégias de produção e leituras de textos escritos desde os níveis mais elementares, 

até os níveis mais complexos, é revestido de um grande valor social. 

No segundo capítulo, descrevemos o objetivo geral e objetivos específicos que 

dão vida a este trabalho. No terceiro capítulo aprofundamos no método aqui proposto e 

mostramos o caminho que percorrermos na construção dos dados. Depois disso, 

descrevemos o processo de encontro com nossa participante para, por fim, 

apresentarmos Maria Aparecida, nossa interlocutora privilegiada. 

No quarto capítulo, por sua vez, tecemos compreensões referentes aos dados, 

numa tarefa complexa de demonstrar o mais fidedigno possível o universo de minha 

imersão em campo tomando o cuidado de não me confundir com ele e de não corromper 

a autenticidade dos discursos e das ações observadas, a fim de responder os objetivos 

que aqui foram lançados. Para isso, articulamos e confrontamos os dados aos 

pressupostos teóricos fundantes deste trabalho. No quinto e último capítulo, discutimos 

os resultados revelados por esta e outras pesquisas da área e apresentamos nossas 

limitações, propondo novas possibilidades de investigação e aprofundamento no que se 

refere ao estudo dos desdobramentos do uso da escrita no processo de elaboração de 

identidades. 
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CAPÍTULO 1: DEMARCANDO O OBJETO DE ESTUDO 

  

 A linguagem, enquanto instrumento simbólico de mediação entre os sujeitos, 

transcende sua função de transmitir algo a alguém.  Seus aspectos constituem elementos 

do percurso de socialização dos sujeitos nas sociedades. Para Marinho (1991) o poder 

atribuído à linguagem, especialmente à linguagem escrita, revela-se em três 

comportamentos: o primeiro seria o domínio ou não das habilidades de ler e de escrever; 

o segundo seria determinado por uma concepção de escrita fundamentada socialmente e 

historicamente pelas classes economicamente mais abastadas, de modo a excluir 

quaisquer outras concepções e; o último comportamento seria a negação da escrita, não 

por ela mesma, mas em função de seus usuários. Haveria, então, uma única forma de 

escrita que todos deveriam dominar efetivamente? Até que ponto a escrita, enquanto 

instrumento simbólico de socialização e de poder, influencia a maneira como os sujeitos 

pertencentes às camadas populares constroem uma visão de si e, no mesmo movimento, 

constroem uma imagem, ou sentidos para compreender as relações que estabelecem 

com os outros? Ou seja, quais são os desdobramentos dos usos da escrita no processo de 

elaboração identitária, entendendo este conceito como uma expressão subjetiva que é a 

síntese da articulação destas múltiplas determinações na vida de um sujeito particular? 

Essas questões sustentam nossa discussão e definem os contornos de nosso objeto de 

estudo. 

 

1.1 Perspectivas teóricas sobre o letramento  

 

Nas sociedades ocidentais a linguagem escrita pode ser definida como um dos 

instrumentos predominantes de mediação simbólica entre as ações sociais, 

caracterizando-as como sociedades grafocêntricas. Essa ocorrência se dá pela percepção 

do desenvolvimento, distribuição e acúmulo de conhecimentos que, em tais sociedades, 

acontece por meio dos sistemas escritos que, por sua vez, estão envolvidos 

organicamente na dinâmica cultural dos sujeitos que os utilizam, com desdobramentos 

em múltiplas esferas e instituições fundamentais na vida de um cidadão.  

Com efeito, o entendimento do modo como os diferentes sujeitos se apropriam 

das distintas formas de registro (sistemas numéricos, mapas, sistema alfabético e dos 
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diferentes gêneros de escrita) e, sobretudo, a compreensão de como esses sujeitos ao 

participarem do processo de apropriação da escrita se relacionam com o universo social, 

tornam-se objeto de pesquisa de suma importância para nossa sociedade. 

Historicamente, o aprendizado destes diferentes sistemas simbólicos ocorre 

predominantemente no interior de instituições educacionais. Por essa razão é 

fundamental a discussão de dois conceitos que estão estreitamente articulados, mas que 

devem ser diferenciados para que fique claro o nosso olhar sobre o objeto de estudo. 

Tratam-se dos conceitos de letramento e alfabetização. 

A palavra Literacy ou letramento, conforme foi traduzida no Brasil, chegou ao 

país na segunda metade dos anos 80, atrelada aos campos interessados na leitura e na 

escrita, devido à influência de produção de estudos da área em língua inglesa (Soares, 

2004a). Nessa mesma época, vários países, como França, Portugal, Inglaterra e Estados 

Unidos, voltaram o foco para o objeto letramento ao se atentarem para a necessidade de 

enfatizar práticas sociais de leitura e de escrita (Soares, 2004b). Porém, o despertar para 

essas questões emergiu de maneiras diferentes no Brasil e nos países mais 

desenvolvidos. 

Segundo Soares (2004b), nos países desenvolvidos, como a França e os Estados 

Unidos, o termo letramento surgiu num contexto em que se percebeu que segmentos da 

população, considerados menos favorecidos apesar de alfabetizados, não liam e 

escreviam de modo adequado ou suficiente para uma participação efetiva nas situações 

profissionais e sociais que envolvessem a escrita. De maneira diferente, no Brasil o 

conceito de letramento tem sua origem articulada à aprendizagem do sistema da escrita 

e se desenvolve por meio de um questionamento em torno do conceito de alfabetização. 

Porém, no meio acadêmico brasileiro, Kleiman (1995) explica que o conceito de 

letramento ganhou espaço buscando distinguir os estudos ligados aos efeitos sociais da 

linguagem escrita, de outros estudos sobre a alfabetização, os quais enfatizavam a 

compreensão dos processos de aquisição das habilidades e/ou competências individuais 

relacionadas ao uso da escrita. Por sua vez, Albuquerque (2007) enfatiza que embora 

esses conceitos tenham acentos diferenciados, ambos no Brasil, estão intrinsecamente 

articulados em função da relação com a perspectiva educacional.  

Todavia, se por um lado, alfabetização e letramento se superpõem e/ou se 

confundem, por outro lado, conforme alerta Marinho (2010), são tão dicotômicos e 

contraditórios quanto são suas condições sociais e os contextos culturais em que são 

esboçados. Essas observações indicam que a apropriação do conceito de letramento não 
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pode ser reduzida a uma mera questão terminológica, mas, sim, a um processo 

conceitual complexo que só deve ser encarado a partir de uma análise dos diferentes 

contextos históricos, culturais e acadêmicos, os quais, por sua vez, são os fatores que 

apontam para uma pluralidade de formas de apreensão decorrente das diferentes 

maneiras de tradução (Marinho, 2010).  

Ao compararmos estudos baseados em métodos distintos, percebemos que 

aqueles que se apoiam numa abordagem quantitativa verificam, geralmente, 

homogeneidade intragrupos revelando dados esperados, como: alto índice de letramento 

com alto nível de escolarização/alfabetização. Em exames de abordagem qualitativa, os 

dados demonstram sujeitos com pouca escolaridade/alfabetização e alto letramento e, 

também, o contrário, sujeitos com alta escolaridade/alfabetização e pouco letramento 

(Oliveira & Vóvio, 2009).   

Verifica-se, portanto, que a diferença entre alfabetização e letramento parece estar 

na dimensão que cada um dos estudos privilegia. Essa constatação, como veremos a 

seguir, influenciou fortemente uma perspectiva que ficou conhecida como Novos 

Estudos do Letramento (NLS). Uma abordagem nova, largamente baseada nos estudos 

do pesquisador e antropólogo Brian Street (1984; 2003; 2007; 2014), que concebe a 

descrição e análise dos usos da escrita de maneira indissociável de seu contexto de 

inserção. Street (1984) organiza, a partir de diferentes concepções, duas principais 

formas de pensamento no estudo da linguagem escrita, tanto no nível 

individual/cognitivo/tecnológico quanto no nível social/cultural, separando-as como o 

modelo autônomo de letramento e o modelo ideológico de letramento, que trataremos a 

seguir. 

 

1.2 Direções de análise do letramento 

 

Estudos acerca do letramento e seus possíveis efeitos sociais, econômicos, 

culturais e cognitivos, são verificados no campo das ciências sociais e humanas onde 

várias áreas do conhecimento, como antropologia, psicologia, linguística, sociologia, 

educação, contribuem para a compreensão desse objeto que descreve os usos da 

linguagem escrita nas sociedades (Reis, 1997). No entanto, podemos afirmar que tanto o 

percurso quanto os modos de indagação feitos por elas a respeito do letramento são 

diferentes. A linguística, por exemplo, tradicionalmente não se ocupou com as 



19 
 

consequências cognitivas da linguagem escrita, mas se preocupou em compreender a 

origem comum das línguas, sua estrutura e suas regras (Street, 1984; Gerken, 1999). 

Diferentemente da linguística, foi no âmbito da antropologia e da psicologia que 

iniciaram as investigações acerca dos efeitos cognitivos da escrita. 

Vigotski (1896/1934) e Luria (1902/1977), durante pesquisas na Quirguízia, 

começaram a traçar o caminho para o estudo das diferenças do pensamento letrado e 

não letrado; ideia que foi continuada tanto pela psicologia quanto pela antropologia e 

que tornou comum a concepção da capacidade da linguagem escrita de modificar a 

cognição humana (Gerken, 1999).  Na antropologia destacamos os trabalhos de Jack 

Goody, um dos principais expoentes desse campo no que se refere aos estudos sobre a 

linguagem escrita, sendo também um dos pioneiros nesse ramo. Na psicologia, o 

destaque vai para David Olson que pode ser considerado um continuador do trabalho de 

Vigotski e Luria. 

Segundo Street (2014), o letramento, para Olson e Goody, permite, promove e 

facilita a transformação de uma mentalidade pré-lógica para uma mentalidade lógica: a 

distinção entre mito e história, o florescimento da ciência, da objetividade, do 

pensamento crítico e da abstração (Street, 2014, p. 165).   

Noutra perspectiva temos pesquisadores contrários a esta concepção e que 

postulam que a escrita não seria a única causa responsável por provocar transformações 

qualitativas no pensamento humano. Essas diferentes maneiras de conceber as relações 

entre a linguagem oral e a linguagem escrita, suas consequências sociais e individuais, 

deram origem ao que ficou conhecido como a “Grande Divisão”, onde os autores 

separavam de um lado, a existência de sociedades orais que seriam de diferentes formas 

ditas primitivas e de outro, as sociedades letradas e grafocêntricas que seriam a 

expressão da vida racional e civilizada, característica das sociedades ocidentais 

contemporâneas.  

Em resposta a essa separação, Street (1984) construiu dois modelos de análise 

que representam diferentes visões acerca do mesmo objeto de desejo, a escrita. Esses 

modelos servem para demonstrar as diferentes lentes que vislumbram os estudos das 

relações entre a oralidade e a escrita. Nosso trabalho tenta sintetizar e discutir o campo 

de disputa, colocado por Street, entre o que ele nomeou como o modelo ideológico de 

letramento e o modelo autônomo de letramento. 

O modelo autônomo representa as pesquisas que postulam a possibilidade de 

consequências visíveis e passíveis de análise no letramento, diferentemente do modelo 
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ideológico que retrata os estudos que defendem o letramento como indissociável de seu 

contexto, devendo ter suas (possíveis) consequências estudadas, portanto, de acordo 

com as práticas socialmente contextualizadas. Entre os representantes do modelo 

autônomo estão o psicólogo David Olson e o antropólogo Jack Goody.  

Para esses autores o processo de aquisição da linguagem escrita é vislumbrado 

como um processo que levaria inevitavelmente a modificações nas formas de 

pensamento e da administração das relações sociais mais impessoais e racionais, 

provocando mudanças nas estruturas sociais (Reis, 1997). A escrita, nesse sentido, é 

definida como um instrumento tecnológico que seria responsável pela diferença entre 

uma sociedade intelectualmente realizada e uma sociedade ainda em desenvolvimento 

(Goody, 1977).  

Com efeito, Goody e Watt (2006, p. 62) comentam que: o sucesso na 

manipulação das ferramentas de ler e de escrever é obviamente um dos eixos mais 

importantes de diferenciação social em sociedades modernas. Trata-se de uma ideia 

semelhante à relação dicotômica encontrada por Lévy-Bruhl (Gerken, 1999) entre as 

sociedades lógicas e pré-lógicas. Nessa direção, os resultados e as consequências da 

introdução da escrita em dada sociedade poderiam ser generalizados para qualquer 

contexto social. 

Todavia, para Olson e Torrance (1995) a generalização desses resultados só 

pôde ser sustentada devido à falta de estudos que enfatizassem tanto sociedades ágrafas, 

mas desenvolvidas sócio e economicamente, quanto sociedades grafocêntricas pouco 

desenvolvidas. 

Sua maneira de conceber a escrita foi influenciada por outros pesquisadores 

como Patrícia Greenfield, Sylvia Scribner e Michael Cole. O trabalho de Scribner e 

Cole sobre o povo Vai, da Libéria, no qual Goody participou como colaborador, foi um 

dos estudos mais avançados e completos nessa perspectiva, trazendo novos 

questionamentos acerca do que se tinha construído sobre os efeitos do letramento, tais 

como a dificuldade de separação do letramento de seu contexto de aquisição e as 

imprecisas consequências cognitivas atribuídas aos três tipos de estratégias escritas 

adotadas por esse povo (Gerken, 1999). 

 Essas constatações deram força às críticas de Olson e apontaram para a 

necessidade de reformulação das categorias cognitivas relacionadas à linguagem escrita, 

propostas pelo próprio autor, além de rejeitar a separação feita tradicionalmente entre 

escrita e escolarização (Olson, 1997).  Street (1984) também defende a impossibilidade 
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da separação da escrita de seu contexto de aprendizagem, mas a utiliza como 

justificativa para afirmar a dificuldade de universalizar possíveis consequências 

provenientes de um objeto de estudo idealizado – o letramento.  

 Embora encontremos pontos de convergência entre Olson e Street, podemos 

destacar aspectos de divergência entre os dois que são de suma relevância para nossa 

discussão. Influenciado tanto pela psicologia quanto pela antropologia, Olson defende 

que o processo de letramento constitui o pilar central da escolarização, além de 

considerar impossível que haja aprendizado e aquisição da escrita sem que o indivíduo 

passe por um processo educativo (Olson, 1997). Interpretação esta que difere 

significativamente da postura de Street. Para este autor, a escrita possui diferentes usos 

e, assim, diferentes impactos associados ao contexto educativo e cultural (Street, 1984). 

O entendimento do autor salienta a relevância do processo de socialização na construção 

do significado do letramento para os participantes, mostrando claramente sua 

preocupação em articular a compreensão do letramento, tanto com os contextos locais e 

imediatos quanto com as instituições sociais mais amplas que ultrapassam o âmbito das 

instituições educacionais. 

Brian Street e Joanna Street (2014) levantam a partir disso, a seguinte pergunta: 

Em meio a tantos diferentes usos da escrita praticados numa dada comunidade, como no 

espaço doméstico e no local de trabalho, como foi que o uso da escrita ligado à 

escolarização passou a ser o tipo definidor, não apenas para legitimar o padrão para as 

outras variedades, mas também para marginalizá-las e descartá-las do debate sobre o 

letramento? 

A hipótese dos autores acerca deste processo que transformou uma forma de 

letramento em uma forma dominante é a de que o mecanismo por meio do qual os 

significados e usos da escrita assumem esse papel é a “pedagogização” do letramento. O 

que quer dizer que o processo de aquisição da escrita que ficou legitimado é aquele 

associado às noções educacionais de aprendizagem e ensino da língua escrita e que se 

faz dentro das escolas em detrimento das outras variedades de usos e significados 

ligados a outros contextos. 

Vale dizer ainda que Brian e Joanna Street empregaram a palavra pedagogização 

num sentido mais amplo, não restrito às estratégias e habilidades utilizadas por 

professores, para se referirem aos processos institucionalizados de ensino e 

aprendizagem, geralmente, associados à escola e cada vez mais identificados a outras 

práticas ligadas à linguagem escrita. A “pedagogia”, nesse sentido, assumiu o caráter de 
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uma força ideológica que controla as relações sociais em geral e, em particular, as 

concepções de leitura e escrita (Street & Street, 2014). 

 Para Street (1984), autores como Olson e Greenfield, da psicologia, e Goody, da 

antropologia, fazem parte do que ele denominou de modelo autônomo de letramento, 

caracterizado como uma forma de compreender a linguagem escrita e suas 

consequências descontextualizadas das situações de uso e, por conseguinte, definindo-a 

como uma tecnologia neutra cujo domínio implicaria não apenas em mudanças 

sensíveis nas formas de pensar, que seriam mais abstratas e racionais, mas também 

garantiria a participação ativa dos sujeitos em processos de mudança e desenvolvimento 

social. É importante ressaltar que a separação entre os modelos autônomo e ideológico é 

apenas conceitual e é utilizada para organizar os argumentos diferenciados em torno de 

um mesmo objeto. Para Street (2009, p. 86): 

o modelo autônomo é ele mesmo, sem dúvida, um exemplo clássico de 

ideologia. Isto é dizer que todos os modelos são ideológicos e o modelo 

autônomo é apenas um dos exemplos de modelo ideológico. Assim, os 

modelos não estão em uma situação de oposição absoluta, como se um fosse 

identificado em detrimento de outro. 

 

Conforme afirmam Galvão & Batista (2006) essa nova maneira de pensar 

proposta por Street, surge como uma crítica às pesquisas que enfatizavam (estudos 

importantes das décadas de 60 e 70) uma dicotomia entre a oralidade e a escrita, 

classificando as sociedades estudadas enquanto “orais” ou “escritas”. Podemos afirmar, 

portanto, que o modelo ideológico concentra-se na sobreposição e na interação dos 

modos orais e escritos, ao invés de focar-se numa “grande divisão” (Street, 1984, p.3. 

Tradução nossa). 

  De maneira semelhante à Street, Graff (1979) também critica essa postura de 

considerar a cultura escrita como algo associado, geralmente, ao desenvolvimento 

econômico, individual e social. Busca com isso desmistificar a ideia de que a escrita é 

uma tecnologia complexa em si mesmo, capaz de garantir ao sujeito que a domina 

privilégios sociais e econômicos. Essa crença denominada por Graff (1990) de “mito do 

letramento” vem se reproduzindo, de acordo com Kleiman (1995), há pelo menos três 

séculos e tem conferido ao letramento uma ampla gama de efeitos positivos não apenas 

na esfera da cognição, mas também na esfera social. Contudo, não existe evidência para 

a correlação entre letramento universal e desenvolvimento econômico, igualdade 

social, modernização (Kleiman, 1995, p. 37). 
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 Galvão e Batista (2006) afirmam que muitos dos trabalhos que ajudam a ratificar 

o “mito do letramento” consideram a escolarização e as habilidades letradas como 

sinônimas, atribuindo os efeitos do letramento como sendo resultados da escolarização. 

Os autores explicam ainda que, para Graff, as consequências diretamente associadas ao 

letramento e à escolarização não necessariamente vão ocorrer na mesma proporção.  

Segundo Street (1984), Graff descobriu, por meio de exemplos do Canadá do 

século XIX, que o letramento em si tem pouco impacto na definição das formas de 

ocupação e na produção e distribuição da riqueza, quando comparado a fatores como 

classe e origem étnica. A escolarização e as técnicas de ensino do letramento são 

frequentemente formas de hegemonia e seria equivocado, nesses contextos, considerar a 

aquisição do letramento como caminho para melhor pensamento crítico e 

funcionamento lógico. 

Outro exemplo trazido pelo autor revela um programa do governo tanzaniano 

que, mesmo reconhecendo que o ensino da linguagem escrita a pessoas que 

posteriormente não teriam uso particular para as habilidades de ler e escrever, propôs a 

criação de um “ambiente letrado”, no qual as habilidades aprendidas não seriam 

esquecidas por falta de uso em situações reais de interação social. Essa situação, para 

Street (1984), demonstra o quão profundamente a ideia do letramento está inserida num 

contexto ideológico em que a manutenção das próprias habilidades tem de ser 

construída como parte do processo pedagógico. 

No Brasil, a teoria freireana, apesar de ter sido em alguns pontos criticada por 

Street
1
 (2014), demonstra muitos aspectos comuns à proposta do modelo ideológico, 

especialmente por conceber as práticas educativas de maneira social e contextualizada. 

Para Freire (2002, p. 17) [...] nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto 

histórico, social, cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro 

contexto. 

Freire ao defender a contextualização em que a prática está inserida dialoga com 

o conceito proposto por Street (1984; 2003; 2014) de múltiplos letramentos ou múltiplas 

práticas de letramento. Essa abordagem utilizada largamente pelos NLS é importante 

para não se produzir uma visão “bancária” da educação.  

                                                           
1
 De acordo com Street (2014, p. 36-37), até mesmo Paulo Freire, o militante mais influente e radical do 

letramento, tendia a acreditar que pessoas sem o letramento do tipo ocidental são incapazes de “ler o 

mundo”: sua cruzada para despertar a consciência através de campanhas de alfabetização liderou a 

contestação contra as campanhas dominantes e autoritárias promovidas por governos para fazer 

precisamente o contrário, mas ela frequentemente repousa sobre pressupostos semelhantes acerca da 

ignorância e da falta de autoconsciência ou de consciência crítica dos “não letrados”. 
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Seguindo a distinção formulada por Paulo Freire entre educação bancária 

versus educação para a conscientização, também entendemos que o 

letramento não deve estar associado a apenas uma forma de acúmulo de 

informações, mas deve estar vinculado a práticas que promovam o 

empowerment (Street, 2009, p. 89). 

  

A abordagem dos múltiplos letramentos considera coerente e relevante o estudo 

das consequências sociais decorrentes dos letramentos circunscritos em diferentes 

contextos culturais. Vale demarcar, portanto, que a multiplicidade de letramentos a que 

Street (2014) faz menção diz respeito às diferentes formas de valoração da escrita nas 

diferentes sociedades. Assim, não há que se falar em múltiplos letramentos para 

designar diferentes usos da escrita num mesmo contexto sociocultural. Sendo assim, 

esse conceito só tem pertinência quando se analisa o uso da escrita em diferentes 

contextos socioculturais.  

 Para o objetivo deste trabalho, observamos os principais contextos de uso da 

escrita de nossa interlocutora. Nesse caso, falaremos de três situações nas quais o 

manejo da escrita é realizado por funções e motivações sociais distintas, mas que são 

delineadas e atravessadas pelo mesmo contexto histórico e cultural. 

 A operacionalização do modelo ideológico é possível por meio de dois conceitos 

construídos por Street (2003) e fundamentais para nossa averiguação. Tratam-se dos 

conceitos de evento de letramento e prática de letramento. O primeiro, segundo Marinho 

(2010), refere-se a uma dada situação na qual um suporte escrito se torna parte da 

interação entre os participantes e auxilia na compreensão das formas e funções 

relacionadas entre a oralidade e a escrita. Assim, um evento de letramento remete a 

circunstâncias nas quais a escrita se faz fundamental para que determinada dinâmica 

social tenha significado para os sujeitos participantes, tanto no que se refere à interação 

entre estes, quanto nos processos interpretativos. 

Por sua vez, o conceito de práticas de letramento, segundo Street (2003), busca 

estabelecer as relações entre os eventos de letramento com a dimensão cultural e social 

mais ampla, posto que envolve meios peculiares de se pensar, de ler e de escrever em 

dados contextos, considerando os significados construídos pelos diferentes sujeitos 

socioculturais. Ou seja, refere-se não apenas ao evento em si, mas a concepções do 

processo de leitura e escrita que as pessoas sustentam quando engajadas no evento 

(Street, 2014, p. 147). 
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Em uma viagem realizada às Vilas do Irã, Street percebeu a presença de várias 

formas de uso da escrita, das quais destacou a forma relacionada ao comércio de frutas, 

atividade fundamental para o sustento econômico local. Nessa atividade, a venda do 

produto acontecia por meio de intermediários que compravam de fornecedores para 

venderem os produtos nas vilas. A compra não era imediatamente paga com dinheiro, 

mas sim, com notas promissórias onde os intermediários escreviam seu nome e o valor 

que deveriam pagar ao fornecedor. Por exemplo, “eu fulano, devo tanto dinheiro a 

cicrano”. Essa era a única garantia que o fornecedor tinha para receber por sua 

mercadoria. 

O que ocorria nessas Vilas, conforme explicita Street (2010), é que parte da 

população era analfabeta, mas existiam dois métodos de ensino da linguagem escrita. O 

primeiro deles ocorria nas escolas do Alcorão, chamadas de Maktab, muito 

significativas na cultura local. O segundo acontecia nas escolas estaduais que, além de 

terem seu próprio estilo de letramento, tinham como principal objetivo diminuir o 

analfabetismo no país. No entanto, as instituições estaduais eram pouco valorizadas 

entre os moradores.  

Para compreender os valores associados ao uso da escrita neste contexto de 

relações, Street pergunta: - o que fazia o fornecedor confiar no intermediário? De 

acordo com o autor, a resposta a essa questão está relacionada à instituição na qual os 

sujeitos aprenderam a ler e a escrever. Em sua maioria, os intermediários foram alunos 

das escolas islâmicas e aprender a ler e a escrever nas escolas do Alcorão sempre foi 

mais valorizado pelos moradores das aldeias do que aprender a escrita desconectada do 

contexto religioso (Street, 2010). Toda confiança depositada na escrita que servia de 

intermediação das relações comerciais, estava relacionada com outros significados 

compartilhados pelos sujeitos. Os intermediários tinham a confiança dos fornecedores 

porque estes tinham autoridade, credibilidade, status em função de sua origem islâmica, 

por terem estudado em uma escola mais valorizada pela população. Desse modo, o autor 

conclui que uma atividade econômica central para os moradores das aldeias estava 

fundada em valores compartilhados pelos sujeitos em torno de uma prática de 

letramento. Assim, enfatiza Street (2010, p.39): aí está um insight de que valor – 

socialmente, por assim dizer – pode ser o conceito de práticas. 

Nesse exemplo, a ideologia por trás das relações comerciais mediadas pela 

escrita está intimamente ligada à religiosidade, algo profundamente valorizado pelos 

moradores das Vilas do Irã. Logo, o que legitima a confiança dirigida aos intermediários 
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é justamente o fato deles terem passado pelo processo de aquisição da escrita em uma 

Maktab. Fica claro que o significado atribuído às práticas de letramento não pode ser 

decodificado apenas em termos de um discurso sobre a educação, mas, principalmente, 

em termos de um discurso sobre a ideologia e os valores sociais. 

É importante esclarecer que a palavra ideologia é entendida aqui num sentido 

mais abrangente, que não abarca apenas a noção sobre a língua, mas também, a relação 

entre o sujeito e a instituição social além da mediação dessa relação por meio dos 

sistemas de signos (Street & Street, 2014). 

Pela mesma razão que estabelece o elo de confiança depositado aos 

intermediários das Maktabs, o letramento praticado pelas escolas do Alcorão é a 

variedade “dominante” sobre as demais formas de usos da escrita, inclusive sobre o 

letramento exercido pelas escolas estaduais. Fato este que difere, portanto, das 

sociedades ocidentais, já que nas Vilas do Irã quem detém o poder nas relações sociais 

mediadas pela escrita não são aqueles que se apropriaram do letramento escolarizado 

nos sistemas oficiais e laicos de ensino, cujo objetivo principal é diminuir as taxas de 

analfabetismo, mas sim, aqueles que foram escolarizados num ambiente religioso 

compartilhado por amplos segmentos da população, que estabelecem no pertencimento 

a estas práticas religiosas um dos fatores mais importantes e distintivos de identidade, 

tanto em nível pessoal, quanto em nível social e político.  

Afirmar que as práticas de letramento envolvem poder e ideologia, significa 

enfatizar que os usos da escrita jamais são neutros e descontextualizados. Assim, 

sustenta-se que as práticas de letramento são consideradas como determinadas pelas 

condições efetivas de uso da escrita, pelos seus objetivos, e mudam conforme a 

mudança dessas condições (De Grande, 2010, p.1). 

Marinho (2010) assegura que para entender os significados dos eventos de 

letramento permitindo a construção de práticas de letramento, é imprescindível 

demarcá-lo tanto no contexto sociocultural quanto no cenário das instituições em que a 

escrita é demandada. Além disso, reitera a autora, é preciso confrontá-los com as 

relações de poder. 

Kalman (2004), por sua vez, ao estudar o processo de letramento por meio da 

experiência de um grupo de mulheres adultas no México, propôs outros três conceitos 

que auxiliam na análise das práticas de letramento a partir da articulação entre o 

particular e o todo, a fim de abarcar a complexidade dos fenômenos que envolvem os 
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usos da escrita. Os conceitos são: acesso, disponibilidade e espaço gerador, os quais, 

segundo a autora, são utilizados para: 

 

[...] diferenciar a disseminação dos materiais da língua escrita e os processos 

sociais subsequentes à sua distribuição e uso. Disponibilidade denota a 

presença física dos materiais impressos e a infra-estrutura para sua 

distribuição, sendo que acesso se refere às oportunidades para participar em 

eventos de língua escrita, situações nas quais o sujeito se posiciona frente-a-

frente com outros leitores e escritores, assim como as oportunidades para 

participar de modalidades de aprender a ler e escrever [Tradução nossa] 

(Kalman, 2004, p. 25). 

 

Essa conceituação permite verificar que embora a disponibilidade de materiais 

influencie na oportunidade para ler e escrever, não é o suficiente para determinar as 

formas pelas quais os sujeitos participam e se apropriam de situações concretas de uso 

da linguagem escrita (Kalman, 2003). 

O conceito de espaço gerador
2
 se refere tanto aos espaços físicos de uso da 

escrita, quanto às expectativas criadas em torno da conduta social nesses espaços, 

atendendo a requisitos específicos de participação e de condições sociais.  

Todos esses conceitos dialogam e permitem lidar na prática com a proposta mais 

ampla do modelo ideológico, principalmente no que se refere, direta ou indiretamente, 

ao cuidado de não encararmos nosso objeto de estudo amparados por um olhar 

profundamente etnocêntrico. Atentos a isso, nossos objetivos específicos visam analisar 

como nossa interlocutora avalia sua participação em ações letradas, bem como, observar 

sua maneira de se posicionar diante dos outros, de si e do mundo, nas situações 

mediadas pela escrita. 

 

1.3 As práticas de letramento e a elaboração de identidades 

 

Como vimos, a escrita em seu aspecto mais geral e concreto - o processo de 

escrever - é alvo de diversos estudos e interpretações, sobretudo, no que se refere à 

articulação entre esse processo e o meio social. Nosso objetivo nesse momento é 

apreender a escrita como um exercício que excede as regras convencionais do escrever, 

como a prática de um rigor que, no entanto, não se confunde com o formalismo de 

                                                           
2
O conceito de espaço gerador (espacio generador) foi cunhado pela primeira vez por Zboray 

(1993, citado por Kalman, 2004, p.29) com o intuito de denominar contextos de leitura e de 

escrita. 
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regras gramaticais ou com o ideal de uma orto-grafia (Laia, 1997, p.139). Para tanto, 

vamos dar início a uma discussão acerca das relações entre as práticas de letramento e o 

processo de elaboração identitária.  

 A identidade, assim como o letramento, é um dos temas mais discutidos pelos 

estudos socioculturais. Woodward (2009) ao trazer à luz a discussão de Ignatieff (1994) 

sobre a identidade nacional assume alguns aspectos gerais da elaboração de identidades 

que nos sugere como podemos tratar as questões abordadas nesse tópico. 

Um dos primeiros princípios que orientam a discussão do conceito de identidade 

é que sua construção está fundada num processo de diferenciação e de estabelecimento 

de fronteiras entre o eu e o outro, entre o igual e o diferente. Diferença esta que se 

constitui por uma marcação simbólica relacionada a outras identidades. A identidade é,  

pois 

um processo de articulação, uma suturação, uma sobredeterminação, e não 

uma subsunção [...]. Como todas as práticas de significação, ela está sujeita 

ao jogo da différence. Ela obedece à lógica do mais que um. E uma vez que, 

como num processo, a identificação opera por meio da différence, ela 

envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras 

simbólicas, a produção de efeitos de fronteira”. (Hall, 2009, p. 106). 

  

Dizer que a identidade não é um processo de inclusão num todo, mas sim, um 

processo que articula diferentes partes delimitadas ou marcadas, é o mesmo que dizer 

que a identidade é algo relacional, uma vez que ela depende de uma conexão com algo 

que está externo a ela. Para Woodward (2009) é justamente essa dependência de algo 

que está de fora que marca a diferença. 

O processo de diferenciação pode ser assinalado pelo uso de diferentes símbolos 

pelos quais os sujeitos atribuem significado às relações sociais, demarcando quem é 

excluído e quem é incluído, como por exemplo: linguagem, comportamento, objetos de 

uso, rituais, etc.  

Em direção semelhante, Maia (2015) ao trabalhar a contraposição entre 

relativismo e realismo, afirma que o conhecimento se dá como um agenciamento 

material recíproco, no qual esse agenciamento ocorre pela linguagem, pelo simbólico. A 

ideia de agenciamento recíproco se baseia na compreensão de que o conhecimento é 

uma interação com o mundo. A agência, nesse sentido é mais que uma prática, pois ela é 

um fazer, que encontra nas coisas e na linguagem, os caminhos para efetivar a interação 

entre o sujeito e o mundo (Maia, 2015). 
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Nessa interação, o jogo societário, conforme coloca Maia (2015), é 

compreendido como uma interação múltipla na qual o sujeito interage com o objeto ao 

reconhecê-lo, ou seja, há reciprocidade na interação. Em cada interação, por sua vez, o 

sujeito acrescenta e extrai significações do objeto. Dada a interação, o objeto torna-se 

significante para o sujeito e, assim, reage e atua sobre ele. Vale dizer que o objeto em 

questão pode ser algo ou alguém. 

Temos com isso que a linguagem enquanto mecanismo de interação deve ser 

compreendida como um produto etnográfico estabelecido pelas vivências 

compartilhadas em sociedade, na medida em que ela é aquilo que porta e articula as 

significações apreendidas pelos sujeitos. Uma das afirmações que podemos fazer 

seguramente em decorrência disso é que, numa sociedade grafocêntrica, a escrita passa 

a ser frequentemente compreendida como instrumento simbólico de 

identificação/diferenciação no qual um e outro significante ficam interligados. 

De acordo com a perspectiva assinalada por Maia (2015) existe reciprocidade no 

nesse agenciamento entre o sujeito e o objeto. A relação entre eles parte de significações 

já construídas e que serão, posteriormente, reconstruídas; um objeto aparece diante de 

um sujeito sempre vestido de sentidos, já que não existem objetos e sujeitos isolados, 

despidos (Maia, 2015). A escrita nesse ponto pode ser vislumbrada tanto como elo de 

interação entre sujeito e objeto (outro sujeito ou o mundo circundante) em que ambos se 

constituem e se significam simultaneamente, quanto pode ser vista como elo entre o 

sujeito e ele mesmo, enquanto objeto de sua própria significação (de si) e dos outros 

possíveis significantes. 

 O problema que se coloca nas sociedades ocidentais, como mostramos no tópico 

anterior, é a supervalorização do uso da escrita restrito e vinculado à escolarização e 

isso pode se colocar como um problema na manutenção e elaboração das identidades no 

mundo contemporâneo, pois, 

  

o papel exercido por perspectivas desenvolvimentistas na escolarização, por 

exemplo, faz com que a aquisição do letramento se torne isomórfica a partir 

do desenvolvimento pela criança de identidades e posições sociais 

específicas: seu poder na sociedade fica associado ao tipo e nível de 

letramento que elas adquiriram (Street & Street, 2014, p. 125. Grifo 

nosso). 

 

Dessa maneira, a caracterização de um sujeito por meio de suas habilidades com 

a escrita revela mais do que os significados atribuídos às práticas de letramento, em si, 
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pois, mostram, na realidade, convenções socioculturais acerca de como ser e agir no 

mundo. Essas convenções se referem ao tipo de ideologia que as pessoas interiorizam. 

Enquanto instrumento simbólico, a linguagem escrita posiciona os sujeitos nas 

relações, independente se sua participação ocorrer como falante, ouvinte, leitor ou 

escritor. Para Street (2014) ao se dar esse consentimento à linguagem, uma infinidade de 

relações de poder, autoridade e status se desdobram e se reafirmam; no centro dessa 

linguagem na contemporaneidade, há um compromisso contínuo com a instrução e é 

esse compromisso que constrói e emoldura o que o autor chama de pedagogização do 

letramento, algo que controla as relações sociais e as concepções, singulares, sobre a 

leitura e a escrita. 

As práticas de letramento, nesse sentido, podem se tornar ferramenta simbólica 

para vários problemas sociais, como: questões de identidade, conflito, sucesso (ou 

fracasso), desemprego, pobreza; problemas que podem desviar suas explicações para 

questões sobre o porquê sujeitos fracassaram na aprendizagem da escrita na escola ou 

por que adultos pouco escolarizados recusam a atenção reparadora (Street, 2014). 

O letramento escolarizado se torna, dessa forma, um conceito organizador em 

torno do qual se definem formas de identidade, valores e convenções sociais (Street & 

Street, 2014). Terminam, assim, por identificar pessoas com pouca escolarização pela 

falta de conhecimentos ou pouca familiaridade com a escrita e, por essa razão, são 

reconhecidas socialmente de modo diferente (Vóvio, 2007, p. 36). 

 Com efeito, a responsabilidade das instituições e das estruturas de poder se 

desviam para os sujeitos que fracassaram em suas práticas de letramento e, assim, não 

constituíram um tipo de identidade singular imposta pela “autonomia” do letramento. O 

aspecto ideológico nesse caso está na convenção, geralmente interiorizada pelas 

sociedades grafocêntricas, de que o sucesso e o desenvolvimento individual e social 

dependem do sucesso da manipulação da escrita. Nesse processo, as habilidades com a 

escrita são as características deflagradoras da marcação simbólica na relação com o 

outro que, por sua vez, será classificado. 

 Corroborando com essa ideia, Vóvio (2007) mostra que os significados criados 

em torno dos pares alfabetizado/analfabeto tem relação direta  

  

com as possibilidades de construção identitária e de objetivação de quem se é 

e das percepções sobre o outro, da pertinência e ocupação de lugares em 

variados espaços de convivência social e de atribuição de sentidos às ações e 

aos modos de participação na sociedade. Jovens e adultos que não sabem ler 

e escrever, ou que o fazem precariamente, tem suas identidades afetadas pelo 
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conjunto de valores e normas subjacentes a essas práticas, pelos significados 

ideológicos que estão em jogo na arena social e em sociedades letradas, e 

estão posicionados diferentemente daqueles que leem e escrevem (Vóvio 

2007, p. 37. Grifo nosso). 
  

 Os significados atribuídos aos sujeitos que não dominam o código escrito ou que 

o fazem de maneira periférica tem como efeito a marginalização e a estigmatização 

enquanto sujeito menor. Estigma este que parece inerente ao sistema que rege as regras 

das relações entre letrados e iletrados (Ratto, 1995, p. 267).    

 Assim, socializar-se, construir uma identidade, interiorizar uma realidade social 

é também ter consciência de uma correlação de forças que determina posições, papéis e 

possibilidades discursivas particulares (Marinho, 1991). O preconceito em relação ao 

dialeto dos grupos de baixo prestígio social são atitudes sociais culturalmente 

apreendidas, pois se baseiam em valores sociais e culturais, não em conhecimentos 

linguísticos. Na verdade, são julgamentos sobre os falantes, não sobre a fala (Soares, 

1993). 

Com efeito, esses grupos são marcados pela exclusão em decorrência da pouca 

habilidade em ler e escrever tão reconhecida na contemporaneidade (Rato, 1995). Uma 

das consequências disso é a legitimação de um determinado tipo de prática de 

letramento ligada, por sua vez, a uma determinada identidade supervalorizada e imposta 

em meios institucionais. Podemos citar como exemplo, um fato narrado por Street 

(2014), ocorrido no sudeste asiático. Com o advento do islamismo e do cristianismo por 

volta do século XVI, a escrita antiga (sistema importado da Índia) usada tanto por 

homens quanto por mulheres, foi expulsa, e um novo padrão influenciado pelo 

letramento do ocidente começou a ser difundido. Com isso, a escrita passou a ser 

associada com o sagrado e o solene, restringindo seu uso ao público masculino.  

Outro caso semelhante foi identificado por Rockhill (1987)
3
 e comentado por 

Street (2007; 2014). A escrita utilizada por mulheres hispânicas para administrarem 

casas em Los Angeles era praticamente invisível pela comunidade que identificava e 

valorizava, especialmente, as práticas de letramento relacionadas ao trabalho masculino 

e escolarizadas. Diante disso, essas mesmas mulheres, consideradas “iletradas”, tiveram 

que frequentar aulas para adquirir o letramento “adequado”, ou seja, convenções e 

habilidades de ler e escrever associadas à escolarização formal e a novas configurações 

de identidade ligadas a profissionalização. 

                                                           
3
 Rockhill, K. (1987). Gender, language and politics of literacy. British Journal oh the Sociology of 

Education, v.8, n.2.  
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 Esses exemplos demonstram definições e conceitos dominantes de práticas de 

letramento provenientes de pressupostos ocidentais sobre escolarização, relações de 

poder e ideologia. 

O papel exercido por perspectivas desenvolvimentistas na escolarização, por 

exemplo, faz com que a aquisição do letramento se torne isomórfica a partir 

do desenvolvimento pela criança de identidades e posições sociais 

específicas: seu poder na sociedade fica associado ao tipo e nível de 

letramento que elas adquiriram (Street, 2014, p.125). 

 

 No entanto, Street (2014) apresenta estudos realizados na aldeia de Nova Guiné, 

por Kulick e Stroud (1993)
4
, e no atol de Nukulaelae (no Pacífico) por Besnier (1989)

5
, 

que mostram como essas comunidades incorporaram o letramento oriundo de fora e 

mantiveram, simultaneamente, suas estruturas e valores sociais. O autor afirma que na 

Nova Guiné o letramento missionário, ao invés de ter sido apropriado conforme as 

intenções dos professores, foi na realidade apropriado pelos povos locais de modo a 

atender às suas convenções de uso da língua. Por sua vez, na comunidade do Pacífico, o 

letramento introduzido por missionários foi utilizado como um novo gênero 

comunicativo em que o lugar da escrita serviu para abrir espaço para a expressão do 

afeto, já que por meio da fala demonstrações afetivas seriam inadequadas. 

 Pesquisas mais recentes revelam que mulheres moradoras de ilhas canadenses, 

fugindo da representação de donas de casa, buscam em cursos de colégios uma 

oportunidade de terem novas formas de arranjos identitários (Street, 2007). Porém, ao 

contrário do que ocorre com as mulheres hispânicas citadas acima, o que elas encontram 

é a reafirmação da identidade doméstica, uma vez que os eventos e práticas oferecidos 

nesses espaços remetem apenas ao espaço do lar.  

 Todos esses casos mostram diferentes maneiras de se colocar diante do 

letramento e das possíveis imposições decorrentes de seus transmissores. E isso nos 

remete aos objetivos específicos deste trabalho, pois indicam que é o modo como as 

pessoas valorizam as práticas de letramento e a maneira como os sujeitos se posicionam 

nas relações mediadas pela escrita  que vão nos dizer como esses sujeitos  elaboram 

suas identidades. 

 Adultos com pouca ou nenhuma escolarização nem sempre assimilam o discurso 

comum atribuído a eles pela sociedade de sujeitos menores; tampouco, assumem uma 

                                                           
4
 Kulick, D. & Stroud, C. (1993). Conceptions and uses oh literacy in a Papua New guinea Village. In: B. 

V. Street (Org.) Cross- Cultural aproaches to literacy. Cambridge: Cambridge University Press. 
5
 Besnier, N. (1989).  Literacy and and notion of person on Nukulaelae Atoll. American Anthropologist, 

n. 93.  
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identidade depreciada (Galvão & Di Pierro, 2007). Algumas pessoas, especialmente 

aquelas que ocuparam uma posição de liderança na comunidade onde vivem, conforme 

apontam Galvão e Di Pierro (2007), recusam essa classificação e reafirmam sua 

capacidade de discernimento por meio de estratégias utilizadas nos meios urbanos 

como: a observação, a oralidade e a sociabilidade para resolverem os problemas do dia-

a-dia. Para Ratto (1995) essa certificação tem a ver com o lugar ocupado pelo indivíduo 

na sociedade, proveniente de sua história e de sua relação com a linguagem. A autora 

ainda acrescenta que os modos como se dão as relações na sociedade letrada que 

podem ou não vir a desencadear diferentes atitudes diante da linguagem e acelerar o 

desenvolvimento de práticas letradas (Ratto, 1995, p. 289). 

Relações estas que são traduzidas nas e pelas significações, historicamente 

produzidas, retiradas por sujeitos inseridos em circunstâncias determinadas, excluindo 

das narrativas quaisquer pretensões que visem expressar condições absolutas (Maia, 

2015). Quando os sujeitos participam de práticas de letramento de uma instituição, seja 

como falantes, escritores, ouvintes ou leitores, ficam posicionados assumindo ou 

recusando as identidades associadas a essas práticas (Street, 2007).  Essa ideia nos 

permite entender que são as convenções e os valores culturais associados aos usos da 

linguagem escrita, as principais influências acerca da trama de 

identificação/diferenciação que envolve os participantes nos eventos de letramento. 

Num sentido mais amplo, Hall (2009) argumenta que a transformação da 

identidade está na maneira pela qual os indivíduos são interpelados nos sistemas 

culturais que os rodeiam, assim como no contato com outras identidades. Assim sendo, 

complementa o autor, o indivíduo pode assumir diferentes identidades em diferentes 

momentos, na medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, confrontam-se por uma multiplicidade de identidades possíveis com as 

quais eles podem assumir ao menos temporariamente. 

Nesse cenário, permanece a ideia de que não precisamos apenas de modelos 

culturais de práticas de letramento, mas de modelos ideológicos, no sentido de que os 

usos e significados da linguagem escrita envolvem lutas a favor de identidades 

particulares contra outras identidades, comumente, impostas (Street, 2014). Inspirando-

nos por Laia (1997), que ao utilizar um recurso teórico da psicanálise proposta por 

Lacan assegura que a escrita acaba e não termina nunca, não tanto por permitir ao 

sujeito apreender com ela um corpo que goza a identidade, assim como a escrita acaba e 

não termina nunca, na medida em que está intimamente associada às experiências 
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concretas da vida dos sujeitos que a assume de modo particular. Ambas, identidade e 

escrita, assim, refletem o sujeito para si, para o outro e para o mundo.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Como objetivo geral propomos analisar os contextos e usos da linguagem escrita 

de uma mulher adulta participante de uma turma de educação voltada para jovens e 

adultos, a fim de entender como tais contextos e usos estão articulados à sua elaboração 

identitária.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 analisar como nossa interlocutora avalia sua participação em ações 

letradas; 

 investigar como nossa interlocutora se posiciona diante dos outros, de si 

e do mundo, nas situações mediadas pelo uso da escrita. 



36 
 

CAPÍTULO 3. MÉTODO 

 

Neste capítulo apresentaremos o método filiado e seus pressupostos, bem como 

a perspectiva abordada para desenvolvimento da pesquisa. Também mostraremos o 

percurso trilhado até a escolha de nossa interlocutora e a forma como ela aborda a vida 

cotidianamente, além dos procedimentos de coleta, organização e construção dos dados.  

 

3.1 A perspectiva etnográfica 

 

O presente estudo se define como uma pesquisa qualitativa que, de acordo com 

Minayo (2009), dedica-se à compreensão de fenômenos humanos, tais como: o universo 

dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, os 

quais precisam ser entendidos como parte da realidade social. Dentre as abordagens 

qualitativas optamos pela perspectiva etnográfica uma vez que partimos do pressuposto 

de que para compreender as práticas de letramento é necessário compreender o sentido 

cultural das diversas maneiras de uso da escrita. Vale pontuar que a adoção da 

expressão perspectiva etnográfica significa 

  

ter uma abordagem mais focada para fazer menos do que uma Etnografia 

abrangente, para estudar aspectos da vida diária e práticas culturais de um 

grupo social, tais como suas práticas de letramento. O que é importante para 

as perspectivas etnográficas é o uso de teorias de cultura e práticas de 

pesquisa que vem de disciplinas que usam teorias sociais (Street, 2010, p.45). 

 

Essa concepção exige que o olhar do pesquisador seja direcionado para os 

detalhes do uso da escrita com o objetivo de descrever o que é, o que está acontecendo e 

o que as pessoas fazem com a escrita, ao invés de julgar o que os sujeitos fazem a partir 

de uma norma preestabelecida (De Grande, 2010). A perspectiva etnográfica tem se 

mostrado um instrumento de suma importância para compreender como as pessoas 

coletivamente constroem, dinamizam e significam as situações sociais nas quais estão 

inseridas, expressando-se nas práticas, discursos e nas instituições (Sato & Souza, 

2001). É, portanto, um método 

  

especial de operar em que o pesquisador entra em contato com o universo dos 

pesquisados e compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo 

para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde 

seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias 
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teorias com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de 

entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente 

(Magnani, 2009, p.135). 

 

Para isso, é indispensável que nos insiramos no contexto sociocultural que 

pretendemos estudar e criemos uma relação intersubjetiva com os participantes. 

Trabalhar a partir desse referencial torna-se uma exigência do modelo ideológico de 

letramento, na medida em que, para Street (2003), existem diferentes formas, relações, e 

usos da linguagem escrita que estão intrinsecamente relacionados aos contextos social, 

político e cultural nos quais os sujeitos estão inseridos.  

Vale salientar que o objetivo do presente trabalho é analisar os contextos e usos 

da linguagem escrita de uma mulher adulta participante de uma turma de educação 

voltada para jovens e adultos, a fim de entender como tais contextos e usos estão 

articulados à sua elaboração identitária. O fato de termos optado por apenas uma 

participante, não inviabiliza sua representatividade no que se refere aos grupos de 

sujeitos pouco escolarizados pertencentes a camadas sociais menos favorecidas 

economicamente, já que não temos a intenção de fazermos uma amostra quantitativa, 

mas sim de descrever da forma mais minuciosa possível as relações dessa participante 

com o meio em que ela vive dentro das condições de um trabalho de pesquisa realizado 

no período de dois anos. 

Para tanto, utilizamos alguns elementos cognitivos e epistemológicos, elencados 

por Cardoso de Oliveira (2006), que são fundamentais no trabalho de campo, quais 

sejam: o olhar, o ouvir e o escrever. Segundo o autor, a primeira tarefa do pesquisador 

em campo se refere ao treino do olhar, que só é viabilizado a partir do confronto 

permanente com a teoria. Isso permite enxergar para além da realidade imediata por 

meio da análise das mediações das relações sociais envolvidas num determinado 

contexto. 

De Grande (2010, p.21), complementa afirmando que: 

 

o olhar etnográfico, ao revelar os mais diversos usos da escrita em diferentes 

práticas culturais, ao enfocar os detalhes de tais práticas, possibilita enxergar 

a heterogeneidade de letramentos, a multiplicidade de práticas sociais de uso 

da escrita em que os sujeitos se engajam.  

 

Permite ainda descrever o que as pessoas fazem, como fazem e quando fazem, 

ao invés de se basear em julgamentos preestabelecidos. Além do olhar, Cardoso de 

Oliveira (2006), acrescenta outro verbo central na construção da atitude etnográfica, o 
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ouvir, que corresponde à maneira pela qual o pesquisador compreende o sujeito. Sob 

essa ótica, só há verdadeiro diálogo quando o pesquisador compreende os sujeitos 

participantes da pesquisa como reais interlocutores que possuem perspectivas de mundo 

próprias. Nas palavras do autor:  

 

A rigor, não há verdadeira interação entre nativo e pesquisador, porquanto, na 

utilização daquele como informante, o etnólogo não cria condições de efetivo 

diálogo. A relação não é dialógica. Ao passo que transformando esse 

informante em ‘interlocutor’ uma nova modalidade de relacionamento pode – 

e deve – ter lugar (Cardoso de Oliveira, 2006, p. 23). 

 

A compreensão do pesquisado como interlocutor possibilita a imersão de ambos 

no campo da hermenêutica onde se preza ouvir e ser ouvido, a fim de que não haja 

contaminação do discurso do outro, num verdadeiro encontro etnográfico.  

O ato de escrever, por sua vez, pode ser pensado em dois momentos da pesquisa: 

no campo e fora dele. Em campo, a escrita é marcada pela proximidade temporal, física 

e afetiva com o objeto. É o momento de observação e registro do outro que representa 

os primeiros passos para a construção de dados que vão servir de referência para a 

interpretação (Cardoso de Oliveira, 2006). 

Nesse momento, é indispensável o caderno de campo. Segundo Achutti e Hassen 

(2004), o caderno de campo é uma ferramenta que ajuda o pesquisador a refletir, 

levantar e formular hipóteses permitindo o direcionamento do estudo e a visualização de 

possíveis lacunas. É o instrumento utilizado para descrever relatos de observações no 

campo, sentimentos e sensações pessoais, permitindo a organização de informações que 

podem ser complementadas por outras ferramentas, como a entrevista gravada e a 

fotografia. 

Importante demarcar que o caderno de campo está intimamente relacionado a 

um recurso central e já consagrado pela perspectiva etnográfica que é a observação 

participante. Minayo (2009) a define como um processo pelo qual o pesquisador se 

coloca como observador de determinada realidade social, a fim de conviver e participar 

com os sujeitos de seu contexto, na medida do possível, para coletar os dados e entender 

o cenário da pesquisa. 

A observação participante é aquilo que permite ao pesquisador estar mais aberto 

a buscar um aprofundamento numa maior gama de informação; a triangular impressões 

e observações distintas e, por conseguinte, conferir divergências imediatas no decorrer 

do trabalho em campo (Gaskell, 2002). Junto à observação participante, usamos a 
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entrevista semidirigida tanto com nossa participante quanto com sujeitos privilegiados 

envolvidos em sua dinâmica cotidiana.  

Optamos pela estrutura semidirigida de entrevista por ela requerer um 

planejamento prévio do pesquisador com relação ao quadro de perguntas. De acordo 

com Gaskell (2002) esse tipo de entrevista constitui-se de um conjunto de perguntas ou 

títulos que funciona como um esquema que o norteará no andamento das entrevistas e 

na análise das transcrições. Além desses instrumentos, utilizamos grupos focais e 

fotografias que serão exibidas no decorrer do trabalho. 

Retomando as definições centrais da perspectiva metodológica apontada por 

Cardoso de Oliveira, a segunda dimensão do escrever, é demarcada pelo distanciamento 

físico dos pesquisados, para a textualização do que foi visto e ouvido. É o momento de 

tradução das observações para o campo científico, por meio da interpretação teórica e 

compreensão dos dados (Cardoso de Oliveira, 2006). 

Este momento representa o ponto crucial e mais delicado do estudo: a transição 

da experiência em campo para a avaliação e construção dos dados. Fonseca (1999) lança 

cinco etapas fundamentais nessa direção e que tomamos como inspiração para nossa 

análise, quais sejam: a) estranhamento, que pode se referir a algum acontecimento no 

campo; b) esquematização dos dados, que diz respeito a um levantamento das 

características do grupo investigado, como idade, profissão, condição socioeconômica, 

etc. Vale destacar que essa identificação é de suma importância para que os sujeitos 

sejam situados ao contexto sociocultural em que estão inseridos; c) desconstrução, que 

significa desconstruir estereótipos para livrar-se de julgamentos; d) comparação, em que 

se confronta o estudo com outros trabalhos análogos e; e) sistematização, em que os 

dados construídos são ordenados segundo categorias. 

A organização das etapas não impede que elas, por vezes, ocorram 

simultaneamente ou que variem conforme o desenrolar do processo de construção dos 

dados. O que se torna imprescindível é a manutenção de uma postura ao mesmo tempo 

crítica e sensível acerca das relações e contextos observados.  

 

3.2 O processo de escolha recíproca entre interlocutora e pesquisadora 

 

A Sala Paulo Freire, um dos principais cenários de nossa pesquisa, foi criada em 

2005 junto ao Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) da Universidade 
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Federal de São João del Rei (UFSJ), por meio do Programa de Educação e 

Desenvolvimento Social (PEDS). Esse programa representa um dos projetos de 

extensão universitária da UFSJ e se estabelece por meio dos recursos provenientes do 

Ministério da Educação. O objetivo geral do programa é ampliar as ações voltadas para 

a redução das desigualdades sociais por meio da garantia da qualidade da educação 

básica tendo em vista o desenvolvimento social, a fim de garantir a prestação de uma 

educação inclusiva onde todos são inseridos, independente de sua etnia, gênero, crença, 

cultura, idade e condição social (Guimarães, 2014). Trata-se de um trabalho abrangente 

e diversificado que não restringe suas atividades e recursos apenas à Sala Paulo Freire. 

Nele há também outros contextos com atividades voltadas para crianças de zero a cinco 

anos; homens e mulheres privados de liberdade amparados pela Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados de São João del Rei (APAC/SJDR); artesãos; entre 

outros.  

O objetivo da Sala Paulo Freire é promover a articulação de alternativas viáveis 

para manutenção e garantia do acesso e a qualidade da educação no contexto básico -

primeira etapa da Educação Básica (Guimarães, 2014, p.12). Suas atividades junto ao 

NEJA tem como foco principal a promoção do desenvolvimento social por meio da 

garantia da cidadania e inclusão de seu público, através do uso de diversos gêneros 

textuais como: jornais, revistas, livros de literatura, etc. (Guimarães, 2013). Pois, 

acredita-se que aprender a ler e a escrever 

 

passa a não ser só um direito básico de todos, mas também uma necessidade 

individual e social de homens e mulheres. O domínio da leitura e da escrita e 

a habilidade de produzir e entender textos se torna um divisor social que 

discrimina e inferioriza os sujeitos que não os possuem. A alfabetização, 

assim, constitui-se como uma ferramenta de empoderamento pessoal e um 

dos principais meios para o desenvolvimento social e humano. Ler e escrever 

são hoje condições primordiais para que o sujeito não seja excluído 

(Guimarães, 2014, p. 11).  

 

Localizada no interior do prédio do campus Dom Bosco da UFSJ, como o 

próprio nome indica, a Sala Paulo Freire inspira suas atividades em um dos autores mais 

influentes do campo da educação. Em seu interior encontramos dois quadros (um 

quadro negro e outro de material para uso de canetas), uma grande foto de Paulo Freire 

na parede, duas impressoras, dez computadores (utilizados com pouca frequência), uma 

lixeira, um armário para guardar materiais tanto de higiene quanto didáticos, uma 

estante com livros de diversos gêneros (dificilmente usados pelas alunas), a carteira do 
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professor, as carteiras dos alunos (em torno de 15), e uma divisória que dá acesso a uma 

sala menor onde são guardados vários materiais de uso de sala de aula, além de 

equipamentos eletrônicos que ainda não foram utilizados, como uma televisão. No 

decorrer do ano, as paredes ficam repletas de cartazes feitos pelas alunas durante as 

aulas ou para comemorarem alguma data especial, como em algum aniversário, 

despedida de algum professor, etc. 

Do lado de fora da sala, não há nada que a identifique como um espaço 

destinado à educação de jovens e adultos. Ela se mistura em meio a tantas outras salas 

localizadas no prédio. É muito comum, inclusive, que as alunas se refiram à Sala como 

“faculdade”. Por exemplo: Eu chego do baile lá pelas seis horas, tomo banho e vou 

direto pra faculdade (Maria Aparecida, entrevista, 2013). 

Como não se trata de uma educação formal, mas sim, de uma ação vinculada a 

um programa do setor de extensão universitária, os professores da Sala Paulo Freire são 

alunos da graduação e são remunerados através de bolsa. Durante a maior parte da 

pesquisa a Sala contou com três estudantes/professores dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências Biológicas e, Engenharia Mecânica, que revezavam os dias da 

semana em que davam aula. Cada um era responsável por uma ou mais disciplinas 

segundo o acordado previamente entre eles e a coordenação do programa. Os temas 

explorados em sala são de responsabilidade estritamente dos professores. Não há um 

cronograma estabelecido previamente entre a coordenação e eles. Segundo a 

coordenadora, os professores são livres para escolher (Entrevista, 2013). 

A carga horária semanal da classe é de dez horas em média. As aulas têm início 

às 19:00 e terminam, geralmente, às 21:00. Ocorrem de segunda à sexta-feira. Seguindo 

o calendário de graduação da UFSJ, as alunas saem para férias duas vezes ao ano. São 

momentos em que elas encerram o período, normalmente com uma festa regada de 

comilanças e bebidas variadas.  

Por sua vez, o corpo discente da Sala Paulo Freire é formado por mulheres 

adultas e moradoras de bairros periféricos da cidade de São João del Rei. A aluna mais 

jovem tem 48 anos de idade e a mais velha tem 69 anos. No início da pesquisa, em 

outubro de 2013, a classe contava com dez alunas. Porém, em meados de 2014 a sala foi 

perdendo suas estudantes restando em junho do mesmo ano apenas cinco. Duas delas 

saíram para cuidar da saúde de terceiros, uma delas para se preparar para uma cirurgia 

no útero, e outras duas relataram não ter mais tempo para se dedicar à Sala em função 
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de tarefas domésticas e trabalho. Ainda em 2014, mais duas alunas desistiram, restando 

apenas três.  

O primeiro encontro com a classe ocorreu antes mesmo de haver pretensão da 

pesquisadora em realizar um trabalho com a turma, ainda em 2009.  Soube da sala 

devido ao trabalho de uma colega de república que era professora no projeto. Embora 

tenha tido interesse pela sala e pelo projeto que a envolvia, não pude me vincular em 

função de outras atividades acadêmicas, com as quais estava comprometida naquele 

momento. Três anos depois, minha família mudou-se para São João e minha mãe, 

sabendo da oportunidade de voltar a estudar, inclusive através dessa colega de 

república, passou a frequentar a turma. 

Mais uma vez a Sala Paulo Freire “bateu em minha porta”. Dessa vez de outra 

maneira. Pude, agora, acompanhar e conhecer mais de perto as atividades e o projeto. 

Veio-me, novamente, a vontade de trabalhar de alguma forma junto ao grupo. Mas, 

novamente, estava ocupada com as tarefas de final do período e do curso de Psicologia. 

Foi quando me veio a ideia de escrever um projeto para participar do processo seletivo 

do Programa de Mestrado em Psicologia da UFSJ. 

Aprovada no Programa, em 2013, iniciei a pesquisa e pude entrar em contato 

com a turma em outubro do mesmo ano. Foi quando tive a oportunidade de me 

apresentar para as estudantes e comentar sobre meu projeto. Expliquei a elas que minha 

intenção era entender e observar como elas usavam a linguagem escrita na sala de aula e 

no dia-a-dia e que, para isso, eu precisaria visitar suas casas e acompanhá-las em suas 

rotinas. 

De imediato, a maioria delas demonstrou resistência em permiti-lo, disseram 

apenas que não se importariam de ser entrevistadas, desde que os encontros ocorressem 

no campus Dom Bosco antes do início das aulas. A justificativa era de que em casa não 

poderiam interromper suas tarefas para poder me dar atenção e conversar. 

Minha estratégia em decorrência disso foi participar toda semana das aulas que 

elas mais frequentavam (segunda, quarta e quinta) para que eu pudesse fortalecer o 

vínculo na tentativa de ganhar a confiança delas.  A estratégia se mostrou acertada. Pude 

com isso realizar minhas primeiras entrevistas, durante o horário das aulas, no anexo 

que há dentro da sala. Aquele quartinho, descrito anteriormente. Ali, mesmo apertadas 

pela falta de espaço, elas se sentiam confortáveis para dizer sobre a história de vida e 

sobre tudo o que tivessem necessidade ou vontade de dizer. Nessas entrevistas 

exploratórias, pude conhecer e entender melhor a trajetória escolar de cada uma; os 
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motivos das evasões e dos retornos, as dificuldades e os prazeres vividos no cotidiano e 

nas salas de aula pelas quais passaram. Foram entrevistadas cinco mulheres nessa 

ocasião. A partir desses encontros, elas mesmas me convidavam para ir às suas casas, 

inclusive mulheres que eu ainda não havia entrevistado como, por exemplo, a nossa 

principal interlocutora nesse trabalho.  

Inicialmente, essa abertura serviu de critério para escolha das participantes da 

pesquisa, que foram: Conceição
6
 (59 anos); Maria Aparecida (69 anos); Ângela (57 

anos); Guilhermina (48 anos) e Carla (56 anos). Com exceção de Guilhermina, que é 

solteira e mora com o pai, todas as outras são viúvas e recebem pensão por morte de um 

salário mínimo. As cinco moram em bairros da periferia de São João del Rei, próximas 

umas das outras, embora em bairros diferentes. Conceição e Guilhermina residem no 

bairro São Geraldo. Carla, Maria Aparecida e Ângela no bairro São Dimas. 

Todas fizeram parte do presente trabalho até o primeiro semestre de 2014 

quando decidimos trabalhar apenas com uma delas, Maria Aparecida. Essa decisão 

ocorreu em função do tempo de pesquisa e da necessidade de mergulharmos ainda mais 

no universo de nossa pesquisada. Optar por uma das participantes, inicialmente, seria 

uma escolha difícil, todavia alguns acontecimentos na vida particular de Guilhermina, 

que precisou se afastar para se preparar para uma cirurgia; Cida, que passou a cuidar da 

irmã e sobrinha adoentadas, Conceição, que em função dos cuidados domésticos 

preferiu se afastar, além da menor abertura de Ângela, por motivos não muito claros, 

ajudaram a decidir por Maria Aparecida, que desde o início se mostrou mais empenhada 

e motivada em participar conosco deste trabalho. Sua participação foi ímpar, pois nos 

revelou e permitiu que construíssemos importantes dados que, possivelmente, 

contribuirão para futuros trabalhos. 

Sobre essa importante interlocutora, falaremos a seguir. 

 

3.3 Maria Aparecida 

 

 Nascida no bairro Tejuco da cidade de São João del Rei, na região do campo das 

vertentes de Minas Gerais, Maria Aparecida é filha de Antônio, que foi trabalhador rural 

e capitão de congado, e de Ana, também falecida, dona de casa. Tanto o pai quanto a 

mãe frequentaram apenas o primário (atual período entre o 1º e o 5º ano). Mas ambos 

                                                           
6
 Todos os nomes apresentados neste trabalho são fictícios. Maria Aparecida, inclusive, foi o nome 

escolhido por nossa interlocutora.  
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diziam à Maria Aparecida: tem que estudar e trabalhar se quiser ter uma vida melhor 

(Entrevista, 2013). 

 Maria Aparecida morou no Tejuco até os sete anos de idade, quando se mudou 

com sua família para o bairro São Dimas, onde reside na mesma casa até os dias de 

hoje. Ambos os bairros pertencem a periferia de São João del Rei. Casou-se aos 32 anos 

e teve uma única filha, depois de sofrer dois abortos espontâneos. Seu marido era 

operário de uma das fábricas mais tradicionais de São João del Rei, a Companhia Têxtil 

São Joanense, construída em 1891. Além de operário, ele era o curandeiro da região 

onde moravam. Maria Aparecida conta que ela o ajudava em suas “curas”, preparando 

banhos e chás, que eram preparados em sua própria casa. Eles ficaram juntos por apenas 

oito anos. Linda, a filha de Maria Aparecida, tinha apenas cinco anos quando o pai 

faleceu. Maria Aparecida lembra-se dele com muito amor e carinho, dizendo que ele foi 

um bom marido, pai e companheiro. Sinto falta dele até hoje...(Entrevista, 2013). 

 Após a morte do marido, o sustento da casa, inicialmente, veio da ajuda de 

parentes, amigos e de alguns trabalhos de curto período que Maria Aparecida realizou 

até que fosse regularizada sua pensão devido a viuvez. Durante esse tempo, ela 

trabalhou como lavadeira, cuidadora de idosos e de babá. Atualmente não tem nenhum 

rendimento além de sua pensão de um salário mínimo. Apesar de sua filha trabalhar, sua 

remuneração é ainda menor, o equivalente a meio salário mínimo. Grande parte desse 

dinheiro, Linda utiliza para as despesas de seu casamento e da construção de sua casa. 

Com isso, praticamente todas as despesas do lar (luz, telefone, celular, supermercado e 

água) são mantidas pela pensão de Maria Aparecida. 

 Mesmo com uma renda de R$ 788,00 por mês, nossa participante ainda ajuda 

sua filha e seu genro nos gastos com a construção e mobiliário da casa onde vão morar, 

e contribui mensalmente para três instituições de São João del Rei, totalizando uma 

despesa de R$ 15,00. Maria Aparecida não esconde sua simplicidade, mas revela sua 

rica generosidade para com os outros. Está sempre disposta a ajudar e a receber quem 

quer seja. Além das doações, ela desempenha três serviços voluntários: numa creche, 

que fica alojada no interior da paróquia Dom Bosco, no bairro Dom Bosco, próxima à 

sua casa, que atende crianças de três a nove anos de idade, inteiramente gratuita e que 

sobrevive de doações da comunidade. Nesta, Maria Aparecida trabalha como auxiliar de 

cozinha. Na própria Igreja Dom Bosco, ela realiza tarefas como ajudante de faxina todas 

as sextas-feiras e como auxiliar de cozinha na preparação do café da manhã dos 

coroinhas aos sábados pela manhã. 
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Além desses lugares, Maria Aparecida ainda faz parte de um grupo de oração, 

que veremos mais adiante, toda segunda-feira, impreterivelmente, as 15:00 horas. 

Participa ainda, do “Baile da Melhor Idade”, que ocorre no bairro Matosinhos a cerca de 

20 minutos a pé de sua casa, num clube denominado Social. Esse baile é um evento 

gratuito de dança destinado a adultos. Nele participam, geralmente, pessoas acima de 50 

anos. Tornou-se um ponto de encontro para conhecer novas pessoas, fazer novas 

amizades e paquerar a vontade (Entrevista, 2013). Maria Aparecida, inclusive, 

começou a namorar. Namoro este que, infelizmente, conforme ela própria comenta, 

durou cerca de um ano. Eu não queria me casar, mas gostava tanto dele! (Diário de 

campo, 2014). 

Apesar de nossa interlocutora participar de vários lugares e conviver com muitas 

pessoas, ela se mostra muito sozinha. Segundo ela: além da Linda, eu só tenho uma 

amiga. Amiga de verdade, sabe. Só ela eu sei que eu posso contar para qualquer coisa 

(Diário de campo, 2014). 

Filha caçula de seis irmãos e fruto do segundo casamento de seu pai, Maria 

Aparecida não possui nenhum parente vivo, com exceção de sua filha, Linda de 33 

anos, com quem mora. Não há sequer um primo distante. Seu tempo livre, em casa, ela 

ocupa com atividades relacionadas ao uso da linguagem escrita, como veremos 

posteriormente. 

Um de seus objetivos, no momento, é ver sua filha casada e com netos para ela. 

Sente-se orgulhosa por ter educado sua filha sozinha e ter conseguido fazer com que ela 

se formasse no Ensino Médio. Ela nos conta que Linda, além de ter formado, ela fez 

dois cursinhos de computação [...] não quis fazer faculdade, mas se formou, tem um 

emprego, e agora vai se casar (Entrevista, 2013). 

A trajetória escolar de Linda é bem diferente da trajetória de sua mãe. Linda 

repetiu de série apenas uma vez e nunca abandou a escola. Diferentemente de Maria 

Aparecida que estudou apenas até a segunda série (atual 3º ano) do Ensino 

Fundamental, onde passou seis anos de sua vida. Isso porque, ela entrou aos sete anos 

para a escola, na primeira série, e abandonou os estudos na série seguinte aos 14 anos.  

Sobre isso comenta que não se lembra porque tantas vezes ela precisou repetir a 

segunda série. Contou apenas que era uma aluna assídua e que gostava de estudar. No 

entanto, lembrou-se de um episódio no qual ela discutiu com sua professora:  
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eu levava uma boneca pra escola, até que um dia a professora pegou ela e não 

me devolveu mais. Não gostei disso. Aí, eu comecei a fazer bagunça, não 

queria fazer mais nada, parei de prestar atenção...aí meu pai disse assim: - se 

você não quer estudar, então você vai ajudar sua mãe em casa. Aí eu fui 

ajudar minha mãe carregando água na cabeça, ajudando na lida de casa, essas 

coisas” (Entrevista, 2014). 

 

Cerca de 20 anos depois, Maria Aparecida retomou, pela primeira vez, os 

estudos numa escola pública onde fez Mobral por um ano. Dessa passagem, ela ganhou 

um certificado de conclusão das séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª série). 

Certificado que ela guarda junto a outros tantos materiais escolares em sua casa. Logo 

após, entretanto, mais uma vez abandou os bancos escolares porque, segundo ela, a 

escola era um pouco longe de sua casa e ela tinha medo de voltar sozinha à noite (Diário 

de campo, 2014). 

Depois disso, em 2005, Maria Aparecida voltou a estudar. Dessa vez, participou 

de uma turma de EJA localizada na capela São Dimas, cerca de 30 metros de sua casa, 

gerida pela prefeitura local. Entretanto, essa nova empreitada durou apenas oito meses. 

Os recursos da prefeitura foram interrompidos e as aulas tiveram que ser encerradas.  

Certo dia, voltando do baile, Carla me disse que ela frequentava uma sala no 

Dom Bosco e me chamou para ir, aí eu fui (Entrevista, 2013). A data exata Maria 

Aparecida não se recorda, mas esse dia ocorreu durante um anoitecer do ano de 2006. 

Mais um recomeço que deu início à sua participação na Sala Paulo Freire. 

Nossa interlocutora passou a frequentar as aulas no dia seguinte. Na quarta-feira 

eu me arrumei e fui. A professora falou que eu podia ficar, aí eu estou lá até hoje 

(Entrevista, 2013). Neste ano, 2015, Maria Aparecida completa nove anos de Sala Paulo 

Freire. Ela é a aluna mais antiga da classe. 

Além de se tratar de um espaço destinado ao ensino-aprendizagem da linguagem 

escrita, a Sala Paulo Freire também funciona como um lugar de encontro, de 

convivência, onde as estudantes compartilham suas vidas e suas rotinas. No espaço da 

sala de aula existe tempo para contar histórias e também causos do dia-a-dia que 

geralmente alegram e promovem discussões no ambiente. A título de exemplo, os fatos 

ocorridos no baile de terça-feira geram assuntos para toda a semana.  Praticamente todas 

as alunas frequentam esse baile. A partir dele, elas comentam sobre seus afetos, amigos, 

amores, filhos e, ainda, emendam outros assuntos sobre as novelas, sobre os 

acontecimentos da cidade, sobre os noticiários da TV, sobre as atividades da sala de 

aula, sobre a maneira com que cada professor trabalha. Além de comentarem acerca 
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desses diversos assuntos pedem, com frequência, para que o professor do dia participe 

da conversa. O baile é realmente um evento importante e central no dia-a-dia dessas 

mulheres.  

Após o término das aulas, as alunas caminham juntas até a porta da Igreja Dom 

Bosco, localizada ao lado do campus Dom Bosco, de onde elas se despedem e 

confirmam o reencontro no dia seguinte. Nesse instante, Maria Aparecida me abraçava 

bem forte e dizia: Vai com Deus. Amanhã eu estou te esperando, vê se não atrasa, heim! 

(Diário de campo, 2014). 

Essa frase ela repetia igualmente toda terça, quarta e quinta-feira, apenas, porque 

nas segundas-feiras ela me lembrava: Amanhã você não vai lá em casa não, ne? Eu 

tenho baile. À noite a gente se vê na faculdade (Diário de campo, 2014). 

Ao chegar em casa, faz um lanche, liga a televisão e, simultaneamente, pratica 

alguma atividade envolvendo a escrita, como jogos de palavras-cruzadas, como veremos 

no próximo capítulo. Espera sua filha, Linda,voltar da residência de sua sogra, e por 

volta de uma ou duas da madrugada vai para seu quarto dormir.  

No dia seguinte, ao acordar entre nove e dez da manhã, Maria Aparecida liga seu 

rádio para dar início às suas atividades domésticas. Foi no embalo das músicas 

sertanejas que tocam em sua estação de rádio favorita que construímos os dados que a 

seguir serão analisados. 

 

3.4 Procedimentos de produção e análise dos dados  

  

 Com o objetivo de demonstrar os passos que guiaram este trabalho, mostraremos 

quais foram os procedimentos utilizados para coleta e análise dos dados, uma vez que 

na pesquisa de campo queremos, conforme afirma Fonseca (1999, p.59), antes de tudo 

entender o que “está sendo dito” por nossos interlocutores.  Essa premissa corrobora 

com a ideia de que a construção deste trabalho só foi viável, primeiramente, pelo 

diálogo construído com Maria Aparecida. A maneira como ela permitiu a investigação e 

se colocou disponível para a pesquisa foram fundamentais para nossa imersão em seu 

cotidiano e imprescindível para a aproximação dos múltiplos significados observados 

nos eventos e práticas de letramento, para maior compreensão dos reflexos que a escrita 

assume em sua elaboração identitária. 
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 Iniciamos nosso trabalho por meio de observações participantes na Sala Paulo 

Freire e conversas informais com nossa participante e sujeitos privilegiados, como 

colegas de classe e professores. Com o desenrolar da relação entre pesquisadora e 

participante, essas observações passaram a ocorrer em vários contextos da vida de 

Maria Aparecida, bem como as conversas, primeiramente informais, ganharam o status 

de entrevistas semiestruturadas totalmente gravadas. Além de entrevistas, grupos focais 

também foram realizados com Maria Aparecida junto a sua turma.  Desde o primeiro 

dia de pesquisa no campo, vale pontuar, o caderno de campo se fez presente e essencial 

para o registro de notas que pudessem não ser passíveis de gravação, como sentimentos 

e impressões. 

 Após cada dia de trabalho era feita uma revisão do material coletado a fim de 

que pudesse resgatar algo que tivesse escapado no momento exato do contato. Em 

janeiro de 2014, começamos a transcrição minuciosa das gravações pelo programa 

Microsoft Word 2010. Simultaneamente, fizemos a digitalização das fotos produzidas 

em campo, bem como transcrevemos as anotações registradas no caderno de campo 

para o mesmo programa. Depois disso, dividimos os dados de acordo com os espaços de 

geração (Kalman, 2004) para depois retomarmos nossos objetivos fundantes a fim de 

fazermos o recorte de todo o material disponível. 

 Feito isso, passamos para o momento mais complexo e delicado de todo o 

trabalho: a segunda parte do ato de escrever que conforme Cardoso de Oliveira (2006) é 

o instante em que todo o conteúdo construído é traduzido por meio de reflexão teórica e 

análise dos dados para o meio científico e para o leitor que se interesse pelo estudo. 

 Todo o material levantado foi proveniente de um período ininterrupto de contato 

com Maria Aparecida de um ano e três meses, totalizando 382 horas entre gravações de 

entrevista, grupos focais e observações participantes. Dessas 382 horas, 28 horas se 

referem ao período de outubro a dezembro de 2013, 24 horas de janeiro a março de 

2014, e 330 horas de abril de 2014 a janeiro de 2015. O recorte do resultado de todo 

esse processo de contato e construção de dados segue no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

  

 Neste capítulo apresento e analiso os dados coletados ao longo de todo o 

trabalho em campo. Para isso retomo as perguntas que nortearam todo o processo de 

análise.  

 de que maneira a participação num espaço educacional pode influenciar 

no processo de elaboração identitária de nossa interlocutora dentro e fora 

da sala de aula?  

 Quais eventos e práticas de letramento estão presentes em seu cotidiano?  

 Como nossa participante se coloca nesses meios e nas relações sociais 

neles inseridas? 

Buscando responder a essas questões básicas pude organizar minhas observações 

em campo, refletir sobre as conversas e traduzir o que foi visto, ouvido e vivido durante 

a pesquisa. 

 

 

4.1 Os contextos de eventos e práticas de letramento 

 

A epígrafe apresentada nas páginas iniciais deste trabalho nos mostra de forma 

poética elementos das relações e usos da escrita em sociedades grafocêntricas, onde 

convivem sujeitos que dominam os processos de uso da linguagem escrita, e os sujeitos 

que procuram desenvolver diferentes estratégias para se relacionar com este sistema 

simbólico mesmo que não tenham o domínio individual das estratégias de seu uso. 

Conforme pretendemos mostrar, por intermédio de uma convivência estreita com uma 

mulher de 69 anos que vive num bairro da periferia da cidade de São João del Rei, há 

ainda sujeitos que,  diferentemente dos personagens João e Conceição, sabem ler e 

escrever, mas tem seus usos da escrita muitas vezes não reconhecidos ou desvalorizados 

no meio onde vivem.  

Durante o período de um ano e três meses, como apresentamos no capítulo 

metodológico, acompanhamos Maria Aparecida em praticamente todos os espaços 

sociais por onde ela circula em seu cotidiano, em visitas que, muitas vezes, se 

estenderam por toda a tarde. Nossa grande inquietação se relacionava com a verificação 

dos valores, das disposições e das maneiras de elaborações identitárias, que estão 

ligados com o uso da linguagem escrita. 
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Embora nossa interlocutora passe a maior parte do tempo em sua casa e 

desacompanhada, sua semana envolve um conjunto de atividades e relações com sua 

cidade e sua vizinhança. Conforme descremos acima, Maria Aparecida além de 

frequentar um grupo de orações semanalmente, é voluntária em três projetos diferentes, 

participa de um baile para pessoas da melhor idade, e frequenta, nos últimos nove anos, 

praticamente todas as noites de segunda a sexta-feira, a Sala Paulo Freire.  

Dentre todos os lugares que frequenta com frequência, destacamos três espaços 

que consideramos significativos para efeito de nossa análise, por se constituírem como 

espaços geradores privilegiados de uso da escrita (Kalman, 2004) e que consideramos 

fundamentais para compreender os desdobramentos entre as práticas de letramento e a 

maneira pela qual nossa participante se vê diante do outro, de si e do mundo em que 

vive. Esses lugares foram categorizados para efeito de exposição em conjuntos distintos, 

embora tenhamos clareza de que as relações simbólicas que permeiam a vida de Maria 

Aparecida fazem parte de um mesmo universo histórico e cultural.  

Propomos, assim, a distinção entre o contexto da Sala Paulo Freire, que se define 

por relações que se dão mediadas pelo interesse de aprender ou de aprimorar o domínio 

da linguagem escrita e de outros conhecimentos, e os espaços não escolares, onde a 

relação de aprendizagem não pode ser identificada com uma intencionalidade 

pedagógica. Estes se tratam de espaços de práticas de letramento por meio das quais um 

conjunto de possibilidades de uso da escrita se torna possível, e estão evidentemente 

relacionados com a construção de Maria Aparecida como leitora e escritora. Nesse 

sentido, serão destacados o contexto da casa e o contexto do grupo de orações que são 

definidos por outras formas de relação sociais e interações mediadas pela escrita.  

Vale frisar que a categorização dos dados é utilizada apenas para descrever 

diferentes processos simbólicos ocorridos em torno do uso da linguagem escrita em 

situações distintas, mas inseridos num mesmo contexto sociocultural. Portanto, essa 

distinção não implica na ideia de múltiplos letramentos, elaborados por Street (2014) na 

medida em que esse termo só se aplica para discernir processos de letramento 

provenientes de comunidades socioculturais diversas. Além disso, a categorização dos 

dados também objetiva entender os discursos produtores de identidade por meio de seus 

respectivos contextos de significação. 

Pontuamos ainda que o que chamamos de identidade se refere aos modos como 

os sujeitos significam-se a si mesmos a partir da relação com o outro, com os objetos e 

com o mundo que os rodeia. A identidade seria, assim, uma configuração particular em 
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que o sujeito se coloca na e pela relação com outro, através da confirmação ou recusa de 

possíveis atribuições provenientes desse contato num determinado contexto marcado, 

por sua vez, por normas, valores e instrumentos simbólicos que o definem. As 

descrições e análises a seguir foram desenvolvidas a partir de uma articulação entre as 

anotações feitas no caderno de campo, as interações discursivas que ocorreram nos 

contextos investigados, e os grupos focais, realizados em alguns momentos no contexto 

da Sala Paulo Freire. 

 

4.2 A casa como espaço de eventos de letramento 

  

Às 14:00 horas chegava à casa de Maria Aparecida. Uma casa simples, de sete 

cômodos, visivelmente deteriorada pelo tempo, mas repleta de objetos capazes de gerar 

riquezas imensuráveis. Geralmente, encontrava-a debruçada na janela de seu quarto com 

vistas para rua, me esperando. Com o rádio ligado em sua estação favorita, ela trancava 

num quarto sua cadela, chamada Princesa, para que eu pudesse entrar e me sentir mais 

confortável, porque tenho medo de cachorros. Com um abraço apertado ela me recebia e 

dizia: “vamos entrando”. Sentadas no sofá da sala, Maria Aparecida costumava me 

oferecer água e comentar, logo de início, o que fizera até a minha chegada. Contava se 

havia dormido bem ou não, se saiu de casa, se encontrou com alguém... Como se fizesse 

um relatório do que acontecera pela manhã e na véspera do nosso encontro. 

Para minha surpresa, os dias de observação em sua casa não costumavam ser os 

mesmos, a não ser por algumas particularidades como o rádio ligado e a Princesa presa 

no quarto. Frequentemente, novos assuntos eram contados e/ou novos eventos de 

letramento eram observados, mesmo que sua rotina fosse praticamente inalterada. 

Toda sua semana é previamente organizada. Por mais que minhas visitas 

estivessem adaptadas aos seus horários, ela sempre me lembrava: agora só quarta-feira 

que você vem aqui em casa, ne? Porque amanhã eu tenho baile. Ou: não vai se atrasar, 

porque senão a gente conversa pouco e três horas tem a reza. Ou ainda: amanhã você 

podia vir mais cedo, eu não tenho nenhum compromisso. Só à noite na aula (Diário de 

campo, 2014). 

Maria Aparecida tem as manhãs de segundas-feiras livres e às tardes dedicadas 

ao grupo de oração e à arrumação do material escolar para logo mais à noite ir para a 

Sala Paulo Freire. Às terças-feiras tem trabalho voluntário das 8:00 às 11:00 na igreja 
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Dom Bosco. Sua tarefa é ajudar no preparo de alimentos para crianças de 5 a 10 anos. 

Das 14:00 às 17:00, frequenta praticamente todas as semanas, o “baile da melhor 

idade”, evento publico localizado no espaço do Social Futebol Clube da cidade para a 

socialização e entretenimento de adultos com mais de cinquenta anos. Depois de se 

divertir, dançar, conversar com as amigas e eventualmente arrumar algum namorado, 

Maria Aparecida chega em casa por volta das 18:30. Toma um banho, organiza os seus 

materiais escolares e vai para o Campus Dom Bosco estudar na Sala Paulo Freire, onde 

tem aula das 19:00 às 21:00. 

Por sua vez, nas quartas e quintas-feiras, tem todo o tempo livre durante o dia 

para dedicar-se a ela mesma e à arrumação/organização da casa. Às sextas-feiras de 

7:00 às 11:00, volta à Igreja Dom Bosco, para outro trabalho voluntário, no qual 

participa da limpeza da Igreja junto com outras colegas de seu bairro. Sua tarde nesse 

dia é livre e à noite, vai mais uma vez ao encontro de seus colegas na Sala Paulo Freire. 

Aos sábados pela manhã, Maria Aparecida se dedica ao trabalho voluntário na mesma 

igreja, realizando a tarefa de ajudante de cozinha no preparo do café da manhã de jovens 

que ajudam os padres na celebração da missa, chamados “coroinhas”. Tem todo o final 

do dia livre. Aos domingos, vai à missa pela manhã em outra Igreja da cidade localizada 

no bairro Matosinhos. Bairro este onde mora a sogra de sua filha.  

Como já dissemos, durante o período em que Maria Aparecida fica em casa, 

passa a maior parte do tempo sozinha. Sua filha, Linda, trabalha meio período, pela 

manhã, mas almoça na casa de sua sogra e só retorna para a casa à noite, por volta das 

23:00, após o horário da aula de sua mãe. 

As primeiras formas de uso da escrita que podem ser observadas estão 

relacionadas a situações comuns do dia-a-dia, como: lista de telefone; lista de compras; 

anotações em agenda; lista de contas e marcações no calendário. Escrituras estas que, 

segundo Lahire (1997), não possuem apenas a função de objetivar o tempo, mas 

também de organizar a vida doméstica, tornando-a mais racional e calculada. Nessa 

esfera da gestão da casa, existe uma divisão de tarefas entre Maria Aparecida e sua 

filha: as listas referentes às contas a pagar nos bancos, nas casas lotéricas, como água e 

luz, são de responsabilidade de sua filha e aquelas despesas que dizem respeito à 

manutenção do lar, como compra de alimentos nos armazéns e supermercados, são 

atribuições de Maria Aparecida. Em suas palavras: as contas eu deixo pra Linda fazer. 

Ela faz e me fala, aí eu deixo o dinheiro pra ela pagar. Eu não sou muito boa em 

matemática não, não gosto muito não (Diário de campo, 2014). 
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Um episódio, aparentemente corriqueiro entre os vizinhos do Bairro São Dimas, 

chamou-me muito a atenção. Embora tivesse conhecimento por intermédio da descrição 

etnográfica de práticas de letramento que são utilizadas na mediação das relações 

comerciais e de solidariedade entre vizinhos, como no trabalho de Street (2014), 

surpreendi-me com a importância desse tipo de troca no dia-a-dia das pessoas. Maria 

aparecida relatou em diferentes momentos que é solicitada por vizinhos para emprestar 

seu nome para a realização de compras de aparelhos domésticos, roupas, material de 

construção civil e alimentos. Essa operação é feita da seguinte maneira: Maria 

Aparecida escreve bilhetes nos quais ela autoriza a compra de produtos feita por 

terceiros em seu nome. O interessado em obter o produto leva o bilhete até o lojista que 

o aceita como garantia de pagamento. 

Vimos pelo exemplo das relações comerciais no Irã, descrito no primeiro 

capítulo, que esses tipos de práticas, guardadas as peculiaridades, só são possíveis 

porque existe uma relação de confiança estabelecida entre os comerciantes, os 

compradores e Maria Aparecida que é a fiadora de todo esse processo. Esses bilhetes 

contem os seguintes termos, de acordo com Maria Aparecida: Eu (nome todo) autorizo 

a fulana (nome da pessoa) a comprar o produto tal de valor X na loja W. Assina abaixo 

com data (Diário de campo, 2014).  

No acordo verbal feito entre os vizinhos, ficava acertado que depois de realizada 

a compra, o comprador se comprometia a apresentar para a Maria Aparecida o 

comprovante da transação, constando qual seria a forma de pagamento. Caso a compra 

fosse dividida em várias parcelas, caberia à pessoa levar o comprovante de pagamento 

para ela todos os meses. Este tipo de transação, no entanto, foi interrompido pelos 

lojistas, em função da quebra de confiança entre os pares, por falta de cumprimento nos 

prazos dos pagamentos de outras pessoas. A atitude de Maria Aparecida nos surpreende 

por sua generosidade, pois, mesmo se mantendo apenas com um salário mínimo por 

mês ela ainda é capaz de ajudar aqueles que a cercam.  

Além da generosidade de Maria Aparecida outro fator interessante nessa 

passagem é o fato de podermos demonstrar o que significa a ideia de múltiplos 

letramentos definida por Street (2003; 2014). Ao compararmos mais uma vez a relação 

entre Maria Aparecida, seus vizinhos e os lojistas de sua cidade, com a relação entre os 

compradores e os vendedores de fruta das Vilas do Irã, notamos a princípio que em 

ambos os casos temos relações comerciais realizadas e mantidas pelo uso da escrita. 

Mas, a diferença substancial entre os dois casos está no significado dado ao sujeito que 
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escreve e media, com isso, a transação comercial. A confiança dos fornecedores 

iranianos em seus intermediários se devia a formação destes em escolas do Alcorão, 

muito respeitadas pela população. É como se os fornecedores pensassem que aquele que 

aprendeu a ler e a escrever numa Maktab é passível de confiança. Já na cidade de São 

João del Rei, a confiança do lojista depositada no comprador é proveniente do fiador 

que escreveu o bilhete autorizando a compra. Este, por sua vez, não tem que 

necessariamente pertencer a qualquer religião, mas sim ter um histórico favorável no 

meio comercial. 

Ou seja, embora haja em ambas as situações uma negociação comercial mediada 

pelo uso da escrita, cada contexto está circunscrito por valores diferenciados que 

influenciam na relação entre os sujeitos envolvidos. É nesse sentido, portanto, que a 

ideia de múltiplos letramentos ganha contornos. 

Curiosamente, a relação que Maria Aparecida mantém com os seus vizinhos, é 

descrita por ela mesma como uma relação distante. Não existe, por exemplo, o hábito de 

Maria Aparecida fazer ou receber visitas com frequência. Quando ela não tem nenhum 

compromisso ela prefere passar o dia em casa, onde constrói o seu próprio mundo e 

onde a escrita ocupa um lugar privilegiado.  

Vários são os gêneros de textos encontrados em sua residência. Entre livros de 

culinária e de telenovelas, encontramos livros de literatura, livros didáticos, revistinhas 

de palavras cruzadas, sudokus
7
, o Gazeta, jornal local distribuído gratuitamente todos os 

finais de semana, além de enciclopédias e dicionários. 

No entanto, o que nos chamou mais a atenção é que Maria Aparecida guarda 

todos os cadernos produzidos em sala de aula desde o primeiro momento em que 

retornou aos bancos escolares pela última vez, em 2006, até os dias de hoje, 2015. 

Segundo ela: se algum professor, algum dia, precisar de alguma coisa, pode procurar 

comigo, que eu tenho tudo (Diário de campo, 2013). E tem mesmo. Pude verificar que 

ela tem exatamente todos os cadernos que ela usou durante esses nove anos de Sala 

Paulo Freire.  

Outra observação que pude fazer é que ela não mistura os cadernos das 

atividades escolares, de outros cadernos que ela utiliza para atividades livres em casa. 

Todo o material é empilhado em caixas que ficam guardadas em um quarto de sua casa, 

                                                           
7
  Sudoku, ou “Racha-cuca”, é um jogo de lógica criado a partir da organização de números. 
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junto com outros materiais escolares, além de objetos, como móveis antigos e 

brinquedos, como bonecas da infância de sua filha. 

A primeira impressão que tive ao entrar neste cômodo foi muito desconfortável, 

uma vez que é um cômodo cheio de objetos, que num primeiro olhar parecem estar 

desorganizados, como se fossem entulhos não mais utilizados e sem muita importância 

para a sua vida. No entanto, em um dos dias mais significativos da pesquisa (13 de 

março de 2014), Maria Aparecida me convidou para entrar nesse quarto – até então ela 

só havia me levado até a sua porta - e me autorizou a vasculhar esse amontoado de 

coisas, aparentemente sem sentido. Nesse momento descobri onde são guardadas as 

enciclopédias, os livros de literatura, os dicionários, os seus cadernos, brinquedos e 

outros materiais, que, ao contrário daquela primeira impressão, revelaram-se muito 

importantes para ela, e fundamentais para a compreensão de sua história e dos 

significados da linguagem escrita em sua vida. A sensação nesse instante foi totalmente 

oposta à primeira. Dessa vez foi como se eu tivesse encontrado uma mina de ouro 

prestes a ser garimpada. 

Conforme foi descrito no capítulo anterior, a casa de Maria Aparecida tem sete 

cômodos, sendo uma sala, três quartos, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço 

fechada, sem contar o grande espaço que tem do lado de fora. Trata-se de uma casa 

antiga herdada de seus pais que, ao longo do tempo, foi perdendo o reboco das paredes, 

esvaecendo a pintura, mostrando claramente a necessidade de reforma e carência 

socioeconômica. Devido a presença de roupas íntimas no quarto (nele também há um 

varal onde ficam algumas peças de roupa secando à sombra) sugeri que retirássemos os 

materiais descritos do quarto para a sala onde registramos em uma fotografia parte de 

seu acervo.  

 

 

Foto 1: Essa foto mostra parte do material escolar que Maria Aparecida mantém 

guardado e que fora utilizado durante os nove anos de Sala Paulo Freire 
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Maria Aparecida lê todos os gêneros textuais mencionados acima, mas nos 

revela os seus favoritos: eu gosto de romance, adoro romance! Gosto de livro de 

História, de Português... Gosto de ler sobre quem morreu na cidade e o que 

aconteceu... Gosto de saber o que vai acontecer nas novelas... Gosto mais disso, ne? 

(Diário de campo, 2013). 

Entre esses, Maria Aparecida lê com frequência livros de autoajuda, como a 

coleção de livros do Padre Reginaldo Manzotti, entre alguns exemplares estão: “20 

passos para a paz interior” e “10 respostas que vão mudar a sua vida”. Além de outros 

livros e revistas ligados à sua religião católica, como o livro “O grande conflito” de 

Ellen White, que conta a história do cristianismo e do fim do mundo, e as revistinhas da 

série “Salmos e Anjos” da Editora Alto Astral. 

Não há um horário fixo para Maria Aparecida ler, mas isso acontece mais 

durante o período da manhã, logo depois de acordar:  

 

Maria Aparecida: Eu acordo tarde, quando não tenho que ir pra igreja, ne? Lá 

pelas dez, nove horas. Aí eu tomo café, faço alguma coisa aqui em casa e vou 

lêr até me dar vontade de fazer almoço. 

Pesquisadora: E você almoça que horas? 

Maria Aparecida: Lá pelas duas horas, duas e meia. Não tem jeito de almoçar 

antes, acordo tarde e tomo café, aí não dá fome. 

Pesquisadora: Mas, você lê durante todo esse tempo?  

Maria Aparecida: Quando eu tenho muita coisa pra fazer, leio coisa mais 

rápida, um jornal ou um resumo de novela, mas quando eu pego um livro pra 

ler, tipo esse aqui ó (mostrou-me o livro “o grande conflito”), eu fico nervosa 

pra acabar, pra saber o que vai acontecer, aí eu leio ele em dois, três dias, 

quando muito. 

Pesquisadora: Isso você faz antes de almoçar? 

Maria Aparecida: Sim. Mas, se o livro é grande eu leio depois da aula 

também, de tarde...gosto de terminar rápido. 

Pesquisadora: Mais o quê? 

Maria Aparecida: Eu gosto de ler coisa de acidente, negócio de roubo, essas 

coisas, ne? Mas, tirando isso, eu gosto de ler os defuntos e adoro o cantinho 

do coração.  

Pesquisadora: sobre os defuntos? 

Maria Aparecida: Sim. É importante a gente saber quem morreu, onde é que 

foi, pra gente saber o que anda acontecendo na cidade. Onde está perigoso, 

onde você pode andar, essas coisas...agora aquelas notícias do jornalista JP 

eu não gosto não. Ficar metendo a língua na cidade, outra hora nos outros, eu 

não gosto não, se eu tiver lendo alguma coisa e eu ver que ta metendo a 

língua no povo eu num instantinho eu largo mão (Entrevista, 2013). 

 

Essa fala de Maria Aparecida nos indica várias questões importantes de serem 

mencionadas. Em primeiro lugar, ela nos revela que a leitura é uma atividade presente 

em seu cotidiano. A escolha dos gêneros e dos textos a serem lidos, depende da sua 

disponibilidade de tempo e da organização de suas outras atividades. Os romances, as 
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estórias e os textos de autoajuda são reservados para os momentos que dispõe de um 

maior tempo. Por sua vez, o jornal Gazeta de São João del Rei
8
 e as revistinhas de 

novela são lidos, geralmente, antes de realizar alguma tarefa já prevista em casa ou 

antes de se arrumar para sair. Essas leituras variadas deixam claro que nossa 

interlocutora se trata de uma leitora proficiente, capaz de ler textos longos com mais de 

200 páginas, como no caso do livro “O grande conflito”, citado acima, em poucos dias.  

Nos jornais Maria Aparecida gosta de ler a parte destinada ao “Cantinho do 

coração”, e a parte de obituário. Ao falar-nos sobre o primeiro ela nos revela sua vida 

sexual e amorosa, e sobre suas conquistas no baile da “melhor idade” que frequenta. Ao 

longo dessa conversa insisti em saber a respeito de suas motivações para a leitura dos 

anúncios de funeral e missa de sétimo dia que ocupam uma página do referido jornal. 

Então, perguntei:  

 

Pesquisadora: Por que você gosta de ler sobre quem morreu?  

Maria Aparecida: Pra saber se tem algum conhecido. Pra saber também se 

aconteceu alguma coisa ruim... 

Pesquisadora: que coisa ruim? 

Maria Aparecida: Se a pessoa morreu matada...como é que foi... é bom a 

gente saber pra gente não passar no lugar.  

 

O interesse na leitura de notícias sobre as mortes, além de representar uma parte 

da cultura de cidades predominantemente católicas do interior de Minas Gerais, como 

São João Del Rei, está relacionado com a necessidade de construir estratégias cotidianas 

de enfrentamento e de convivência em um contexto urbano, muitas vezes violento. 

Conforme tivemos acesso a um de seus textos, Maria Aparecida procura elaborar por 

meio da escrita, as razões pelas quais os jovens de sua vizinhança estão sendo levados a 

essa situação de violência, que é a expressão da vulnerabilidade e de risco a que esses 

jovens são submetidos diariamente.  

Nos últimos anos, vários bairros periféricos da cidade de São João Del Rei são 

alvos de jovens envolvidos com o tráfico de drogas, especialmente o crack. O contexto 

de violência se agrava a cada dia, em função da existência de rivalidades entre grupos 

de bairros diferentes, que disputam o domínio de territórios para o tráfico de drogas. O 

bairro onde mora Maria Aparecida a questão da violência é um tema que mobiliza pais, 

                                                           
8
 O jornal Gazeta de São João del Rei pertence a família Neves e é um dos jornais de circulação livre da 

cidade mais lidos pelos sãojoanenses. Um dos pontos de distribuição é o Bar da Elaine, localizado no 

bairro São Dimas a cerca de 15 a 20 metros da casa de Maria Aparecida. 
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mães e parentes desses jovens que parecem ter um destino traçado sem muitas 

alternativas.  

Infelizmente a violência entre jovens envolvidos com drogas é algo que acomete 

todo o país e ganha espaço nos programas abertos de televisão que transformam essa 

realidade num verdadeiro espetáculo sensacionalista. Apesar de ter presenciado apenas 

quatro vezes Maria Aparecida diante de uma TV, ela comenta que programas como o 

exibido pela Rede Record, o Balanço Geral, é um dos programas televisivos que mais 

acompanha.  

Pude constatar que o tema violência é um dos objetos de seu interesse na 

produção de textos por meio dos quais ela procura expressar seus sentimentos e 

compreender as razões sociais e psicológicas que motivam os jovens a se envolverem 

nestas situações de risco. Em um de seus escritos, Maria Aparecida demonstra ter uma 

visão de que esses problemas são produzidos por conflitos que tem origem nas relações 

familiares. Para ela, a falta de diálogo é um dos fatores mais importantes para 

compreender essa realidade. Abaixo, procuramos reproduzir uma passagem escrita 

depois de uma visita à sua casa: 

 

Dia 08 de agosto de 2014. Eram 14:10. Maria Aparecida estava escrevendo 

quando cheguei. Mas, dessa vez, não era nenhum exercício didático ou coisa 

do gênero. Perguntei a ela: 

Pesquisadora: - o que é isso? 

Maria Aparecida: São umas palavras sobre o uso de drogas... 

Observei mais um pouco e intrigada, perguntei: 

Pesquisadora: mas, por que você está escrevendo sobre isso?Aconteceu 

alguma coisa? 

Maria Aparecida: Não. Eu estava vendo televisão no canal do Mauro, sabe, e 

ele mostrou uns rapazes que se envolveram com drogas...coisa triste... Aí eu 

pensei, aqui a gente vê tanto essas coisas que resolvi escrever [...] (Diário de 

campo, 2014). 

 

Eis o texto: 
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Foto 2: A falta de compreensão
9
 

 

Nossas observações também nos indicaram que Maria Aparecida utiliza a escrita 

com o objetivo de construir narrativas sobre outros temas que envolvem a sua vida, sua 

história, sua infância, como no texto que destacamos abaixo, onde ela faz referência às 

brincadeiras que gostava de fazer nessa época, além de relatar as razões que levaram ao 

seu afastamento da escola aos sete anos. 

  

 

Foto 3
10

: Infância 

                                                           
9
 “Tem muitos pais que não tem diálogo com os filhos é onde os filhos partem para as drogas e as 

bebidas. Os pais chamam a atenção e os filhos revoltam, saem de casa e vão caçar confusão. Vão brigar 

com os colegas por causa de drogas e de bebidas onde um tira a vida do outro. Os filhos respondem os 

pais e não gostam de muitos conselhos de outras pessoas”.  
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A elaboração de suas vivências diárias e o resgate de suas memórias apontam 

que as práticas de letramento permitem recordar o lugar e a valorização de cada um 

diante daquilo que se diz, escreve, pensa ou age, conforme afirma Viñao (1993). Esses 

textos são apenas exemplos do espaço ocupado pela escrita em sua vida e de sua 

importância para Maria Aparecida que diz: Eu adoro escrever! Escrever é comigo 

mesmo. Eu gosto demais! Nunca vi! (Entrevista, 2013). 

Além dessas produções, nossa participante tem o hábito interessante de fazer 

cópias. Cópia de letra de música, de receita culinária, de passagens bíblicas e, 

principalmente, cópia de exercícios didáticos anteriormente feitos em sala ou de algum 

de seus livros que guarda em casa. Ela com muita frequência faz e refaz tarefas que já 

realizou. Ao conversarmos sobre isso, Maria Aparecida disse: eu gosto de escrever 

porque ajuda a gente a melhorar. Às vezes eu não soube fazer na sala e agora eu já sei, 

então eu faço de novo e aprendo (Diário de campo, 2014).  

Vinão (1993) afirma que o ato de copiar busca a fixação do oral. Durante as 

primeiras observações na casa de Maria Aparecida, esse conceito pareceu ser uma 

explicação possível para o que eu observava. No entanto, ao persistirmos nas visitas e 

após a identificação dos diferentes tipos de textos que são copiados, começamos a 

pensar que essas práticas estavam relacionadas a algo mais amplo. Afinal, quais seriam 

os sentidos implicados na prática de Maria Aparecida de guardar cuidadosamente todos 

os textos com os quais teve contato desde o primeiro dia de aula? Por que, mesmo 

depois de entender os exercícios, continua a fazê-los e justifica as suas ações falando 

que essas práticas lhe ajudam a melhorar? Como compreender essas atitudes de zelo, de 

carinho e as repetições de rituais de cópias de diferentes textos que ocorrem todos os 

dias na casa de Maria Aparecida? 

Foi nesse momento, então, que começamos a perceber que a relação com a 

escrita em seu lar, estava para além de uma extensão de suas práticas pedagógicas, e 

para além de uma fixação da oralidade. Na realidade, começamos a levantar a pensar 

que esses sentidos são muito restritos e não nos ajudam a compreender as dimensões do 

                                                                                                                                                                          
10

 “Quando eu era pequena eu brincava muito de boneca. Eu tinha um bebê de papelão o meu irmão 

colocou bombinha dentro dele e explodiu. Depois eu fui para a escola com 7 anos e fiquei até o meio da 

2ª série porque meu pai me tirou para ajudar em casa, para lavar roupas e carregar água na cabeça da 

cisterna para a casa”.  
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investimento simbólico que observamos, repetidamente, e que tomavam grande parte de 

seu tempo vivido solitariamente em casa. 

O ato de escrever textos inéditos e de reproduzir outros textos, várias vezes, “até 

melhorar”, indica não somente um exercício contínuo de busca por melhorias nas 

habilidades de ler de escrever, mas indica, sobretudo, um ato num contexto particular, 

de vida própria, no qual Maria Aparecida se organiza simbolicamente para se situar 

como um sujeito que sabe ler e escrever. Ao escrever, reescrever, copiar e recopiar, 

Maria Aparecida, constrói e reconstrói, revive e reinventa novos arranjos identitários.  

O fazer escrever é a própria prática que permite nossa interlocutora interagir 

com seu objeto, a escrita, extraindo e colocando nele significados que voltam e atuam 

sobre ela mesma. Seus textos autônomos funcionam como se representassem a 

solidificação da ideia de Maia (2015) sobre o agenciamento recíproco, uma vez que é 

por meio da escrita solitária de seus textos que Maria Aparecida efetiva sua interação 

com o mundo ao seu redor.  

Nesse cenário, a definição da identidade como um conjunto de elementos da 

vida social e subjetiva constituída discursivamente e na interação (Kleiman, 1998), nos 

faz acreditar que a interação de Maria Aparecida com seu material escrito é uma de suas 

estratégias para se posicionar e legitimar sua identidade de leitora e de escritora sem a 

imposição dos padrões culturais (Galvão e Di Pierro, 2007). Além de ser também uma 

estratégia de elaborar momentos experienciados em outros contextos produtores de 

práticas de letramento. 

Os usos da linguagem escrita, no contexto de sua casa, não param por aqui. 

Pudemos observar que Maria Aparecida também desenvolveu o hábito de fazer 

palavras-cruzadas, sudokus, e caça-palavras. Jogos estes que são realizados tanto por 

meio de revistas, quanto por meio da internet. Para ela: Os jogos me ajudam aprender a 

mexer no computador. As palavras que eu não sei, eu procuro no dicionário ou então 

pergunto pro professor na aula (Diário de campo, 2014).  Algumas imagens desses 

jogos estão ilustradas abaixo: 
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Foto 4: Revista de caça-palavras 

 

 

 

Foto 5: Caça-palavras na internet. 

 

O contexto social tem se modificado e apresenta mudanças na comunicação, no 

acesso a novas tecnologias, na produção e circulação de informações e nos usos da 

língua (Rojo, 2009). A descoberta do uso da escrita pelo computador pode ser pensada 

como uma conquista para Maria Aparecida. Sua satisfação é evidente: 

 

Eu adoro procurar as palavras no notebook... às vezes eu fico tão distraída 

que nem vejo o tempo passar, quando eu vi já está na hora de ir pra aula. Eu 

faço, tem vez, uma revistinha no dia, ou então fico até de madrugada no 

computador. Deixo a TV ligada no Jô, mas nem vejo. Quando vou dormir, lá 

pelas três, o Jô já acabou há muito tempo [risos] (Diário de campo, 2014). 

 

Ainda sobre o uso da escrita no computador, ela comenta: 

 



63 
 

tinha que ter aula de computação na escola, faz falta a gente saber. Às vezes a 

gente tem umas aulas nele (computador), sabe, mas eles ligam o computador 

e entrega, a gente que se vira. O Jumar (um dos bolsistas do projeto) ficou de 

ensinar a gente, mas ficou por isso. Eu, por exemplo, tenho que esperar a 

Linda (sua Filha) chegar em casa pra ela me ajudar. Eu não sei ir no lugar 

que precisa, não sei ir na internet ainda. Eu tenho medo de fazer coisa errada, 

ligar coisa errada, ou então estragar o computador, eu tenho essa cisma 

(Diário de campo, 2014). 

 

O uso do computador nessas atividades não é realizado apenas para exercer a 

função clara do lúdico, mas também como uma estratégia de acesso a novas formas de 

aprendizagem desse instrumento, além da aquisição de novas palavras para o 

enriquecimento de seu vocabulário. Mas, o curioso aqui é notar que Maria Aparecida 

recorre ao dicionário impresso quando precisa identificar o significado de uma palavra 

desconhecida encontrada na internet.  

No dia 25 de abril de 2014, ocorreu um episódio que pode ilustrar essa 

observação: 

 

Maria Aparecida está jogando. Até então, acerta todas as palavras após dicas 

do game. Quando de repente, a próxima palavra tinha a ver com a produção 

de vinhos. O tempo acaba e Maria Aparecida não consegue responder. A 

palavra vinícola aparece e ela me pergunta: 

Maria Aparecida: O que é isso?  

Pesquisadora: o que você faz quando não sabe mesmo a palavra?  

Maria Aparecida responde se levantando: vou olhar no dicionário.  

Ela lê em voz alta seu significado e diz:  

Maria Aparecida: Ah, é onde que faz vinho. Ah bão! Agora eu sei! 

Pesquisadora: você sempre faz isso quando acha uma palavra nova?  

Maria Aparecida: Sim, às vezes quando eu estou jogando, o computador pede 

uma palavra que eu não conheço, aí eu vou lá no dicionário e olho. Aí eu fico 

sabendo mais uma palavra. 

Pesquisadora: Mas, por que você não pesquisa na internet? 

Maria Aparecida: eu não mexo na internet sozinha ainda. Só nos jogos. Pra 

eu mexer nele tenho que esperar a Linda chegar pra ela mexer comigo. 

 

Por ter insegurança de explorar as mais variadas opções da internet, Maria 

Aparecida se sente impedida de explorar outros endereços eletrônicos ou outros ícones 

do computador, a não ser quando está na presença de sua filha Linda que a ajuda. Dessa 

forma, apesar de haver disponibilidade, o acesso (Kalman, 2004) a essa tecnologia que 

abriria a possibilidade para a construção de novas formas de uso da escrita e de 

interação social, Maria Aparecida ainda se vê limitada, na maior parte das vezes, aos 

jogos de passatempo. 

 No presente trabalho, embora a leitura também apareça como um fator relevante 

a ser considerado, a observação da densidade e do tempo dedicado à produção de 
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diferentes tipos de textos, indica que a prática de escrever, embora implique a prática da 

leitura, parece ter uma importância maior para compreender as disposições, os valores e 

os significados aí envolvidos. Deixar as suas marcas no papel, no computador, ou em 

outro suporte textual, parece ter uma importância maior do que ler romances, revistas ou 

outros portadores de textos. 

 Por alguns momentos cheguei a pensar que esses textos pudessem ter sido 

escritos para mim. Mas, tive a oportunidade de ler vários deles datados em ocasiões 

anteriores ao início desta pesquisa. Teria alguém para quem esses textos fossem 

endereçados? Cheguei a conclusão de que os textos escritos por ela são feitos para ela 

mesma. Como Ratto (1995) afirmou, a maneira como as relações acontecem nos meios 

grafocêntricos pode vir a desencadear diferentes atitudes diante da escrita e acelerar o 

desenvolvimento de práticas de letramento. 

 No interior de seu lar, sozinha, Maria Aparecida desenvolve textos autônomos 

que excluem quaisquer tentativas de pretensões absolutas ou de imposições externas, 

visto que nessa circunstância determinada a escrita revela a identidade de quem sabe ler 

e escrever estão e se entrelaça a suas experiências de vida refletindo seus diferentes 

modos de se colocar para si, para o outro e para o mundo, nem sempre indiscriminados, 

que a rodeiam. 

 

4.3  Os eventos de letramento no contexto do encontro para a oração 

  

 Faça chuva ou faça sol, toda segunda tem terço (Diário de campo, 2014). Às 

15:00, das segundas-feiras, Maria Aparecida se reúne com um grupo de sete senhoras na 

pequena capela de São Dimas, localizada cerca de cinco a dez metros de sua casa, para 

juntas rezarem o Terço da Misericórdia. Este é o nome dado a um conjunto de orações 

específicas que simbolizam a misericórdia de Jesus aos homens.  

As relações nesse espaço gerador (Kalman, 2004) são mediadas tanto pelas 

orações desse terço, que são escritas, quanto por um livreto que contém temas semanais 

que articulam passagens bíblicas ao contexto da vida cotidiana, como podemos ver na 

figura abaixo. 
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Foto 6: à esquerda parte do Terço da Misericórdia e à direita o roteiro de reflexão. 

 

 Uma das características marcantes da cidade de São João del Rei, são suas 

suntuosas igrejas católicas e suas grandiosas festas religiosas que atraem turistas de todo 

o mundo. O catolicismo é uma das religiões que mais possui fiéis na cidade e que ainda 

influencia efetivamente o dia-a-dia das pessoas em vários âmbitos, como o político, 

econômico e sociocultural.  

O grupo de oração que Maria Aparecida participa é composto por sete mulheres, 

assíduas, que moram no bairro São Dimas e em outros bairros circundantes. Todas as 

participantes tem mais de 50 anos e possuem variados graus de instrução. Uma delas 

declarou ser analfabeta, cinco disseram ter frequentado as séries iniciais do Ensino 

Fundamental e apenas uma, possui Ensino Superior. 

Independente do grau de instrução e do sexo, qualquer pessoa pode participar 

dos encontros, que, geralmente, ocorrem da seguinte maneira: inicialmente, alguma 

integrante se dispõe a dar início as orações rezando o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo, 

e outra pessoa dá início às contas do terço para que as demais a acompanhem e a 

respondam.  Todas essas orações estão escritas em um papel A4, plastificado e dobrado 

num formato de livro. A maioria delas não acompanham o terço pelo folheto, pois já 

decoraram as orações e os dizeres. Mas, após o término deste, as senhoras passam para a 

leitura semanal do Roteiro de Reflexão, exposto acima.  

Esse roteiro possui passagens litúrgicas, cantos e perguntas que interligam os 

textos das passagens bíblicas ao dia-a-dia da sociedade. Cada roteiro possui quatro 

encontros, o que indica que os roteiros são substituídos mensalmente. No mês de junho 

de 2014, o roteiro tinha o seguinte lema: “Igreja acolhedora ao encontro dos afastados”, 

como mostramos na foto anterior. 
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É o lema que fundamenta todas as leituras e as questões a serem discutidas nos 

encontros. A leitura do roteiro funciona de maneira semelhante ao de uma missa. Há a 

colhida e o canto inicial. Depois passa-se para a primeira leitura, segunda leitura e em 

seguida é o momento da discussão das questões trazidas pelo roteiro. O término do 

encontro é feito com um canto e uma oração final. 

Os textos do roteiro estimulam o debate entre as participantes a fim de que elas 

pensem em alternativas para a resolução de possíveis problemas locais. Alguns dos 

temas foram: intolerância religiosa; violência doméstica; jovens e o uso de drogas; 

pessoas afastadas da igreja; etc. As leitoras não são escolhidas previamente. Elas 

manifestam o interesse por ler no momento em que termina o Terço da Misericórdia. 

O grupo é liderado por Vera, a única integrante que possui ensino superior e que 

se aposentou como professora de Língua Portuguesa. É ela quem assume claramente o 

papel de motivar a participação das colegas, e, ao mesmo tempo, garantir que todas 

tenham a oportunidade de ocupar o lugar de leitoras, controlando e lembrando ao grupo 

quem já leu e quem ainda não participou. No relato de campo realizado no dia 6 de 

outubro de 2014, buscamos descrever como estávamos compreendendo o 

funcionamento do grupo e os possíveis lugares ocupados pelas diferentes participantes. 

 

Dia 6 de outubro de 2014.  

Seguimos para a capela São Dimas para o encontro semanal com as senhoras 

do grupo de oração. Todas se cumprimentaram, como de costume, e 

aguardaram a chegada de Vera para iniciarmos o terço. Depois de sua 

chegada, tudo pronto para começar e, Vera pergunta: quem vai começar hoje 

a leitura?  

Luzia, responde: eu leio.  

Vera, em seguida a interrompe: hoje não Luzia, deixa outra ler, você já leu a 

semana passada... 

Vera continua olhando para todas do grupo, quando diz: Maria Aparecida leia 

você hoje. Tem muito tempo que você não lê. Maria Aparecida, então, 

iniciou o terço [...] (Diário de campo, 2014). 

 

 A ideologia compartilhada pelo grupo valoriza a participação efetiva de todos e 

tem como objetivo criar formas de ação concreta visando intervenções para solucionar 

possíveis problemas locais, na melhoria da condição de vida da comunidade, além do 

controle do envolvimento das participantes nas atividades da Igreja e também na 

discussão de problemas relacionados com o convívio com outras religiões, como a 
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intolerância religiosa e o preconceito
11

 com outros cultos. O encontro do dia nove de 

junho de 2014 trouxe a discussão sobre o afastamento dos católicos da igreja. 

 

Dia 9 de junho de 2014. Hoje o tema discutido depois das orações foi sobre 

pessoas que estão afastadas da igreja. Após ler as perguntas, a coordenadora 

do grupo perguntou:  

Vera: E então gente, o que vocês tem feito para chamar o pessoal para a 

igreja? Algumas mulheres responderam que convidam as pessoas para irem à 

missa ou para acompanhar os encontros. Outras duas mulheres, eu era uma 

delas, não falaram nada, então a coordenadora nos questionou:  

Vera: E vocês o que fazem? A senhora que estava em minha frente 

respondeu: 

Celina: faço o mesmo que elas. Chamo para vir à reza, para ir à missa... às 

vezes chego a passar na casa das pessoas para chamar elas, mas não fico 

insistindo. Eu, que ali estava apenas em função da pesquisa, respondi que 

depois que passei a frequentar o grupo comentei com outras pessoas sobre 

sua existência e sobre as atividades que o grupo realizava, sua importância 

para a comunidade, etc.  Outros assuntos surgiram a partir desta conversa, 

como por exemplo,  a falta de tolerância com outras religiões e o respeito 

pelas pessoas que participam de outras igrejas. O encontro terminou às 16:30 

devido ao desenrolar das discussões (Diário de campo, 2014). 
 

Como dissemos, não há a exigência de saber ler e escrever para participar do 

grupo de oração. As expectativas e os valores aqui, portanto, não giram em torno do 

domínio das habilidades técnicas da leitura e da escrita, mas sim em torno dos processos 

de interpretação sobre os diferentes problemas da vida cotidiana, mobilizados a partir da 

leitura dos diferentes textos que são utilizados (Kalman, 2004). 

Vale dizer que durante o período de observação realizado neste grupo não foi 

registrado, nenhum sinal de preconceito e/ou discriminação relacionados aos diferentes 

níveis de escolarização e de domínio da escrita. Ao contrário disso, quando uma nova 

integrante que não sabia ler frequentou o grupo por algumas semanas, durante sua 

permanência no bairro, ela foi acolhida e incentivada pelas demais a participar, 

efetivamente, das discussões dos temas debatidos. 

De acordo com Maria Aparecida, nesse grupo: não importa se a pessoa não lê 

direito. Elas (as senhoras) tem paciência de esperar a pessoa acabar de ler pra depois 

continuar (Entrevista, 2013). No antigo grupo de oração que Maria Aparecida 

frequentava em um bairro vizinho, ela foi alvo de discriminação e preconceito. De 

acordo com ela, todas sabiam ler e escrever, mas nenhuma concluiu o ensino médio. 

Elas também pertenciam a classe socioeconômica menos favorecida. No entanto, 

                                                           
11

 Como dissemos, São João del Rei é uma cidade onde o catolicismo está enraizado em suas tradições. 
Porém, assim como em outros lugares, a cidade vive um momento de efervescência de outras religiões, 
inclusive as denominadas de neo petencostais. 
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mesmo com características semelhantes nossa interlocutora viveu momentos de 

constrangimento. Ela comenta:  

 

no grupo que eu ia, eu desisti porque eu ainda não sabia ler direito sabe, lia 

com muita pausa assim e aí, algumas pessoas cochichavam... Você não sabe a 

raiva que eu tenho quando cochicham! As vezes elas parece que ficavam com 

pressa sabe, aí eu saí de lá (Entrevista, 2013). 

  

 A vivência cotidiana do preconceito e da discriminação, de que Galvão e Di 

Pierro (2007) chamam de estigma da menoridade, atribuído àquele que não é 

alfabetizado ou que tem pouco domínio da escrita, deixou marcas em Maria Aparecida. 

Em outras situações vividas também no espaço religioso, ela relata os sentimentos que 

experienciou nos momentos em que foi exposta a situações de discriminação. 

 

Um dia eu fui à missa e de repente, sem me avisar, me chamaram pra fazer a 

primeira leitura. Eu disse pra moça: não vou não, ninguém me disse nada. 

Mas ela insistiu e eu fui. Eu ainda lia devagar e sem parar na vírgula, no 

ponto, sabe, aí comecei a atropelar as palavras. Fui ficando nervosa, meu 

olho encheu de água, as vistas arderam. A missa estava cheia de gente. O 

povo me olhava, cochichava, e mais eu ficava nervosa. Aí o padre teve que 

me ajudar. Ele começou a ler junto comigo, foi me acompanhando e eu 

acompanhei ele até acabar de ler. 

Pesquisadora: O que aconteceu você ficou com vergonha? 

Maria Aparecida: Vergonha não. Fiquei nervosa, aí o olho ardeu e encheu de 

água [...] (Entrevista, 2014). 

 

O que se pode afirmar é que, em nossa sociedade, o domínio da leitura e da 

escrita funciona como um marcador de fronteiras (Hall, 2009). Compartilhamos um 

sistema de regras que normatizam as relações entre letrados e “não letrados”, 

separando-os e definindo-os como diferentes. Diante de uma situação como essa, 

Galvão e Di Pierro (2007) afirmam que a pessoa que sofre o preconceito pode se 

posicionar de duas maneiras: enfrentar a segregação e negar a possível discriminação 

ou, de outra forma, submeter-se, reafirmando o preconceito. 

As primeiras estratégias adotadas por Maria Aparecida após os episódios da 

missa e do antigo grupo de oração foram a fuga e a esquiva. Ela deixou de participar do 

referido grupo e passou a evitar, inicialmente, outros grupos religiosos, até encontrar o 

atual. Nas missas ela passou a se sentar em lugares mais escondidos para não correr o 

risco de ser mais uma vez convocada para realizar a leitura. 

Nas cidades interioranas a religião é um dos fatores determinantes de 

identificação das pessoas. Ser escolhido para ler uma das leituras durante uma missa é, 



69 
 

geralmente, muito valorizado pelos cristãos, pois o leitor tem a responsabilidade de 

transmitir da maneira mais inteligível possível as palavras da Bíblia para o público 

ouvinte.  

A participação num evento religioso como numa missa, por exemplo, engendra 

práticas de letramento que ganham propriedades comunitárias e que se referem a 

relações institucionalizadas de poder, a assimilação de valores e significados, além das 

maneiras de apropriação reguladas por meio das relações sociais (Vóvio, 2007).  

Curiosamente, Maria aparecida não redigiu nenhum texto sobre esses 

acontecimentos. Mas, ao ser questionada sobre a possibilidade de ler mais uma vez 

durante uma missa ela foi categórica: Na igreja eu não leio mais. Mesmo se me 

chamarem com antecedência (Entrevista, 2014).  

Essa constatação corrobora com a ideia de muitos autores como Vóvio (2007), 

Hall (2009) e Street (2007; 2014) de que a identidade se rearranja ou se reorganiza de 

acordo com as regras estabelecidas pelas relações mediadas pela linguagem escrita e 

pela posição imposta/aceita/recusada de cada participante na ação letrada, ao menos, 

temporariamente. 

 

4.4 Os eventos de letramento na Sala Paulo Freire 

  

 Como em outro contexto educacional, a Sala Paulo Freire é rica em eventos e 

práticas de letramento. Uma das suas particularidades é que o trabalho não se confunde 

com uma escolarização formal em muitos sentidos, pois, como dissemos anteriormente, 

trata-se um espaço fomentado por um projeto de extensão universitária da UFSJ. Por 

essa razão, os professores são alunos bolsistas provenientes de diferentes cursos da 

graduação, não necessariamente, da Licenciatura. Entre os anos de 2013e 2014, sete 

professores passaram pela turma provenientes dos respectivos cursos: Pedagogia, 

Ciências Biológicas, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica e Engenharia 

Mecânica. 

 Em 2013, quatro professores davam aula. Em 2014, apenas três. Um dos 

bolsistas realizava trabalhos extraclasses e ajudavam em alguma atividade em sala caso 

outro professor necessitasse de substituição temporária. A rotatividade dos professores 

ocorre em função de outras oportunidades que eles encontram em outros projetos na 

UFSJ ou devido à quantidade de bolsas ofertadas a cada ano. Isso porque, como já 

descrevemos, a Sala Paulo Freire faz parte de um programa maior financiado pelo 
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Ministério da Educação. Assim, os recursos recebidos são divididos entre todos os 

projetos atendidos pelo programa. 

 A divisão das disciplinas dadas em sala é feita previamente ao início das aulas 

em cada ano e é realizada pelos professores junto a coordenadora do programa, que é 

professora do curso de Pedagogia da UFSJ. A forma como cada matéria é desenvolvida, 

porém, é de total responsabilidade dos professores. Durante todo o período de 

observação e mesmo nas entrevistas realizadas com os professores não foi verificada a 

existência de um cronograma ou planejamento que fosse seguido de acordo com os 

objetivos claramente formulados pelo programa. Apesar do esforço dos professores em 

sanar as dificuldades divergentes de suas alunas, falta colocar em prática ou desenvolver 

um método voltado tanto para a alfabetização quanto para o aprimoramento dos 

conhecimentos que já foram por elas adquiridos. 

Uma das propostas do projeto, como mostramos no capítulo anterior, é o uso de 

diversos gêneros textuais a fim de promover maior desenvolvimento dos sujeitos no que 

se refere as habilidades de ler e de escrever. Apesar de haver inúmeros exemplares de 

livros de diversos gêneros sobre as prateleiras de uma instante, eles raramente são 

usados na sala de aula, a não ser os livros da coleção “Viver e Aprender” de 1998. 

Tampouco, são emprestados para as alunas levarem para suas casas. Maria Aparecida 

afirmou que só havia lido quatro livros de literatura em todos esses anos de Sala Paulo 

Freire e que isso ocorreu em férias diferentes, depois de ela pedir aos professores para 

levar para a casa. Ou seja, parece que é preciso rever algumas propostas para que o 

projeto conquiste novos alunos e que os atenda em suas reais demandas. 

De acordo com o professor Botelho o maior desafio que eles enfrentam 

diariamente é conseguir preparar uma aula que atenda às diferentes necessidades de suas 

alunas (Entrevista, 2013). Essa afirmação do professor diz respeito à heterogeneidade de 

sua turma com relação aos níveis de escolarização e ao domínio da linguagem escrita. 

 Enquanto algumas alunas tem autonomia na leitura e na escrita, outras 

necessitam da mediação de leitores proficientes para conseguirem realizar as atividades 

propostas. Essa heterogeneidade, realmente, representa um grande desafio para os 

professores, especialmente, porque a maioria deles não possui formação pedagógica 

específica para lidar com problemas cognitivos, percepto-motores e simbólicos 

envolvidos no processo de alfabetização e formação continuada. Certamente esse é um 

dos fatores determinantes do alto grau de evasão que ocorreu a partir do início do ano de 

2014, conforme descrevemos no capítulo anterior.  
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 Das três alunas que permaneceram na sala a partir do segundo semestre de 2014, 

Maria Aparecida é a aluna que apresenta o melhor desempenho de leitura e de escrita. 

Ângela, apesar de ser a aluna que tem o maior tempo de escolaridade entre as três, ela 

domina parcialmente as estratégias de leitura e de compreensão de textos, além de 

apresentar uma atitude muito intrigante na sala, sugerindo a existência de um traço 

compulsivo, caracterizado por sempre desmanchar com a borracha os textos que escreve 

ou que copia do quadro. Esse comportamento é tão intenso que raras são as vezes em 

que ela consegue terminar uma tarefa até o final da aula. Geralmente, pede para alguma 

colega que copie a tarefa para ela. Maria Aparecida, por exemplo, já havia feito isso 

para Ângela várias vezes. Todavia, decidiu parar de ajudá-la porque segundo ela: 

  

a Ângela fala pra todo mundo que tem oitava série e que ela faz isso porque 

os professores tem que ajudar ela. Uai! Se ela já estudou isso tudo por que ela 

não faz sozinha? Desaforo, não é? Então, eu parei de ajudar. Ajudo outras 

que precisam mais (Diário de campo, 2014).  

 

Sílvia, por sua vez, apresenta grandes dificuldades, tanto na leitura quanto na 

escrita, tendo demonstrado durante o período de nossas observações poucos progressos. 

No entanto, apresenta uma grande motivação para superar as suas dificuldades. É aluna 

frequente e participa oralmente das discussões dos temas propostos em sala de aula. 

Com os registros realizados nesse contexto notamos que o ato de escrever, ou 

simplesmente, fazer cópias de textos é o evento mais valorizado pelas alunas, 

especialmente por Maria Aparecida que diz: 

 

Aula boa é quando a gente escreve muito! Leitura também eu gosto, mas esse 

negócio de ficar lá, só o professor falando, ah não. Isso eu não concordo. 

Passa no quadro aí que eu quero é escrever muito hoje, (risos)! Os 

professores já sabem. Tem dia que o Botelho fala pra mim: a senhora faz a 

ponta no lápis porque hoje a gente vai escrever muito. Aí eu falo: ah que 

bom! (Entrevista, 2013). 

 

Embora haja incentivo pelos professores para a leitura e a interpretação de 

textos, o ato de escrever, em sua técnica, é alvo de maior atribuição de significados em 

sala de aula. Na pesquisa realizada por Resende (2008) sobre a participação de 

empregadas domésticas nas práticas de escrita, a autora comenta sobre a maneira como 

os sujeitos em seus diversos contextos vão construindo suas disposições para ler e 

escrever e, mostra que essas disposições não ocorrem de maneira linear e homogênea, 

mas sim, de uma forma complexa, heterogênea e incoerente. 
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Ao compararmos brevemente o espaço familiar de Maria Aparecida com a Sala 

Paulo Freire, vemos que no primeiro, embora ela faça e refaça cópias, ela também 

procura elaborar textos autônomos e ler vários gêneros textuais de maneira espontânea. 

Na sala de aula ela evita participar efetivamente das leituras em voz alta e das 

interpretações de texto propostas pelos professores também em voz alta, apenas os faz 

quando é solicitada. Mesmo assim, Maria Aparecida aparenta dificuldade nos processos 

de interpretação de textos, contrariando o que foi averiguado em sua casa. 

Fato este que confirma a ideia de incoerência e heterogeneidade exposta por 

Resende (2008). As formas como nossa participante, portanto, constrói suas relações 

com o universo da escrita em seus múltiplos contextos, variam de um lugar para o outro. 

Com efeito, temos claramente que a escrita deve ser entendida como mecanismo de 

interação estabelecido pelas vivências compartilhadas em sociedade, na medida em que 

ela é aquilo que porta e articula as significações apreendidas pelos sujeitos em 

diferentes circunstâncias (Maia, 2015). 

Essas observações confirmam, portanto, a ideia de Street (2007) ao afirmar que a 

escrita enquanto instrumento simbólico posiciona os sujeitos em suas relações, 

independente do modo como a participação estiver sendo efetuada, seja como leitor, 

escritor, ouvinte ou falante. Por conseguinte, essas evidências nos fazem refletir sobre 

as relações de poder, autoridade e status que se desdobram e se reafirmam nesse cenário 

(Street, 2003; 2014). No exemplo a seguir mostraremos como as competências de ler e 

de escrever ganham importância na Sala Paulo Freire. 

Durante realização de um grupo focal realizado em sala de aula, uma das alunas, 

Sílvia, comentou sobre como é para ela ler e escrever nesse espaço: eu infelizmente já 

passei por uma vergonha de ir ao quadro e não saber ler e minhas colegas, minhas 

colegas não, uma das minhas colegas, me criticar... ela disse: o que adianta vir no salto 

e não saber ler e  escrever (Grupo focal, 2014). 

 A denúncia feita pela aluna ao desabafar sobre o constrangimento vivido em sala 

replica o que acontece, muitas vezes, no dia-a-dia de quem não saber ler e escrever. A 

capacidade técnica, geralmente, é colocada em primeiro lugar. Quem sabe codificar e 

decodificar palavras tem status e poder sobre os demais, até mesmo num contexto onde 

todos os envolvidos compartilham de experiências muito semelhantes e domínios de 

leitura e escrita bastante próximos.  

 Embora Sílvia ainda não tenha aprendido, efetivamente, suas habilidades 

técnicas, ela não tem dificuldade em responder questões ou resolver problemas 
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matemáticos. Segundo o professor Mateus: Sílvia apesar de ainda não conseguir ler e 

escrever bem, ela consegue compreender o que se pede para ela (Diário de campo, 

2014). Mesmo assim, verificamos que isso não é reconhecido por grande parte de suas 

colegas que a identificam como a aluna que ainda não sabe ler e escrever. Seu caso, 

portanto, é oposto ao de Maria Aparecida. Suas habilidades com os diferentes usos da 

escrita são reconhecidas pela turma e isso lhe confere um lugar privilegiado no grupo. 

Essas observações se mostram relevantes, pois indicam qual é a demanda social 

de uso da escrita e seu significado nesse contexto determinado. Com efeito, existe aqui 

uma reprodução comumente detectável no âmago da sociedade contemporânea que é o 

compromisso permanente com a instrução, algo que controla não apenas as concepções 

particulares sobre a leitura e a escrita, mas também controla as relações sociais (Street, 

2014). Lembramos que no próprio projeto da Sala Paulo Freire tem uma passagem, que 

destacamos anteriormente, em que a alfabetização é considerada uma ferramenta por 

meio da qual os sujeitos se “empoderam” e se desenvolvem socialmente.  

 É nesse sentido que a escrita ou o processo de letramento aparece como um 

conceito organizador em torno do qual os valores e as identidades se definem (Street & 

Street, 2014). O processo de tornar-se alguém que sabe ler e escrever exige um trabalho 

identitário interpessoal (parecer) e intrapessoal (sentir) pelo uso de artefatos culturais, 

como a escrita (Bartlet & Holland, 2002). Trabalho árduo que pode representar, muitas 

vezes, a luta de identidades particulares contra identidades frequentemente impostas. 

Com efeito, o domínio da linguagem escrita torna-se uma característica para 

diferenciação ou identificação na relação com o outro.  O aspecto ideológico dessa 

circunstância está na crença interiorizada de que o sucesso singular ou coletivo depende 

da efetiva manipulação das habilidades com a escrita. Em decorrência dessa ideologia o 

processo de elaboração identitária se desdobra em torno das práticas de letramento 

vivenciadas pelos sujeitos. 

 Cabe ressaltar que não temos a intenção de separar a turma por suas 

características ou habilidades diferenciadas acerca do sistema de escrita, afinal ser 

letrado, como indica Soares (2004), é responder adequadamente às demandas sociais, de 

leitura e de escrita inseridas num determinado contexto. Dentro da perspectiva dos NLS 

a compreensão da escrita não se limita às suas características técnicas, mas 

principalmente como meio de interação social e legitimação pelos envolvidos (Street, 

2014). 
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Como já dissemos apesar de não haver um método claro que norteie as 

atividades propostas em aula, os professores se esforçam para mediar as dificuldades 

apresentadas por cada aluna. Uma das tentativas para resolver as lacunas da sala foi 

realizada pela professora Cora, aluna do curso de Engenharia Elétrica, que durante um 

tempo, dividiu a turma em dois grupos: de um lado estavam as alunas da turma que 

ainda requeriam auxílio no processo de alfabetização propriamente dito, e no outro lado, 

aquelas que tinham dificuldade em ultrapassar a leitura das palavras para interpretá-las 

contextualmente. Durante esse tempo, Maria Aparecida ficou no segundo grupo. Sobre 

isso ela disse:  

 

Tem umas coisas difíceis de fazer! Mas, aí a professora ajuda e eu dou conta, 

ne? Foi bom separar para as outras aprenderem a ler e a escrever, mas eu não 

gostei de ficar longe delas. Eu não consigo mais ajudar. Termino as tarefas e 

fico a toa esperando (Entrevista, 2014). 

 

Com a turma dividida, as atividades eram diferenciadas para cada grupo. Dessa 

forma, Maria Aparecida se mantinha ocupada com suas tarefas e, depois de terminadas 

aguardava pelas próximas orientações da professora. Diante dessa situação, ela 

demonstrava um descontentamento em função de não mais poder ajudar as alunas que 

ainda não dominavam os processos de leitura e de escrita. No entanto, percebemos que 

essa medida adotada por Cora rendeu bons frutos. Houve progresso tanto no primeiro 

quanto no segundo grupo. Todavia, essa estratégia foi interrompida após a evasão de 

parte da turma. 

Com a sala muito menor, os professores de um modo geral, passaram a articular 

mais os conteúdos desenvolvidos em sala com as vivências, os saberes e os valores 

compartilhados pelas alunas cotidianamente. A título de exemplos, podemos citar: 

 

Segunda-feira, aula de português. O tema da aula foi o uso de documentos 

pessoais. As alunas tiveram a oportunidade de preencher e discutir sobre a 

utilidade da certidão de nascimento. Assuntos como a obrigatoriedade do 

documento e sua necessidade na rotina das pessoas foram explorados pela 

professora Cora. As alunas foram mais longe e falaram sobre o nascimento 

de seus filhos; como foi o procedimento adotado por elas e pelos maridos; 

como seus pais e avós costumavam registrar seus filhos. Falaram que era 

comum nos tempos de seus avós e pais registrarem os filhos mais novos 

como se eles tivessem nascido junto com os filhos mais velhos. Riram ao 

contar como elas registraram seus próprios filhos, agora nos anos 70, 80 e 90, 

imediatamente após o nascimento. Em meio a esse papo, Maria Aparecida 

levantou o assunto sobre a necessidade da certidão para viajar com crianças e 

para fazer a carteira de identidade. Ela comentou que havia lido sobre isso em 

algum lugar ou que viu no jornal. Demonstrou não se recordar ao certo de 
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onde tinha tirado a informação, mas demonstrou interesse pela aula e pelo 

tema (Diário de campo, 2014). 

 

Situação dois:  

 

Quarta-feira, 3 de setembro de 2014: aula de história. Hoje foi lido e 

comentado um texto
12

 sobre a Companhia Têxtil São Joanense. O texto 

contou parte da história da fábrica e anuncia sua demolição no local onde ela 

está situada atualmente. De acordo com o texto, a São Joanense será 

reconstruída em outro local próximo da cidade de São João del Rei conhecido 

como “Cala-Boca”. O texto foi escrito no quadro para as alunas copiarem em 

seus cadernos e depois todas leram juntas e em voz alta. O texto também 

trouxe três perguntas que foram respondidas no caderno e também oralmente: 

1) qual a importância da tecelagem São joanense para a cidade? 2) você se 

lembra de algo interessante em relação à fábrica? Conte-nos um pouco sobre 

isso. 3) Você concorda com a demolição da atual fábrica e construção de um 

condomínio? Maria Aparecida diante da primeira pergunta ficou em dúvida e 

pediu Mateus para lhe dar maiores explicações. O professor lhe respondeu 

dizendo que era para ela ler mais uma vez o texto que ela encontraria a 

resposta. Ela, então, sentou-se mais próxima de Sílvia e o fez. Após ler 

comentou com sua colega o que ela havia achado. Sílvia disse: uai, eu acho 

que ele tá falando é de emprego. Lê aí pra gente ver. Maria Aparecida leu 

novamente, mas agora para as duas. Sílvia disse: aí fala de funcionário, acho 

mesmo que é sobre emprego o que ele está perguntando. Maria Aparecida, 

concordou: é né, parece que é. Quando Mateus perguntou: e então gente, 

vocês responderam? Eu quero ouvir cada uma, primeiro o que vocês 

escreveram na primeira pergunta? Sílvia começou: bom, eu acho que está 

perguntando sobre empregos, porque fala de funcionários. Maria Aparecida 

emendou: isso. A fábrica emprega muita gente. Ângela não disse nada. 

Mateus a questionou: E você dona Ângela, o que achou? Eu (risos) acho o 

mesmo que elas. Mateus continuou dizendo que era isso mesmo. E explicou o 

impacto da fábrica na economia local, etc. Na questão seguinte, Maria 

Aparecida lembrou-se de seu marido e conhecidos que trabalhavam na 

fábrica. Ângela também contou casos sobre parentes e conhecidos que lá 

trabalharam. Sobre a pergunta três Ângela e Maria Aparecida disseram que 

não queriam que a fábrica saísse de onde estava, porque lá era o lugar dela, 

segundo Maria Aparecida. Ângela embora não tenha nascido em São João del 

Rei, mora na cidade desde a infância, e Maria Aparecida, como mostramos, é 

são-joanense. Sílvia, que mora na cidade a pouco tempo, disse que ela ia 

sentir falta de ver a fábrica na avenida pelas manhãs quando ela caminha, 

mas que não achava ruim que ela saísse dali. 

   

Uma observação importante desses registros é que as práticas e eventos 

observados na Sala Paulo Freire não se restringem a fazeres da vida doméstica, 

tampouco se associam a uma formação profissional, como foi averiguado por Street 

(2007) em suas pesquisas nas ilhas canadenses e nos Estados Unidos, respectivamente. 

Em muitas aulas o que se passa nesse espaço são práticas que problematizam o 

cotidiano e a estrutura da sociedade possibilitando oportunidades para as estudantes 
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 Texto em anexo. 
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entenderem melhor os processos históricos e culturais da cidade onde vivem, 

propiciando a elas uma nova leitura do lugar onde moram. 

Temas que envolvem discussão, leitura e muita escrita, são muito valorizados 

pelas alunas. Entretanto, aulas voltadas para o lúdico, como criação de objetos de papel, 

desenhos, pinturas, etc, não agradam as estudantes que reclamam: parece que a gente 

voltou para o jardim de infância. Um dia desses atrás uma professora veio dá aula pra 

gente e desenhou no quadro uma coruja e pediu pra gente desenhar também. Ah tá 

bom! Isso lá é aula? (Maria Aparecida, entrevista, 2013). 

As noites de terça-feira são regadas de muita conversa sobre os acontecimentos 

vivenciados nos bailes. As estudantes que vão à aula nesse dia chegam atrasadas e 

eufóricas. Sabendo dessa agitação em sala, o professor responsável pelo dia, 

geralmente, aplica uma atividade mais curta. Passa no quadro um pequeno texto (menos 

de uma lauda) e pede para elas para copiarem. Enquanto isso, elas partilham 

informações, comungam da mesma opinião sobre a roupa que alguém estava vestindo e, 

por vezes, chegam a discutir caso não concordem com algo que foi dito. Após 

escreverem o texto, todas o leem em voz alta, a pedido do professor, e são liberadas da 

aula. Novamente, o tema baile é retomado até que elas se despedem na porta da igreja 

Dom Bosco.  

Quando o tom da conversa muda o foco para outro tema como a possibilidade de 

participação numa sala de educação formal com vistas para a continuidade da formação 

profissional, elas desviam a atenção delas para seus filhos e netos, já que para elas, de 

acordo com Carla (Grupo focal, 2014), a faculdade está longe, temos que fazer a quinta 

série, tirar a oitava, pra depois pensar nisso. Questionadas sobre as suas motivações 

para participarem da Sala Paulo Freire, ouço um comentário eloquente: Para aprender, 

uai! Aprender a ler e a escrever (Almira, grupo focal, 2014). 

Maria Aparecida, a pedido de um de seus professores redigiu um texto no qual 

ela escreve sobre suas motivações para frequentar a Sala Paulo Freire:  
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Foto 7
13

: Porque estou indo na Sala Paulo Freire? 

 

Esse texto foi escrito em agosto de 2013. Nele, destacamos o primeiro parágrafo 

em que Maria Aparecida responde a pergunta colocada no título: para aprender a ler e 

escrever, aprender mexer no computador, para copiar textos. Esse trecho sintetiza e 

corrobora com o exposto acima por sua colega Almira. O que motiva, em especial, a 

participação das alunas na Sala Paulo Freire é a oportunidade de aprenderem a ler e a 

escrever. 

Ainda no primeiro parágrafo nossa interlocutora comenta, mesmo que 

ligeiramente, sobre seu hábito de copiar textos. Ao escrever, reescrever, copiar e 

recopiar, Maria Aparecida, constrói e reconstrói, revive e reinventa, novos arranjos 

identitários, configurados longe do olhar, muitas vezes, discriminatório e 

preconceituoso do outro, experienciados noutras ocasiões que veremos no decorrer do 

texto. 

 No último parágrafo, Maria Aparecida escreve: Fico feliz em estar na sala 

Paulo Freire com os colegas e professores conversando e contando piadas e prestando 

atenção nas explicações das matérias. Essa frase demonstra sua satisfação em fazer 

parte dessa turma, uma vez que além de ser um contexto de aprendizagem é um lugar de 

                                                           
13

 “Porque estou indo na Sala Paulo Freire? Para aprender a ler e escrever, aprender mexer no 

computador, para copiar textos. Fazer festas, comemorar os aniversários dos professores. E participar das 

atividades da sala de aula, copiar as matérias para quando tiver prova ter como estudar para se sair bem 

nas perguntas que tem como responder. Fico feliz em estar na sala Paulo Freire com os colegas e 

professores conversando e contando piadas e prestando atenção nas explicações das matérias”. 
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encontro mediado pela escrita onde as estudantes compartilham suas experiências 

cotidianas podendo ressignificá-las. 

Além do texto, sua carteira de estudante, que fez questão de me mostrar, 

simboliza sua relação com a Sala Paulo Freire e com o universo que esta representa em 

sua vida. Exibir uma carteira de estudante em lugares públicos significa confirmar para 

os outros seu lugar, como leitora e escritora num “mundo letrado”. 

 

 

Foto 8: Carteira de estudante de Maria Aparecida. 

 

Tendo em vista todas essas observações a partir do contato com Maria 

Aparecida, uma mulher de 69 anos, moradora de um bairro periférico da cidade de São 

João del Rei, interior mineiro, podemos nos perguntar: se os meios populares não se 

distinguem entre si do ponto de vista de sua relação com a escrita (Lahire, 1997, p.20). 

Preservados as peculiaridades de cada contexto, comparamos nossos estudos realizados 

junto à etnia Xakriabá com os dados construídos na presente pesquisa (Rezende & 

Gerken, 2011.).  

No caso dos índios Xakriabá, etnia com um histórico de mais de 300 anos de 

contato com o homem branco, ficou demonstrado que a escrita era utilizada por adultos 

e, especialmente, por jovens, para resgate, preservação e diferenciação da identidade 

Xakriabá com relação às populações circundantes. O resgate e a preservação da língua 

materna, Akwen, por meio de seu registro escrito funcionava como característica 

simbólica de identificação/diferenciação entre o Xakriabá e o não Xakriabá. 

 A necessidade nesse contexto era demarcar justamente o que diferenciava a 

população indígena dos sujeitos viventes em torno da aldeia. A luta pela preservação da 

identidade Xakriabá se fazia por meio da apropriação de um instrumento oriundo do 

contato com sujeitos não indígenas. 
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Diferentemente de Maria Aparecida que utiliza de um instrumento pertencente a 

sua própria cultura de origem para legitimar sua participação numa sociedade 

grafocêntrica e garantir o reconhecimento de seus pares. Todos os dados construídos 

tanto na aldeia Xakriabá quanto no cotidiano de Maria Aparecida diferem entre em si 

por estarem inseridos em ambientes onde o uso da escrita possuem diferentes valores e 

significados para os sujeitos envolvidos nos evento e nas práticas de letramento.  

Com efeito, temos mais de perto a representação do sentido dado ao conceito de 

múltiplos letramentos. Mais do que reafirmar nossa diversidade cultural, os resultados 

apontados em ambos os trabalhos certificam a importância de reavaliarmos, enquanto 

pesquisadores, possíveis equívocos provenientes de uma visão etnocêntrica ou simplista 

acerca dos usos, valores e desdobramentos da escrita envolvidos no processo de 

elaboração de identidades.  
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CAPITULO 5 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Só existe uma forma de se chegar ao universal: observar o 

particular, não superficialmente, mas minuciosamente e em 

detalhes (Durkheim, 1975, p. 333)
14

.  

  

A epígrafe acima rememora nossa opção por trabalhar profundamente apenas 

com uma participante, Maria Aparecida. Assim como apontamos no capítulo 

metodológico, essa opção não inviabiliza a representatividade deste trabalho no que se 

refere aos grupos de sujeitos com poucos anos de escolarização pertencentes a camadas 

sociais menos favorecidas economicamente, já que não temos a intenção de fazermos 

uma amostra quantitativa, mas sim, descrevermos sob uma postura acadêmico-

científica, aspectos da vida cotidiana e suas relações com os usos particulares da 

linguagem escrita. Cremos que esse recorte envolve um olhar diferenciado sobre a 

história, o social, o sujeito e seus significados. 

É importante recordarmos que o objetivo deste trabalho é investigar os contextos 

e usos da linguagem escrita de uma mulher adulta participante de uma turma de 

educação voltada para jovens e adultos, a fim de entender como tais contextos e usos 

estão articulados à sua elaboração identitária. Com base no modelo ideológico de 

letramento e à luz da perspectiva etnográfica, partimos do pressuposto de que para 

entender o processo de letramento e suas práticas é preciso compreender, em princípio, 

que as formas como os sujeitos usam a escrita estão enraizadas em valores e concepções 

determinados de conhecimento, de ser e de identidade (Street, 2003).  

A identidade é tomada aqui como as maneiras pelas quais os sujeitos significam 

a si mesmos por meio da relação com o outro, com os objetos e com o mundo que os 

rodeia. A identidade seria, assim, uma configuração particular, múltipla e heterogênea, 

em que o sujeito se coloca na e pela relação com outro, através da confirmação ou 

recusa de possíveis atribuições provenientes desse contato num determinado contexto 

marcado, por sua vez, por normas, valores e instrumentos simbólicos que o definem.  

 Maria Aparecida é uma mulher de 69 anos, viúva, moradora do bairro São 

Dimas, periferia da cidade mineira de São João del Rei, onde mora com sua única filha. 

As duas vivem com um rendimento mensal de um salário mínimo e meio. Ainda na 

infância nossa interlocutora pôde frequentar aos sete anos de idade a primeira série do 

Ensino Fundamental, mas interrompeu seus estudos após repetidas reprovações na série 
                                                           
14

 Citado por Lahire (1997, p. 11). 
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seguinte, da qual saiu com 14 anos. Na vida adulta depois de alguns retornos ao 

processo de escolarização encontrou a Sala Paulo Freire, em 2006, onde está até hoje.  

 Além da Sala Paulo Freire, destacamos outros dois contextos geradores de 

práticas de letramento (Kalman, 2004) fundamentais para análise do nosso objeto de 

estudo, quais sejam: o contexto de sua casa e o contexto do grupo de oração. 

Acompanhar Maria Aparecida em todos esses contextos possibilitou percebermos suas 

maneiras diferenciadas de se colocar como sujeito nas relações mediadas por práticas 

letradas.  

 No aconchego de seu lar e na companhia de livros e cadernos, Maria Aparecida 

desempenha ações com a escrita que demonstram seu potencial enquanto leitora e 

escritora proficiente. Ao produzir textos autônomos e espontaneamente ela resgata 

lembranças de seu passado, elabora suas vivências diárias e se organiza simbolicamente 

como um sujeito que sabe ler e escrever. Ao fazer cópias dos mais variados textos e ao 

investir em jogos como caça-palavras e palavras-cruzadas nossa participante não 

somente revela seu esforço e engajamento em tarefas que lhe permitem avançar no 

domínio do código escrito, mas indica, sobretudo, o caráter lúdico e prazeroso que o ato 

de escrever lhe proporciona. 

 No contexto do grupo de oração, notamos que embora ela acompanhasse as 

leituras dos textos contidos no roteiro de reflexão e rezasse o Terço da Misericórdia 

assim como todas as demais integrantes, sua participação nas discussões em torno dos 

textos e nas leituras em voz alta só ocorre, efetivamente, quando alguém a motiva em 

fazê-lo. 

 Por sua vez, a Sala Paulo Freire é o lugar onde nossa participante ocupa os mais 

variados lugares nas relações sociais mediadas pela escrita. Verificamos que nesse 

contexto Maria Aparecida se coloca, especialmente, de duas maneiras: ora ela age 

espontaneamente e auxilia suas colegas nas atividades que requerem domínio com os 

processos de leitura e escrita, confirmando a atribuição dada a ela pela turma de uma 

identidade e um status privilegiados, a de quem sabe ler e escrever; ora ela se omite nas 

tarefas em que há mais exposição de suas habilidades lectoescritas, como, por exemplo, 

leitura sozinha em voz alta. 

 Essas variações de postura ou as manifestações de diferentes arranjos 

identitários diante do outro em situações letradas nos indicam diferentes estratégias de 

resposta dada por Maria Aparecida aos outros envolvidos nas situações determinadas 

(Galvão e Di Pierro, 2007). Suas experiências constrangedoras vivenciadas em outros 
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momentos como no seu antigo grupo de oração e durante a leitura em uma missa, bem 

como sua experiência de ter presenciado na Sala Paulo Freire uma situação de 

preconceito sofrida por Sílvia, como mostramos no capítulo anterior, parecem funcionar 

como um sinalizador que alerta onde, como, quando e de que maneira ela deve se 

proceder diante do outro numa circunstância envolvendo diferentes usos da escrita. 

 Como constatado por De Grande (2010) em sua pesquisa sobre os processos de 

construção de identidade profissional de professores em formação continuada, os 

arranjos identitários são construídos na relação e amarrados, mesmo que de maneira 

frouxa e temporária, a experiências anteriores. Além disso, Resende (2008), em seu 

trabalho cujo objetivo foi entender as relações entre empregadas domésticas e a cultura 

escrita no ambiente de trabalho, observou que a escrita muitas vezes assume um caráter 

heterogêneo e incoerente, o que nos faz pensar que a variação da escrita está 

diretamente relacionada as estratégias de colocação do sujeito diante do outro numa 

situação envolvendo a escrita. 

Percebemos, nesse sentido, que nossa participante avalia e age discriminando os 

contextos nos quais sua identidade de leitora e escritora pode ser colocada em xeque, 

daqueles nos quais ela se sente segura para revelar suas potencialidades e identidades 

articuladas às práticas de letramento.  

 Essas observações confirmam com Street (2007) ao afirmar que quando as 

pessoas se envolvem em práticas de letramento num determinado contexto, 

independente de sua participação, elas ficam posicionadas assumindo ou recusando as 

identidades associadas a essas práticas. Faz parte do jogo societário, diria Maia (2015). 

Numa dada interação o sujeito interage com o objeto ao reconhecê-lo e vice-versa, pois 

o sujeito pode ser o objeto para o outro na relação. Em cada contato, há acréscimo e 

extração de significados do objeto que ao se tornar significante para o sujeito, insurge e 

atua sobre ele. 

   Um dado curioso e interessante foi perceber que embora Maria Aparecida leia 

com frequência, principalmente em casa, ela escreve muito mais e sente prazer por 

escrever. O ato de escrever, propriamente dito, ganha um espaço importante na rotina 

diária de nossa interlocutora. Esse dado é diferente do que foi observado por Marinho 

(1991) ao estudar os significados atribuídos à escrita por adultos urbanos pertencentes a 

segmentos sociais economicamente desfavorecidos. Em seu trabalho intitulado de “Os 

usos sociais da escrita no cotidiano de camadas populares” a autora observou que os 

moradores da Vila São Vicente, leem mais do que escrevem. Leem, em abundância e 
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repetidamente, materiais como revistas, folhetos, textos de produção da igreja.  Sua 

constatação mostrou que a leitura nesse contexto possui uma relação intrínseca com a 

realidade funcionando como prisma que reflete meios de organização e compreensão 

das atividades, desejos, fantasias e sonhos. 

 No nosso caso, é o ato de escrever que funciona como um espelho pelo qual fica 

refletido a realidade e as relações cotidianas vivenciadas por Maria Aparecida. É na e 

pela escrita que as experiências de nossa participante ganham forma. É por meio de seus 

textos, escritos principalmente no aconchego de seu lar, que o outro e o mundo lá fora 

são convidados a entrar e a participar de sua rotina solitária. Mais do que isso, é por 

meio da impressão da escrita no papel ou no computador que a identidade de leitora e 

escritora ganha notoriedade e confirmação de uma pessoa que sabe ler e escrever num 

mundo “letrado”.   

Como qualquer leitor e escritor exigente, Maria Aparecida, lê, escreve, copia, 

refaz, reescreve, copia de novo, inventa, procura inventar-se, reinventa e reinventa-se 

para si, para o outro e para o mundo que são, também, seu espelho. 

Pesquisas e dados como os que foram aqui apresentados podem contribuir para 

as investigações que se preocupam em entender como sujeitos pertencentes a segmentos 

economicamente menos favorecidos constroem, significam e usam a escrita 

cotidianamente (Soares, 2010). Além disso, esperamos que as informações aqui 

prestadas possam auxiliar no desenvolvimento de estudos que tenham como foco, 

cenários educacionais voltados para a educação de adultos com pouco ou nenhum ano 

de escolarização influenciados pela perspectiva dos Novos Estudos do Letramento 

(Vóvio & Kleiman, 2013). 

Finalmente apontamos nossas limitações e possibilidades de continuação. Uma 

delimitação foi não ter aprofundado na relação entre Maria Aparecida e sua filha, Linda. 

Não detectamos com sensibilidade como Linda percebe a relação de sua mãe com a 

escrita e com os espaços sociais que frequenta. Também não aprofundamos como 

gostaríamos na articulação entre a disposição religiosa e as práticas de letramento.  

Inspirados por Laia (1997, p.156) por afirmar que a escrita acaba e não termina 

nunca, sugerimos possibilidades de futuros trabalhos. Ainda é preciso continuar 

pesquisando para conhecer os sentidos e os valores que os sujeitos, especialmente os 

que pertencem a camadas sociais menos favorecidas, dão as suas experiências mediadas 

pelas práticas de letramento. Afinal, como bem afirma Lahire (1997), as mesmas 

categorias sociais podem estabelecer diferentes maneiras de se lidar com a escrita. É 
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preciso também estudar como esses valores e sentidos dados à escrita se desdobram e se 

articulam aos modos de elaboração identitária, e conhecer os sentimentos que 

perpassam em todo esse processo.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Qual é o seu nome? 

2. Quantos anos você tem? 

3. É de São João mesmo? 

4. Conte-me um pouco sobre sua história de vida. 

5. Estudou durante a infância? Até que série? 

6. Por que parou de estudar? 

7. Qual o motivo te fez voltar às aulas? 

8. Fora da escola, você lê e escreve? Em que lugares? 

9. Você usa em casa ou em outro lugar o que aprende na Sala Paulo Freire? 

10. Gosta de ler e escrever? Para que você precisa ler e de escrever? O que você 

sente quando lê e escreve? 

11. Tem mais alguma coisa que acha importante e gostaria de falar?  
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ANEXO B – TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “A escrita como espelho de si, 

do outro e do mundo: um estudo sobre práticas de letramento e constituição identitária 

de uma mulher das camadas populares de São João del Rei”.                                                                                                                         

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O objetivo deste estudo é conhecer as implicações das 

práticas de letramento fora do contexto escolar de sujeitos que participam da 

modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos no município de São João del- 

Rei, a fim de compreender como os diferentes usos da linguagem escrita estão 

articulados à maneira como estes sujeitos constituem suas identidades na família, no 

trabalho e nas relações sociais nas quais estão inseridos. 

 E caso você participe, será necessário participar de algumas entrevistas e 

permitir ao pesquisador observar seu cotidiano.    

 Não será adotado nenhum procedimento que traga risco à sua vida. Mas, um 

possível desconforto poderá acontecer em função do tempo da entrevista e das 

observações que talvez sejam longos. 

 Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da 

pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu 

atendimento. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 

dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois você será identificado com nome fictício. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 Eu, ____________________________________________________________, 

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual 

procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e 

benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. 

 Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei 

dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

 

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

 

 _______________________________________                   

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal com documento de identidade 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato do pesquisador: (31) 9969-2344 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato 

com o Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO C- TEXTO A COMPANHIA TÊXTIL SÃO JOANENSE 
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