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RESUMO 

Este estudo, inserido no campo da Linguística Aplicada, focaliza a produção textual escrita 

de alunos que compõem uma classe de programa de correção de fluxo, em escola pública 

situada em município da região metropolitana de Florianópolis/SC. A questão central de 

pesquisa é: Que relações é possível depreender entre  níveis de alfabetismo desses alunos, 

suas práticas de letramento e a configuração de sua produção textual escrita em tal turma? 

Trata-se de uma abordagem que, com base nos estudos do letramento e em concepções do 

ideário bakhtiniano, busca construir inteligibilidades sobre as complexas relações entre 

esses três desdobramentos. Assim, é objetivo de pesquisa caracterizar níveis de alfabetismo 

(INAF, 2009) dos alunos participantes de pesquisa e descrever analiticamente linhas 

gerais: a) dos eventos de letramento (HEATH, 2001 [1982]) de que esses alunos informam 

participar na escola e fora dela; b) de suas práticas de letramento (STREET, 1988) 

passíveis de depreensão a partir dos eventos informados; e c) da produção textual escrita 

desses mesmos alunos no que se refere a ter o que dizer, ter a quem dizer, ter razões para 

dizer e ter estratégias para dizer (GERALDI, 1997 [1991]). Para tal, levou-se a termo um 

estudo de caso (ANDRÉ, 1995), prevendo interação com os alunos por meio de entrevistas 

para caracterizar eventos de letramento e inferir práticas de letramento, contemplando, 

ainda, aplicação de instrumento construído com base em estudos do INAF (2009) na busca 

de interpretar níveis de alfabetismo e, enfim, realizou-se pesquisa documental para mapear 

produções textuais que foram objeto de análise. Os resultados reiteram a compreensão de 

que níveis de alfabetismo e práticas de letramento têm relações com vivências 

interpessoais e se refletem diretamente na produção textual escrita dos alunos na escola. 

Problematizam-se, desse modo, propósitos de iniciativas como estas – turma de correção 

de fluxo –, sinalizando para profundas relações entre programas dessa natureza e bases do 

modelo autônomo e letramento (STREET, 1984). Assim, como resposta à questão central 

de pesquisa, este estudo aponta para impossibilidades de corrigir vivências dos alunos, 

porque os domínios da modalidade escrita da língua – neste caso, no âmbito da produção 

textual escrita – constroem-se gradualmente nas relações intersubjetivas historicizadas em 

que essa modalidade da língua tem papel, o que exige situações sociais que signifiquem 

para os sujeitos envolvidos. Programas como esses corrigem artificialmente distorções 

quantitativas em indicadores oficiais, mas não parecem influenciar de fato na ampliação 

das vivências dos alunos com os usos sociais da língua, o que resulta em progressão na 

escolarização sem efetiva apropriação de novos saberes. 
 
 

Palavras-chave: Correção de fluxo. Letramento. Alfabetismo. Produção textual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O indizível só me poderá ser dado através do fracasso 

de minha linguagem. Só quando falha a construção, é 

que obtenho o que ela não conseguiu. 

(Clarice Lispector) 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso focaliza a produção textual escrita realizada 

por alunos que participam do programa de escolarização chamado correção de fluxo.  Sob 

esse enfoque, analisamos a produção textual escrita desses alunos, considerando os 

eventos de letramento
1
 em que eles informam estar envolvidos, na busca de descrever suas 

práticas de letramento e, com base em estudos do INAF (2009), discutimos seus níveis de 

alfabetismo. Trata-se de uma abordagem que se constrói a partir da compreensão de que 

práticas de letramento e níveis de alfabetismo estão intrinsecamente implicados na 

produção textual escrita dos alunos. 

Neste estudo, então, buscamos caracterizar a produção textual escrita de um grupo 

de alunos inseridos em uma turma de correção de fluxo, caracterização que se refere à 

proposta do ensino operacional e reflexivo da língua (BRITTO, 1997) no que diz respeito à 

produção de textos escritos (GERALDI, 1997 [1991]). Trata-se de um estudo desenvolvido 

em uma turma da 8ª série – a classe de correção de fluxo – de uma escola da rede pública 

estadual de Florianópolis/SC. Os alunos dele participantes foram selecionados de acordo 

com critérios especificados nos procedimentos metodológicos. Trabalhamos com seis 

estudantes por acreditarmos que essa seja uma amostra representativa e também por 

considerarmos o curto espaço de tempo que tivemos para a realização da pesquisa, tendo 

em vista a proximidade do término do ano letivo. 

Assim, o corpo deste TCC está organizado da seguinte forma: no início 

apresentaremos nosso objeto de pesquisa; em seguida, o aporte teórico em que está 

ancorado este estudo. Esse embasamento registra conceitos que julgamos essenciais para 

sua realização, a exemplo do conceito de letramento e de discussões acerca de  produção 

textual escrita. Por fim, trataremos da metodologia, especificando tipo de pesquisa, campo 

e participantes, instrumentos de geração de dados e diretrizes para a análise dos dados. Na 

sequência, registramos a análise propriamente dita dos dados gerados, buscando responder 

às questões de pesquisa. 

                                                           
1
 No corpo deste TCC, discutiremos em que consistem os conceitos de eventos de letramento e práticas de 

letramento. 
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Entendemos que a análise de textos produzidos por alunos que se encontram em um 

programa dessa natureza, empreendendo uma reflexão pautada nas relações entre como tais 

textos se caracterizam, as práticas de letramento desses estudantes e seus níveis de 

alfabetismo, poderá, de alguma forma, contribuir para que, como professores, possamos 

refletir sobre objetivos que de fato conduzem nossas ações e sobre os resultados que 

podemos esperar com a implementação de nossas ações docentes no âmbito de políticas 

educacionais mais amplas. Esperamos que este estudo desvele vivências e aprendizados 

dos alunos do programa de correção de fluxo, contribuindo para a compreensão das 

implicações, em se tratando dos usos sociais da escrita, de iniciativas implementadas com 

finalidades, que entendemos questionáveis, de correção de distorções entre idade e 

seriação escolar. 
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2   O OBJETO DE PESQUISA: TEMA, PROBLEMATIZAÇÃO, OBJETIVOS                     

E JUSTIFICATIVA 

 

Só correndo o risco de novos caminhos pode o 

professor descobrir por si mesmo, se é ou não 

eficiente, se aqueles novos caminhos lhe convêm ou 

não. (Carl Rogers) 

 

Ainda que não seja corriqueira a inserção, em Trabalhos de Conclusão de Curso, de 

uma seção com este conteúdo – já que normalmente os itens que a compõem constituem o 

corpo da Introdução –, optamos por manter o objeto em seção individualizada em razão de 

nossa disposição de dar a ele a visibilidade e a relevância que entendemos lhe 

corresponderem. 

Para, então, dar conta desse propósito, importa registrar que este estudo, inserido no 

campo da Linguística Aplicada, focaliza a produção textual escrita na escola, fazendo-o 

com base nos estudos do letramento e da proposta de ensino operacional e reflexivo da 

linguagem (BRITTO, 1997) – que entendemos em interface com proposições do ideário 

bakhtiniano –, colocando em foco essa mesma produção textual escrita realizada por 

alunos que compõem uma classe da chamada correção de fluxo, em escola pública situada 

em município da região metropolitana de Florianópolis/SC. Importante desdobramento 

desse enfoque é a discussão sobre níveis de alfabetismo dos alunos participantes da 

pesquisa, analisados em interface com as práticas de letramento depreensíveis em se 

tratando desses mesmos alunos. 

 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este estudo focaliza a produção textual escrita em turmas da chamada correção 

de fluxo, com enfoque na caracterização dessas produções nos níveis de alfabetismo e nas 

práticas de letramento dos alunos que compõem uma dessas classes especificamente. 

Trata-se de uma abordagem que, com base nos estudos do letramento e em teorizações 

sobre produção textual escrita à luz de Geraldi (1997 [1991]) – teorizações que, em nossa 

compreensão, estão em interface com o que entendemos ser o ensino operacional e 

reflexivo da língua (BRITTO,1997) e, em última instância, com o ideário bakhtiniano –, 

busca construir inteligibilidades sobre as complexas relações entre os usos da escrita 
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empreendidos em classe, as práticas de letramento dos alunos, a historicidade de seus 

processos de alfabetização e os propósitos a partir dos quais se organizam essas classes 

aqui tematizadas. 

 

 

2.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Considerando a especificação do tema anteriormente registrada, este estudo 

organizou-se para responder à seguinte questão geral de pesquisa: Que relações é possível 

depreender entre níveis de alfabetismo de alunos em classe de correção de fluxo, suas 

práticas de letramento e a configuração de sua produção textual escrita em uma dessas 

classes? Essa questão desdobra-se nas seguintes questões suporte: 

a) Os alunos envolvidos neste estudo aproximam-se de que níveis de alfabetismo 

(INAF, 2009)? 

b) De que eventos de letramento (HEATH, 2001 [1982])
2
 esses alunos informam 

participar na escola e fora dela? 

c) Que práticas de letramento (STREET, 1988) é possível depreender a partir das 

especificidades desses eventos informados? 

d) Como se caracteriza a produção textual escrita dos alunos participantes deste estudo 

no que se refere a teorizações sobre gêneros discursivos e, por implicação, às 

condições de produção dos textos: ter o que dizer, ter a quem dizer, ter razões para 

dizer e ter estratégias para dizer (GERALDI, 1997 [1991])? 

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

Em estreita relação com as questões mencionadas na subseção anterior, o objetivo 

geral que norteia este estudo é relacionar caracterização da produção textual escrita de 

alunos em turma de correção de fluxo, com suas práticas de letramento e seus níveis de 

alfabetismo. Já os objetivos específicos, correspondentes às questões suporte, são: 

                                                           
2
 Mencionamos, ao longo deste Trabalho de Conclusão de Curso,  as obras de origem deste conceito de 

eventos de letramento e do conceito de práticas de letramento, mas, por ora, nosso contato com ambos os 

conceitos é por meio das produções nacionais (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2010; GOULART, 2012; 

EUZÉBIO, 2011; KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009); de todo modo, entendemos necessária a remissão aos 

originais, com os quais começamos a tomar contato dado em nosso ingresso no Mestrado.  
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a) Caracterizar os níveis de alfabetismo (INAF, 2009) dos alunos envolvidos neste 

estudo. 

b) Descrever analiticamente os eventos de letramento (HEATH, 2001 [1982]) de que 

esses alunos informam participar na escola e fora dela. 

c) Descrever analiticamente práticas de letramento (STREET, 1988) passíveis de 

depreensão a partir dos eventos informados. 

d) Descrever analiticamente a produção textual escrita de tais alunos no que se refere à 

dialogicidade inerente aos gêneros discursivos e, por implicação, às condições de 

produção dos textos: a ter o que dizer, ter a quem dizer, ter razões para dizer e ter 

estratégias para dizer (GERALDI, 1997 [1991]). 

 

 

2.4 JUSTIFICATIVA 

 

Optamos por essa temática por acreditar que o programa de correção de fluxo 

adotado por vários estados do país e, no ano de 2012, também por Santa Catarina, constrói-

se a partir de uma concepção de recuperação dos saberes dos alunos com defasagem 

escolar. Ao que parece, a lógica de programas dessa natureza atende a fins estatísticos de 

qualificação quantitativa da performance da população estudantil no cenário educacional 

brasileiro. 

Consideramos louvável todo o esforço para que se possibilite aos alunos 

oportunidade de concluírem a educação básica, contudo, a nosso ver, em se tratando de 

programas dessa natureza, é importante considerar questões como as que seguem: a) Não 

se corrigem vivências implicadas na historicidade dos alunos, o que inclui a historicidade 

de escolarização; b) A horizontalização dessas vivências certamente não se dá no tempo de 

um ano letivo, com aligeiramento das experiências de usos da linguagem; c) O processo de 

avaliação do desempenho esperado dos alunos no programa ainda não parece claro, pelo 

menos em Santa Catarina, pois uma vez que, em se obtendo 75% de frequência, tais alunos 

serão obrigatoriamente promovidos à série subsequente, o que nos parece passível de 

problematização; d) Se de fato, os alunos não obtiveram o rendimento desejado ao final do 

ano, estarão efetivamente aptos para a série subsequente?; e) Especificidades como essas 

não provocam um recomeço do ciclo de repetências e evasões?; f) Com programas dessa 

natureza, não estaria o estado desestimulando os alunos que se esforçam para cursar o 
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ensino básico com seriação normal? Já ouvimos, por exemplo, muitos deles optando por 

estudos assim acelerados, sobretudo quando dizem que pensam em parar de estudar para 

posteriormente frequentar o supletivo que “é mais rápido”; g) O rodízio de professores, 

processo que tende a acontecer ao longo do ano letivo, não constitui obstáculo para um 

processo tão delicado como esse? 

Apesar de destacarmos esses pontos, não somos contra ações que visem ao futuro 

bem estar social dos alunos, mas compreendemos que lidar com a historicidade escolar 

exige lidar com vivências cuja horizontalização, nesses casos, demanda tempo e ações que 

efetivamente contemplem apropriação de saberes por parte dos alunos e não se limitem a 

qualificar estatísticas de relações entre idade e seriação escolar, típicas de posturas 

tecnoburocráticas. 

Não nos ateremos aqui, às questões suscitadas anteriormente, que entendemos 

implicadas na discussão do programa de correção de fluxo; nosso interesse de pesquisa, 

por ora, tem como foco a produção textual escrita na heterogeneidade de turmas como 

essas no que tange a práticas de letramento e, por implicação, a níveis de alfabetismo, 

questões profundamente relacionadas aos usos sociais que os alunos fazem da escrita no 

âmbito escolar e em seu cotidiano. 

Entendemos, por fim, que os estudos do letramento e as discussões sobre produção 

textual escrita em nível nacional, no âmbito da Linguística Aplicada, constituem um aporte 

significativamente expressivo para nos ajudar a compreender universos como o que 

tematizamos neste estudo, permitindo-nos empreender uma reflexão sobre a produção 

textual escrita dos alunos, em relações com suas práticas de letramento e seus níveis de 

alfabetismo e colocando em questão fundamentos de propostas como a das classes de 

correção de fluxo. Ter, enfim, atuado como docente em uma dessas classes foi experiência 

desencadeadora do interesse por uma pesquisa com esses contornos, pesquisa cujo 

desenvolvimento, esperamos, possa trazer novos olhares para iniciativas institucionais 

voltadas às tão complexas quanto polêmicas defasagens de aprendizado, uma nomeação 

que, em nossa percepção, precisa também ser objeto de discussão. 

Registramos, enfim, desde esta Introdução, a ciência de que os dados que 

apresentamos à frente trazem consigo o convite para aprofundamentos na análise e para 

abordagens mais detalhadas. É, pois, nossa intenção retomar o eixo deste estudo no 

processo de Mestrado que estamos iniciando. Neste Trabalho de Conclusão de Curso 

agimos nos limites de tempo e de formação que o bacharelado estabelece, sobretudo 
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considerando a configuração do Curso de Letras – Português –, que não nos permitiu 

verticalizações de fato no campo da Linguística Aplicada. 
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3 NÍVEIS E ALFABETISMO E CORREÇÃO DE FLUXO: UMA DISCUSSÃO 

CONCEITUAL INICIAL 

A compreensão do mundo está estreitamente ligada à 

compreensão do processo linguístico. (Paulo Freire) 

 

Este capítulo, que abre o corpo deste Trabalho de Conclusão de Curso, tematiza 

dois conceitos de importância capital para o tratamento de nosso objeto de pesquisa: os 

níveis de alfabetismo propostos pelo Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional e a 

proposição de correção de fluxo nos processos de escolarização formal. As próximas 

subseções ocupam-se de ambas as discussões e, ainda que brevemente, registram 

implicações desses conceitos para o nosso percurso de estudos. 

 

 

3.1 O INDICADOR DE ALFABETISMO FUNCIONAL – INAF – E OS NÍVEIS DE 

ALFABETISMO 

O Brasil é um país continental que convive historicamente com profundas 

desigualdades de natureza socioeconômica as quais ecoam na excelência dos processos de 

escolarização, na maioria das vezes, pensados para grupos sociais privilegiados 

economicamente. Nessa reflexão, vale registrar que, a partir da década de 1950, as escolas 

públicas passaram a se abrir para as chamadas ‘classes populares’, o que trouxe para a 

instituição escolar inúmeros alunos pouco familiarizados com desdobramentos da cultura 

escrita que tendem a caracterizar as elites escolarizadas. Desde então, as escolas convivem 

com ‘problemas’ em se tratando das proposições que apresentam a seus alunos e da forma 

como muitos dentre esses alunos respondem a essas proposições (SOARES, 1986; 2002), o 

que, em nossa percepção, tem estreitas relações com vivências situadas, com historicidade, 

relações em boa parte das vezes amplamente desconsideradas na esfera escolar, que muitas 

vezes resume esse processo sob o rótulo ‘defasagem’. 

Assim, discussões sobre fracasso escolar e analfabetismo têm tido pleno trânsito 

no território brasileiro. O Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, por 

exemplo, periodicamente, realizam pesquisa com a finalidade de mensurar os níveis de 

alfabetismo da população brasileira. Para isso, eles se baseiam em testes cognitivos e 

entrevistas aplicadas em amostras (representativas) da população. As 

informações/resultados produzidos servem, em tese, para orientar ações com vistas a  



18 
 

melhorias na qualidade e na adequação da educação escolar. Entendemos que os propósitos 

que movem esse indicador e a natureza das pesquisas que o caracterizam constituem 

avanços em nível nacional porque são movidos por teorizações de base histórico-cultural
3
. 

De acordo com essas instituições (INAF, 2009, p.4), “[...] é considerada analfabeta 

funcional, a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever, não tem as habilidades de leitura, 

escrita e cálculo necessárias para viabilizar seu desenvolvimento pessoal e profissional”. 

Vale ressaltar, aqui, que, nesse percurso histórico pelo qual o Brasil vem passando desde a 

década de 1950, há uma tendência à universalização do acesso das crianças à escola, fator 

que determina a queda do número de analfabetos absolutos. Por outro lado, também há um 

esforço promovido por várias instâncias do governo em facultar a permanência dos alunos 

na escola, mas, a que preço e sob que bases lógicas? Trata-se de uma discussão implicada 

neste estudo. 

Para pesquisas de mensuração do alfabetismo no Brasil, o INAF (2009, p.5-6) 

define quatro níveis de alfabetismo, sintetizados a seguir. 

 Analfabetismo: Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas 

simples que envolvam a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela dessa 

população consiga ler números familiares (número de telefone, preços etc.). 

 Alfabetismo nível rudimentar: Corresponde à capacidade de localizar uma 

informação explícita em textos curtos e familiares (como um anúncio ou pequena 

carta), ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como manusear 

dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento 

usando a fita métrica. 

 Alfabetismo nível básico: As pessoas classificadas nesse nível podem ser 

consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e compreendem textos de 

média extensão, localizam informações mesmo que seja necessário realizar 

pequenas inferências, leem números na casa dos milhões, resolvem problemas 

envolvendo uma sequência simples de operações e têm noção de 

proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando as operações 

requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou relações. 

 Alfabetismo nível pleno: Classificadas neste nível estão as pessoas cujas 

habilidades não mais impõem restrições para compreender e complementar textos 

                                                           
3
 Exemplo disso é a obra: RIBEIRO, Vera Masagão (Org.). Letramento no Brasil. São Paulo: Instituto 

Paulo Montenegro e Ação Educativa, 2003. 
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em situações usuais: leem textos mais longos, analisando e relacionando suas 

partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam 

inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior 

planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculos de área, 

além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos. 

Essas categorizações do INAF (2009) interessam-nos nesta pesquisa em razão da 

natureza de nosso objeto de estudo, ou seja, a maior ou menor familiarização de estudantes 

adolescentes – inseridos em classe de correção de fluxo – com a cultura escrita o que tende 

a reverberar em seu desempenho nas atividades de produção textual escrita. Trata-se, em 

nosso entendimento, de um recorte de estudo com profundas implicações com os níveis de 

alfabetismo propostos pelo Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Entendemos, 

ainda, haver estreitas relações entre as proposições de correção de fluxo – de que nos 

ocuparemos na próxima seção deste capítulo inicial – e esses mesmos níveis de 

alfabetismo. 

 

 

3.2 A PROPOSIÇÃO DE CORREÇÃO DE FLUXO NOS PROCESSOS DE 

ESCOLARIZAÇÃO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL 

 

Atualmente estamos vivenciando nas escolas públicas a chamada promoção 

automática, processo em que, independentemente dos níveis de exigência e dos resultados 

dos percursos avaliativos de desempenho escolar, alunos são promovidos para seriações 

seguintes. Discutir a essencialidade dessa questão de inegável complexidade não é o 

propósito deste Trabalho de Conclusão de Curso, cujo enfoque se limitará à abordagem de 

um dos contornos de processos dessa ordem, a proposição chamada correção de fluxo 

(doravante, em muitas passagens, também referenciada apenas com CF), geralmente 

materializada em turmas que cursam o último ano do Ensino Fundamental caracterizadas 

por alunos que não obtiveram sucesso em níveis anteriores ou que abandonaram a escola 

por motivos diversos, o que tende a redundar em uma classe onde há diferentes níveis de 

alfabetismo entre os alunos. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

em seu Art. 24, “[...] existe a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso 
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escolar e a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado [...]”. Baseados nessa lei, cada estado ou município tem a liberdade de 

promover ações/projetos que beneficiem os alunos com a chamada ‘defasagem escolar’. 

De acordo com artigo publicado em sua página digital
4
, a Gerência Regional de 

Ensino de Santa Catarina (GERED) realizou um levantamento, no ano de 2011, na rede 

estadual de educação, para identificar a quantidade de alunos que se encontravam em 

situação de ‘defasagem idade/série’. Após esse trabalho e considerando o elevado número 

de alunos nessa condição, concluiu que, com vistas ao ‘sucesso’ desses estudantes, seria 

criado no ano de 2012, o “Programa de correção do fluxo idade/série: recuperação dos 

saberes”, cujo objetivo seria possibilitar o ingresso de tais estudantes, em 2013, no Ensino 

Médio, bem como a permanência com aproveitamento e êxito na aprendizagem. De acordo 

com a GERED, “[...] este Programa aporta-se nos pressupostos da Proposta Curricular do 

Estado de Santa Catarina (1998) e demais tomos posteriores [...]”. (SANTA CATARINA, 

2012, [s.p.]). 

 

Os projetos de aceleração de estudos/correção de fluxo destinam-se a 

alunos multirrepetentes, defasados em sua escolarização em dois anos ou 

mais, agrupados em uma mesma turma, onde serão trabalhados através de 

uma metodologia diversificada, baseada numa seleção de conteúdos que 

possam suprir suas defasagens de aprendizagem, e de um 

acompanhamento contínuo, buscando diagnosticar dificuldades e avanços 

no processo de ensino-aprendizagem. (MELO, 2001, p. 132). 

 

Em nossa compreensão, projetos dessa natureza tendem a se apresentar como 

promissores sob o ponto de vista estatístico.  Deve haver, porém, discussões acerca de 

implicações de outra natureza, para além do cômputo matemático, a exemplo de que 

professor atuará com essas turmas, porque se trata de uma nova realidade e, sobretudo, de 

historicidades distintas, de vivências distintas quanto à familiarização com a cultura 

escrita.  Os documentos oficiais não mostram quais metodologias devem ser aplicadas e 

como deve ser abordada a questão da suposta diferença entre os níveis de alfabetismo em 

turmas que, a carecer de confirmação estatística, tendem a ter cerca de vinte alunos ou 

mais. 

O projeto correção de fluxo é uma medida política e estratégica utilizada 

para adequar a série à idade dos alunos no ensino fundamental. Tal 

                                                           
4
 http://supervisaoensinogf.blogspot.com.br/p/correcao-de-fluxo.html 

http://supervisaoensinogf.blogspot.com.br/p/correcao-de-fluxo.html
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política deve resultar, em determinado espaço de tempo, em um fluxo 

regularizado, nas séries correspondentes a sua idade, e em condições de 

aprendizagem e serem aprovados para série seguinte. O objetivo da 

correção é acabar com a distorção idade-série, considerada um dos 

maiores problemas enfrentados na educação pública brasileira. 

(MENEZES; SANTOS, 2002, p.170) 
 

Esse objetivo, em nossa compreensão, possivelmente seja alcançado no âmbito 

restrito do cômputo matemático que o origina. A discussão, no entanto, parece estar em um 

patamar mais complexo que envolve vivências dos alunos com a cultura escrita e com a 

apropriação do conhecimento. Acreditamos que lidar com essa realidade em tal patamar 

mais complexo exige propostas metodológicas de ensino diferenciadas para esses jovens 

que parecem hoje lotar as salas de CF; do contrário, esse processo poderá ser equiparado à 

mera promoção automática. Para o sucesso de um empreendimento desse porte, 

acreditamos que deva ser observado o número mínimo de alunos em sala de aula e, o mais 

importante, há que haver sensibilidade antropológica para a natureza de suas vivências e de 

sua historicidade no contato com a cultura escrita. Isso é imprescindível para que cada um 

possa ser atendido de acordo com suas demandas/dificuldades, fazendo com que se 

aproprie de conhecimentos que não caracterizam seu entorno imediato e desenvolva 

habilidades que serão indispensáveis para a sua inserção em outras esferas da atividade 

humana; caso contrário, estaremos apenas empurrando o ‘problema’ adiante no âmbito 

restrito das estatísticas oficiais. 

Considerando que este estudo focaliza estudantes de uma dessas turmas de 

correção de fluxo, entendemos importante, desde este início de discussão, ressaltar a lógica 

sobre a qual se estruturam propostas dessa natureza: simetria entre idade dos alunos e 

seriação escolar em que se encontram. Trata-se, em nossa compreensão, de uma base 

cognitivista baseada na tradição escolar e que toma os alunos na abstração de suas 

condições históricas e sociais. Para dar conta dessas implicações, a próxima seção focaliza 

a base teórica que norteou o nosso processo analítico, o fenômeno do letramento, cujos 

conceitos derivados apontam para a impropriedade de ações educacionais alheias à 

historicidade dos alunos, sobretudo aquelas focadas em relações matemáticas entre idade e 

seriação escolar, como parece ser o caso aqui. 
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4 LETRAMENTO E CONCEITOS DERIVADOS 

 

Assumir o letramento como objetivo do ensino no 

contexto dos ciclos escolares implica adotar uma 

concepção social da escrita, em contraste com uma 

concepção de cunho tradicional que considera a 

aprendizagem de leitura e produção textual como a 

aprendizagem de competências e habilidades 

individuais. (Kleiman). 

 

Os estudos acerca do letramento iniciaram-se no Brasil na década de 1980. Esse 

conceito surgiu como uma tentativa de dissociar alguns fenômenos sociais que, até então, 

estavam vinculados à alfabetização. Tal conceito é visto por vários enfoques pelos 

estudiosos da área. Interessam-nos, para as finalidades deste estudo, concepções de Kleiman 

(1995, p. 19), para quem “[...] o letramento pode ser definido como um conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos [...]”.  As práticas escolares fundadas na escrita passam, então, a ser concebidas 

como prática social. 

Já para Soares (2003, p.28) em uma discussão mais voltada para a esfera escolar, 

letramento e alfabetização são inseparáveis e, “[...] embora designem processos 

interdependentes, indissociáveis e simultâneos, são processos de natureza 

fundamentalmente diferente, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências 

específicos [...]”. O ato de alfabetizar acontece no âmbito do fenômeno do letramento. 

 
Dissociar a alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro 

das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolingüísticas de 

leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no 

mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela 

aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo 

desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de 

leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o 

letramento. (SOARES, 2004, p.14) 

 

Para essa autora, o letramento surgiu a partir da ampliação do conceito de 

alfabetização decorrente da centralização da vida social e das atividades profissionais dos 

indivíduos ocorrida nos últimos anos. Essa centralização ressignificou o uso da leitura e da 

escrita, tornando essas práticas indispensáveis à ‘sobrevivência’ do indivíduo em uma 

sociedade crescentemente mais centralizada na escrita. Soares (2003) afirma ainda que, 

para que o indivíduo esteja inserido de forma efetiva em um meio cujas práticas sociais 

envolvam a leitura e a escrita, não basta apenas saber ler e escrever. Esse conhecimento é 
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apenas a base das suas relações; ele precisa usar de forma competente essa base, nos 

eventos de letramento (HEATH, 2001 [1982]; OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008; GOULART, 

2012) em que esteja envolvido. 

A ampliação do conceito de alfabetização implica entender esse processo como 

uma ação mais abrangente que o simples ato de ensinar a codificar e decodificar a língua. 

Assim, em tal conceito estariam contidas de forma implícita, as práticas contempladas no 

conceito de letramento. Segundo Graff (1994), a alfabetização deve ser repensada para que 

possa se adequar aos novos tempos, pois o processo de alfabetização não acompanhou o 

ritmo das mudanças sociais. Discussões sobre alfabetização há muito tempo vêm sendo 

manipuladas em prol da manutenção e reprodução das sociedades classistas/elitistas; o 

autor critica o mito do alfabetismo como uma ferramenta para a manutenção do status quo 

da sociedade. Segundo Graff (1994), a alfabetização vista nesses termos não traz grandes 

vantagens ao indivíduo, pois não lhe garante mobilidade social, além de não promover o 

desenvolvimento de um país. De acordo com Soares (2004, p.6), 

 

Nos países desenvolvidos, ou do primeiro mundo, as práticas sociais de 

leitura e de escrita assumem a natureza de problema relevante no 

contexto da constatação de que a população, embora alfabetizada, não 

dominava as habilidades de leitura e de escrita necessárias para uma 

participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que 

envolvem a língua escrita. 

 

Percepções assim corroboram o pensamento de Graff (1994), quando tratam da 

alfabetização como ferramenta de manipulação de massas. Essa é a alfabetização 

dissociada do letramento que serve apenas para submeter/subjugar as classes menos 

favorecidas. Já segundo Britto (2003), o termo letramento, dependendo do tipo de 

raciocínio desenvolvido, pode assumir significados diferentes. Ele pode ser visto como um 

conceito ampliado de alfabetização quando se supõe um agente formador que define como 

se dará a distribuição dos saberes (o estado, por exemplo). Por outro lado, ele pode ser 

entendido como a capacidade objetiva de uma pessoa ou grupo de assumir uma postura 

pró-ativa em uma sociedade letrada. Ribeiro (2003), por sua vez, ao invés de usar o termo 

letramento, prefere atitudes, que, segundo Britto (2003), “[...] recobrem os mesmos 

problemas que os que identificam os trabalhos em que o letramento é o termo de 

referência”. Percebe-se com isso, que há muita discussão acerca do conceito de letramento, 

no entanto todos tendem a girar ao redor de eixos convergentes. 
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Tfouni (1995), em uma perspectiva que entendemos sociocognitiva, conceitua 

letramento distinguindo-o de alfabetização. De acordo com ela, “[...] enquanto a 

alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o 

letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por 

uma sociedade”. Ela reafirma essa diferença entre alfabetização e letramento insistindo no 

caráter individual da alfabetização e no caráter social do letramento: 

 

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem 

de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. 

Isso é levado a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização e, 

portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito 

do individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-

históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e 

descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de 

escritura de maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais 

práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” em sociedades 

ágrafas. (TFOUNI, 1995, p. 9-10) 

 

Tfouni (1995), para conceituar o letramento, menciona o impacto social ou as 

mudanças sociais e discursivas causados com o advento da escrita. Isso, para Kleiman 

(1995), é desdobramento constitutivo do letramento. Esta última autora referencia as 

práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que elas ocorrem como nodais no 

conceito de letramento. Ambas as autoras mantêm como núcleo em seu processo de 

conceituação as práticas sociais de leitura e de escrita, para além da aquisição do sistema 

de escrita em si e por si mesma, embora as reflexões de Tfouni (1995) tenham uma 

conotação mais sociocognitiva, enquanto teorizações de Kleiman (1995) caracterizam-se 

por uma abordagem mais efetivamente antropológica. 

Importa considerar, ainda, que um indivíduo, mesmo que seja alfabetizado, pode 

apresentar usos da escrita rarefeitos, embora, como frisa Soares (1998), estes dois 

processos sejam indissociáveis e interdependentes: a alfabetização tem um começo e um 

fim, já o letramento ocorre indefinidamente. Como afirma Britto (2003,p.54), além dessa 

condição (alfabetizado/analfabeto) há também “[...] uma estreita correlação entre 

letramento e condição social”. Sabe-se que os indivíduos oriundos das classes mais 

abastadas têm maior acesso ao modus vivendi e aos bens culturais produzidos por uma 

sociedade letrada; ao que parece, isso tende a fazer com que tais indivíduos tenham uma 

maior familiaridade com a leitura e a escrita. 
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4.1 MODELOS DE LETRAMENTO 

Tomando-se por base o conceito de letramento assumido por Kleiman (1995), 

discutimos desdobramentos desse conceito, a exemplo de modelos de letramento. 

Diferentes usos sociais da escrita exigem do indivíduo condutas específicas; sendo assim, 

torna-se difícil conceber apenas uma configuração que dê conta de todas as práticas sociais 

existentes. Quando se afirma que letramento corresponde a um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita como sistema simbólico e como tecnologia em contextos específicos 

(SCRIBNER; COLE, 1981; KLEIMAN, 1995), isso não significa que uma pessoa 

analfabeta seja incapaz de viver em uma sociedade de cultura letrada, como pressupõe o 

modelo autônomo de letramento. Ao se estudar o letramento deve-se considerar suas mais 

variadas facetas, o que nos remete aos conceitos que seguem. 

 

4.1.1 Modelo autônomo de letramento 

 

O modelo autônomo de letramento, segundo Street (1984), é aquele em que se 

pressupõe a possibilidade de educar um indivíduo para interagir com/apropriar-se dos 

letramentos dominantes
5
. Trata-se de uma concepção de letramento como produto que, 

quando disseminado, ‘garante’, em tese, a determinado grupo, pleno desenvolvimento 

social e econômico. Tal modelo é definido, principalmente, por pressupor uma maneira 

única e universal de usos da escrita, quase sempre associada a resultados e efeitos 

civilizatórios, de caráter individual (cognitivos) ou social (tecnológicos, de progresso e de 

mobilidade social). Para Street (2003, p.4), 

 

O modelo “autônomo” de letramento funciona com base na suposição de 

que em si mesmo o letramento – de forma autônoma – terá efeitos sobre 

outras práticas sociais e cognitivas. Entretanto, o modelo disfarça as 

suposições culturais e ideológicas sobre as quais se baseia, que podem 

então ser apresentadas como se fossem neutras e universais [...]. 

 

Esse modelo, quando posto em prática, não considera as práticas sociais locais, 

sendo estas relegadas a um plano inferior; como se houvesse um letramento padrão, que 

depois de adquirido faria com que o indivíduo desenvolvesse capacidades (de forma 

                                                           
5
 Rojo (2009). 
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natural/autônoma) de se inserir nos mais variados contextos em que a escrita seja 

requerida. Há, nesse contexto, profundas implicações com os processos de escolarização 

das classes dominantes. 

 

A característica de autonomia refere-se ao fato de que a escrita seria, 

nesse modelo, um produto completo em si mesmo, que não estaria preso 

ao contexto de sua produção para ser interpretado; o processo de 

interpretação estaria determinado pelo funcionamento lógico interno ao 

texto escrito, não dependendo das (nem refletindo, portanto) 

reformulações estratégicas que caracterizem a oralidade, pois, nela, em 

função do interlocutor, mudam-se rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-

se outros princípios que os regidos pela lógica, a racionalidade ou a 

consistência interna, que acabam influenciando a forma da mensagem. 

Assim a escrita representaria uma ordem diferente de comunicação 

distinta da oral, pois a interpretação desta última estaria ligada a função 

interpessoal da linguagem, às identidades e relações que interlocutores 

reconstroem, durante a interação. (KLEIMAN, 1995, p.22) 

 

Kleiman (1995) entende que o modelo autônomo de letramento vem sendo 

empregado como se essa fosse a única forma de se desenvolver o letramento, sem grandes 

modificações desde o século passado, quando se pregava a educação em massa. Já para 

Oliveira (2009, p.1), 

 

Enxergar o letramento como algo ‘singular’ é esquecer que a vida social é 

permeada por linguagens de múltiplas formas e destinada a diferentes 

usos. Nela são veiculados gêneros diversos que são praticados por 

diferentes pessoas nas mais diversas atividades sociais orientadas a partir 

de propósito, funções, interesses e necessidades comunicativas 

específicas [...]. 

 

 

Nesse modelo, o letramento é compreendido como um fenômeno isolado de 

contextos de interação em que, os fatores sociais de produção e interpretação não são 

considerados. A leitura é compreendida como ato isolado do indivíduo, mera ação 

cognitiva de decifrar um código registrado sobre um texto e conferir-lhe sentidos, o que 

suscita polemizações, pois não há como interpretar uma informação ignorando a bagagem 

cultural do indivíduo. Sendo essa a concepção de letramento que tende a ser difundida 

pelas escolas, os indivíduos oriundos das classes mais abastadas e, em tese, por 

consequência, aqueles que têm mais acesso aos bens culturais, tendem, também em tese, a 

um melhor rendimento escolar. 
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Atribui-se, nesse modelo, o fracasso da escolarização ao indivíduo. Ao realizar a 

transferência do fracasso para o indivíduo, é estabelecido o apagamento do contexto sócio-

histórico em que ele ocorreria (KLEIMAN, 1995). As condições de aprendizagem, através 

do ‘embate’ entre os discursos privilegiados e não privilegiados, dos usos específicos da 

leitura e da escrita, que não são levados em conta, evidenciam certo desprezo ao contexto 

imediato em que se dá tal prática. 

Tfouni (2005, p. 36) considera que esse modelo de letramento “[...] se vincula de 

forma precisa à escrita e, por conseguinte, à alfabetização, e consequentemente cria um 

abismo intransponível entre alfabetizados e não alfabetizados”. O modelo autônomo de 

letramento reforça a dicotomia entre letrado/não letrado como sinônimo de superior e 

inferior. O modelo proposto por Street (1984) – do qual trataremos na seção a seguir – 

coloca em xeque essa dicotomia. 

 

 

4.1.2 Modelo ideológico de letramento 

 

Tal como mostra Britto (2003; 2012), o simples manejo do código da escrita – 

acrescentamos: como o toma o modelo autônomo de letramento –, não garante ao 

indivíduo plena inserção social. Há complexas questões socioeconômicas implicadas nesse 

processo. Street (1984) entende que esse modelo de letramento é uma abordagem 

ultrapassada muitas vezes ligada ao que se entende(ria) por modernidade. O autor propõe 

uma nova perspectiva para o letramento, proposta que nomeia modelo ideológico de 

letramento. Esse modelo leva em consideração a etnografia dos grupos e ancora-se nas 

diferentes práticas sociais dos entornos socioculturais em que esteja sendo desenvolvido: 

“[...] o letramento é uma prática de cunho social, e não meramente uma habilidade técnica 

e neutra, e que aparece sempre envolto em princípios epistemológicos socialmente 

construídos [...]” (STREET, 2003, p.4). 

Esse modelo apresenta uma retomada crítica da escrita e da leitura, compreende que 

as práticas de letramento dependem da sociedade e das ideologias e que a leitura é uma 

forma de construção de identidade e de percepção dos jogos de poder social.  Nessa 

perspectiva, as práticas de letramento mudam segundo o contexto e envolvem não apenas 

elementos culturais, mas estruturas sociais e de poder. 
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A noção de letramento ideológico leva em consideração o processo 

histórico, conflituoso, as relações sociopolíticas de poder na sociedade 

para a distribuição dos bens culturais e econômicos. Nessa concepção, as 

práticas de letramento se dão na e dependem da estrutura social, 

interpeladas pelas ideologias. Assim, as práticas sociais, em um viés 

analítico-crítico, estão abertas à investigação sobre sua natureza em 

termos de hegemonia de cultura, de poder, das relações sociais e das 

ideologias dos discursos contemporâneos. É preciso ratificar a 

importância do modelo ideológico, levando em consideração que a 

aparente neutralidade das práticas de alfabetização/letramento 

entronizadas, principalmente pelas agências de letramento tradicionais – 

escola e universidade –, deve ser substituída por uma visão que 

contemple a distribuição de poder na sociedade. (BALTAR 2010, p.216) 

 

De acordo com Kleiman (1995), o modelo ideológico proposto por Street (1984) 

não trata apenas uma forma de letramento e sim, de letramentos múltiplos
6
, os quais  não 

estão ligados de maneira casual com o desenvolvimento e o progresso e sim, pressupõem 

“[...] a existência de grandes áreas de interface de práticas orais e práticas letradas [...]”. 

Não se trata aqui, de uma forma específica de letramento e sim, de um modelo mais 

flexível, capaz de abarcar diferentes nuances das práticas sociais que se baseiam na escrita; 

um modelo que esteja de fato imbricado com as práticas da comunidade na qual os usos da 

escrita estejam sendo disseminados. Street (2000; 2010) adverte que não se pode, 

tampouco, atrelar a cada cultura ou grupo social, um tipo de letramento específico. 

Domínios da escrita devem facultar aos sujeitos inserirem-se no mundo globalizado em 

que vivem, proporcionando-lhes, além do domínio das práticas sociais locais, uma visão 

mais ampla do mundo que o cerca. 

No modelo ideológico, segundo Street (1984), as práticas de letramento são social 

e culturalmente determinadas e, portanto, assumem significados e funcionamentos 

específicos de contextos, instituições e esferas sociais onde têm lugar. Para Kleiman (1995, 

p. 21), esse modelo 

 

[...] não pressupõe [...] uma relação causal entre letramento e progresso 

ou civilização, ou modernidade, pois, ao invés de conceber um grande 

divisor entre grupos orais e letrados, ele pressupõe a existência e 

investiga as características, de grandes áreas de interface entre práticas 

orais e letradas. 

                                                           
6
“Essa conotação pluralizada que atribuímos ao fenômeno do letramento tem suscitado algumas derivações 

equivocadas, como letramento eletrônico, letramento matemático, apenas para citar alguns. Entendemos que, 

ao tratarmos sobre o tema, a escrita precisa estar presente, mesmo que na condição de objeto de escuta, a 

exemplo de um pai a contar histórias [derivadas de livros] para seu filho dormir, e que o estudo realizado por 

Heath (2001[1982]) evidencia perfeitamente, o que não parece ser o caso de muitas dessas nominalizações 

contemporâneas que surgiram referindo-se ao letramento.” (GOULART, 2012, p.49) 
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Consequentemente, ao contrário do modelo autônomo, os pesquisadores que 

adotam a perspectiva do modelo ideológico vão investigar práticas (plurais) de letramento, 

contextualizadas em esferas sociais específicas (grupos, instituições, contextos), nas quais 

funcionamentos comunicativos e discursivos particulares da esfera social colocarão numa 

pluralidade de relações complexas, dentro de práticas letradas, oralidade e escrita, que, 

portanto, não podem mais ser vistas de maneira dicotômica. 

 

 

4.2 PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO 

 

Estudos seminais de Heath (2001 [1982]) propuseram o conceito de eventos de 

letramento, concebendo-os como situações presentes no cotidiano das pessoas, ações que 

envolvam a modalidade escrita da língua. Ler um livro, reconhecer o itinerário de um 

ônibus, fazer um bolo com a ajuda de uma receita, reconhecer os sinais de trânsito, saber se 

orientar por intermédio de placas são exemplos de eventos de letramento. (GOULART, 

2012; CERUTTI-RIZZATTI; TOMAZONI; PEDRALLI, 2012) Nessa discussão, 

consideramos que o advento da escrita enquanto tecnologia revolucionou as relações 

sociais. Até mesmo ao caminhar pelas ruas, vivenciamos eventos de letramento. Hoje, nas 

sociedades de cultura letrada, tudo gira em torno dessa modalidade da língua. 

Podemos considerar práticas de letramento como sendo os modos de utilização da 

linguagem escrita que variam conforme a cultura. Estão envolvidos nessas práticas valores, 

atitudes, sentimentos e relações sociais que são representados por meio de ideologias e 

identidades sociais. Para Street (1988), as práticas de letramento são os valores atribuídos 

aos eventos. Pode-se dizer que, a cada vez que um determinado signo ou conjunto de 

signos escritos sejam interpretados eles não o serão da mesma forma, uma vez que exigem 

agenciamento de valores, experiências, percepções que se constroem nos diferentes grupos 

sociais (GOULART, 2012; EUZÉBIO, 2011). 

O modo como um indivíduo interpreta/participa de um evento traz consigo certa 

bagagem cultural e ideológica. Um simples romance lido por diferentes leitores terá 

diferentes interpretações, e a esse ato de ler o romance serão atribuídos valores diferentes. 

Essas diferenças variam de acordo com o espaço e o tempo em que se dá tal leitura, variam 

também de leitor para leitor e, até mesmo, quando um mesmo leitor lê o mesmo romance 
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outras vezes. Trata-se de uma variabilidade que não tem origem nos indivíduos em si 

mesmos, mas nas relações desses indivíduos entre si, em grupos sociais situados, isso 

porque os usos da escrita estão ancorados em diferentes práticas de letramento. Existem 

diferentes eventos de letramento ancorados por diferentes práticas; nem os eventos de 

letramento nem as práticas de letramento podem ser vistos como uma situação invariável. 

De acordo com Oliveira e Kleiman (2008), as práticas de letramento estão vinculadas a 

diferentes domínios da atividade humana, a aspectos particulares da vida cultural e a 

diferentes sistemas simbólicos. 

Toda prática de letramento é constituída a partir de uma rede de elementos, e se 

materializa em eventos de letramento. O quadro a seguir – proposto por Barton, Hamilton e 

Ivanic (2000, p.17), em uma tradução de Oliveira (2008) – aponta os elementos básicos 

que compõem as práticas e os eventos de letramento. 

 

Elementos visíveis nos eventos de 

letramento 

Constituintes não-visíveis das práticas de 

letramento 

Participantes: pessoas que podem ser vistas 

interagindo com textos escritos. 

Participantes ocultos: outras pessoas ou 

grupos de pessoas envolvidas em relações 

sociais de produção, interpretação, circulação 

e, de um modo particular na regulação de 

textos escritos. 

 

Ambientes: circunstâncias físicas imediatas 

nas quais a interação se dá. 

O domínio de práticas dentro das quais o 

evento acontece, considerando seu sentido e 

propósito sociais. 

 

Artefatos: ferramentas materiais e acessórios 

envolvidos na interação (incluindo os textos). 

Todos os outros recursos trazidos para a 

prática de letramento, incluindo valores não 

materiais, compreensões, modos de pensar, 

sentimentos, habilidades e conhecimentos. 

 

Atividades: as ações realizadas pelos 

participantes no evento de letramento. 

Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam 

ou regulam ações; regras de apropriação e 

elegibilidade - quem pode ou não pode 

engajar-se em atividades particulares. 

 

Quadro 1: Elementos básicos de eventos e práticas de letramento 
Fonte: Oliveira e Kleiman (2008, p.103) 
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Partindo desse entendimento acerca dos eventos e das práticas de letramento, 

consideramos esses elementos que apontam para a complexidade do letramento em uso. 

Nota-se também que, para o entendimento do letramento, não se deve observar apenas o 

que está explícito, pois grande parte dos elementos que o caracterizam estão subjacentes ao 

observável (BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000; GOULART, 2012; CERUTTI-

RIZZATTI; TOMAZONI; PEDRALLI, 2012). Ainda, de acordo com Oliveira e Kleiman 

(2008, p.103), 

 

Em face do seu caráter interdisciplinar e multidimensional, o fenômeno 

do letramento é constituído por aspectos de natureza cognitiva, 

sociopolítica, cultural e linguística, estando nele embutidos: processos de 

aquisição, formas particulares de engajamento, rotinas, ritos, espaços e 

normas específicas de produção e de interpretação textuais, gêneros, 

discursos, instituições, disposições, imagens e processos de regulação 

específicos, entre outros. Os letramentos são, por isso, situados, 

localizados em tempos e espaços sociais. 

 

Considerando o fenômeno do letramento dessa maneira, toda e qualquer análise 

acerca das práticas deve ser feita levando-se em consideração sua dimensão contextual. 

Assim, questão relevante, nesta reflexão, é a compreensão de que, sob o ponto de vista do 

modelo ideológico de letramento, os usos da escrita são situados social e historicamente, o 

que tem estreitas relações com questões de poder econômico e de acesso à plena 

escolarização. Sob essa perspectiva, os eventos de letramento de que participamos têm 

base nas práticas de letramento que nos caracterizam como membros de grupos sociais, o 

que precisa ser considerado na tensa relação entre o que chamamos de letramento 

dominantes e letramentos vernaculares, tema da próxima seção deste aporte teórico. 

 

 

4.3 LETRAMENTOS VERNACULARES E DOMINANTES 

 

De acordo com Rojo (2009), estudos mais recentes sobre o letramento apontam 

para uma heterogeneidade das práticas sociais de leitura escrita, o que implica, segundo 

Street (2003), um reconhecimento dos letramentos situados. Como esses estão diretamente 

ligados a questões ideológicas e de poder, tendem a ocorrer valorações. Isso está 

relacionado ao prestígio e à visibilidade atribuída pela sociedade a cada um desses 

enfoques do letramento – vernacular ou dominante. Segundo Hamilton (2000), as práticas 
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de letramento são moldadas por instituições sociais e relações de poder, e alguns 

letramentos são mais dominantes, visíveis e influentes que outros. 

Para Rojo (2009), “[...] os novos estudos do letramento têm se voltado, em especial, 

para os letramentos locais ou vernaculares, de maneira a dar conta da heterogeneidade das 

práticas não valorizadas [...]”; contudo, também por implicações da globalização, ocorreu o 

surgimento de novos letramentos, decorrentes, principalmente, das mudanças relativas aos 

meios de comunicação, que também carecem de uma atenção especial. 

Os letramentos dominantes – mais ligados à aprendizagem formal – pressupõem 

agências/agentes disseminadores que lhes conferem poder e os legitimam, ou, como 

escreve Rojo (2009, p. 102), eles “[...] estão associados a organizações formais como a 

escola, as igrejas, o local de trabalho, o sistema legal, o comércio [...]”, tornando-se desse 

modo, letramentos legitimados institucionalmente e, portanto, mais valorizados. Já os 

letramentos vernaculares – ligados à aprendizagem informal e espontânea – tendem a ser 

‘livres’, não passíveis de regulação ou controles sistematizados. Têm sua origem na vida 

cotidiana, nas culturas locais e, como tal, frequentemente são desvalorizados, 

negligenciados ou marginalizados pela cultura ‘oficial’. 

Apesar dessa distinção entre letramentos vernaculares e dominantes, não nos é 

possível traçar uma fronteira nítida entre eles, os quais mantêm uma relação dialógica e se 

interpenetram, estando sujeitos a constantes imbricamentos. Sendo assim, como já 

mencionamos anteriormente, não podem ser vistos de maneira dicotômica. Nos 

letramentos dominantes, os procedimentos, os eventos os papéis já estão pré-determinados, 

pois existem instituições que os regem. Já os vernaculares tendem a seguir mais livres, 

adaptando-se às circunstâncias e se autorregulando. Percebe-se tal adaptação quando 

demandas do letramento dominante são impostas a um indivíduo que domina apenas os 

letramentos vernaculares. Em tais ocasiões, usuários da escrita parecem fazer uma espécie 

de hibridização entre esses letramentos, a fim de atender a tais demandas.  Essa mescla 

favorece a incorporação/ressignificação de valores – e, até mesmo, algumas mudanças 

de/nas práticas –, entre os letramentos em questão. 

Ainda que essa distinção – letramentos vernaculares e letramentos dominantes – 

seja produtiva para a compreensão das relações de tensão que caracterizam os usos sociais 

da escrita no âmbito das múltiplas e diferenciadas relações que os homens estabelecem 

entre si nas mais variadas esferas da atividade humana, parece certo ser significativamente 

difícil estabelecer demarcações efetivas entre usos dominantes e vernaculares que talvez 
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devam ser concebidos no plano de um continnum (MARCUSCHI, 2008) e não no plano da 

categorização bipolar. Essa consideração ganha especial significado se considerarmos que 

também os letramentos vernaculares, no escopo do grupo social em que emergem, tendem 

a ser objeto de regramento e de institucionalização. O fato de não ser atribuído a eles status 

de universalidade não subtrai deles sua condição de institucionalização no âmbito local.  

Tais considerações nos levam a pensar que talvez a discussão mais produtiva seja associar 

dominantes a globais e vernaculares a locais, compreendo-os no plano de um maior ou de 

um menor compartilhamento social. Essa, porém, é uma discussão para outros níveis de 

estudo e de pesquisa. 



34 
 

5 PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA NA ESCOLA 

 

Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música 

não começaria com partituras, notas e pautas. 

Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe 

contaria sobre os instrumentos que fazem a música. 

Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me 

pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas 

bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. Porque as 

bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas 

ferramentas para a produção da beleza musical. A 

experiência da beleza tem de vir antes. (Rubem Alves) 

 

 

A disciplina de Língua Portuguesa visa preparar o aluno para lidar com a 

linguagem em suas diversas situações de uso, sejam elas escritas ou orais, pois o domínio 

da língua materna revela-se fundamental à inserção do indivíduo em uma sociedade 

crescentemente mais grafocêntrica e ao acesso às diferentes áreas do conhecimento. Nesse 

sentido, tendo presente os usos que o falante faz da língua, é importante considerar a 

concepção de língua assumida por pensadores da área da linguagem, como a dos 

estudiosos que compuseram o chamado ‘Círculo de Bakhtin’. Para Volóshinov (2009 

[1929])
7
, por exemplo, a língua é compreendida como manifestação social ou, instituidora 

das relações sociais. 

Assim, para que o sujeito esteja inserido em uma sociedade caracterizada pelo 

grafocentrismo, fazendo-o com desenvoltura, não basta apenas ser alfabetizado, ele precisa 

refletir sobre a língua que usa em seu cotidiano e reconhecer as variedades textuais em 

suas mais diversas manifestações, bem como saber como se relacionar com o outro por 

meio delas em diferentes contextos. Nesse sentido, o interlocutor sempre toma uma postura 

de resposta em relação ao enunciado do outro, cogerando a cadeia discursiva. 

Para Bakhtin (2003 [1979]), os enunciados são únicos, particulares e individuais, 

porém há tipos relativamente estáveis de enunciados, que constituem os gêneros do 

discurso, os quais são marcados sócio-historicamente e estão diretamente relacionados às 

diferentes situações de interação e às relações sociais que nelas se estabelecem: é cada uma 

dessas situações que determina, pois, um gênero, com características temáticas, 

composicionais e estilísticas próprias. 

 

                                                           
7
 Temos preferido, no âmbito do Núcleo de Estudos em Linguística Aplicada – NELA/UFSC – usar a versão 

em espanhol de “Marxismo e filosofia da linguagem”, assinada apenas por Volóshinov.  

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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O emprego da língua se dá em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 

da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 

e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 

(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por 

sua construção composicional. (BAKHTIN, 2003 [1952/53], p.261) 

 

Logo, empreender um processo de ensino que potencialize os usos da língua nas 

mais diferentes situações de interação implica facultar aos alunos a apropriação de 

diferentes gêneros do discurso, o que significa contribuir – por meio da potencialização 

dos usos da linguagem escrita e oral – para sua inserção nas mais variadas esferas da 

atividade humana, podendo participar de qualquer situação comunicativa em particular. O 

processo de aprendizagem do saber linguístico implica, assim, leitura compreensiva e 

crítica de textos exemplares de diversos gêneros do discurso; produção escrita de textos 

em diferentes gêneros cuja textualização escrita se materialize, principalmente, na 

variedade padrão da língua; análise e manipulação da organização estrutural da língua e 

percepção de diferentes linguagens (literária, visual etc.), concebidas como formas de 

mediação semiótica que instituem relações entre sujeitos com diferentes compreensões de 

mundo. Com base nesses pressupostos, entendemos que as habilidades a serem trabalhadas 

em sala de aula envolvem, além das práticas orais (fala e escuta), as de leitura e escrita. 

Uma metodologia bem sucedida para o aprendizado de qualquer língua ou 

variedade requer a exposição do aluno ao maior número possível de experiências 

linguísticas, tanto na variedade que dominam em seu cotidiano quanto na padrão. Para esse 

trabalho, é preciso priorizar a leitura, a escrita e as práticas de oralidade. É importante 

ressaltar que essa uma ação com esses contornos metodológicos não suprime  das tarefas 

da escola a reflexão sobre a linguagem no âmbito da metalinguagem, mas  estabelece 

prioridades. Pelo que foi exposto, seria incoerente concordar com formas de ensino que 

reduzam a língua a uma única variedade; o ensino deve dar prioridade à língua como 

conhecimento interiorizado. A reflexão sobre valores sociais e situações das variedades 

linguísticas deveria receber preferência sobre a análise da estrutura (BRITTO, 

2001[1984]). 

Os problemas de aprendizado, relacionados pelo senso comum ao fracasso escolar 

relacionam-se a abordagens equivocadas no que se refere ao estudo do texto em sala de 

aula. Muitas vezes, segundo Britto (2001[1984] , p.117), 
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O aluno é obrigado a escrever dentro de padrões previamente estipulados 

e, além disso, o seu texto será julgado, avaliado. O professor, a quem o 

texto é remetido, será o principal – talvez o único – leitor da redação. 

Consciente disso, o estudante procurará escrever a partir do que acredita 

que o professor gostará (e consequentemente, dará uma boa nota). Mais 

precisamente, fará a redação com base na imagem que cria do “gosto” e 

da visão de língua do professor. Serviço a la carte. 

 

Além disso, muitos alunos têm dificuldades para escrever por ‘não terem o que 

dizer’, o que ocasiona o uso de chavões e não raro justifica incoerências. Sobre isso, é 

importante questionar: Será mesmo que dificuldades desses estudantes teriam, em sua 

origem, a ‘falta’ de conteúdo gramatical? Em geral, não é isso que parece acontecer, já que 

o ato de dizer via escrita implica anteriormente haver um projeto de dizer a ser consolidado 

nesse mesmo ato, e tal projeto surge no âmbito das relações intersubjetivas. 

Frequentemente, o texto produzido pelo aluno é visto apenas como mais um objeto 

de avaliação. Em muitos casos, solicita-se que a turma escreva um texto baseando-se em 

um modelo formal, sendo que as reflexões sobre o tema proposto aparecem, muitas vezes, 

fragmentadas e desarticuladas. Nesse tipo de proposta, não se parte das experiências 

vividas pelos estudantes, das situações reais em que eles podem se manifestar oralmente e 

se envolver na temática. Sobre isso, é necessário que, segundo Geraldi (2010, p. 97-98), se 

pense o ensino “[...] não como aprendizagem do conhecido, mas como produção de 

conhecimentos, que resultam, de modo geral, de novas articulações entre conhecimentos 

disponíveis”. Assim, a produção textual precisa ser entendida como um trabalho de escrita 

que não segue regras predeterminadas: “A escrita se caracteriza pela singularidade de seus 

gestos. A essa singularidade corresponde outra singularidade, a da leitura enquanto 

construção de sentidos.” (GERALDI, 2010, p. 98) 

Desse modo, para que um indivíduo escreva, ele precisa ter o que dizer, ter razões 

para dizer e saber para quem ele está escrevendo (GERALDI, 1997 [1991]). Muitos alunos 

escrevem aquilo que eles acham que seu mestre gostaria de ler. Para evitar esse problema, 

é preciso que o docente desenvolva com sua turma estratégias de dizer, que dependam do 

interlocutor, do assunto e dos motivos que levam alguém a escrever. Além disso, é 

necessário, também, que o professor seja um “[...] co-enunciador, um leitor privilegiado e 

atento, um colaborador capaz de encorajar o outro a continuar buscando a melhor forma de 

dizer o que quer dizer para quem está dizendo pelas razões que o levam a dizer o que diz.” 

(GERALDI, 2010, p. 98-99) Depois, lendo os textos produzidos por seus alunos, o docente 
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pode, por exemplo, detectar quais são os problemas mais frequentes da turma e promover 

uma atividade de análise e reflexão linguística. Nesse sentido, pode-se sugerir que os 

estudantes pensem na lógica de determinadas construções, como é o caso do uso do x e do 

ch em determinadas palavras. Através do processo de observação, formulação de 

hipóteses, é importante facultar ao aluno monitoramento dos usos do léxico e da gramática, 

recursos linguísticos agenciados em favor de seu projeto de dizer. 

Dessa forma, pode-se dizer que o trabalho com a Língua Portuguesa, em seus 

diferentes desdobramentos, precisa passar por um processo em que cada sujeito reflita 

sobre as suas experiências (de vida e como falante do português), escrevendo textos, 

estabelecendo novas relações com o já produzido e refletindo sobre as regularidades de 

uma língua que ele já conhece e domina em sua oralidade. Trata-se de um conjunto de 

saberes e ações necessárias para que cada sujeito possa ser, de fato, um autor capaz de 

monitorar seu ato de dizer. 

Para Geraldi (2010), os alunos têm demonstrado limitações na capacidade de se 

exprimir. E isso tende a se dar também em razão  de eles terem de escrever para o 

professor, o que, boa parte das vezes, faz com que o aluno dê mais atenção à forma (que 

nesse caso requer ressignificação) do que ao conteúdo. Há certa restrição sobre o que dizer 

quando da produção textual na escola; além disso, os professores ao invés de considerarem 

a opinião dos alunos expressas nos textos, tendem a priorizar o apontamento de  erros. Os 

erros devem ser apontados, mas isso não pode ser motivo para a depreciação da produção 

do aluno. Ao corrigir uma redação, o professor deve escolher inadequações que realmente 

comprometem a textualidade, evitando centrar sua leitura em  pequenos desvios da norma, 

os quais tendem a ser superados com uma imersão efetiva nos desdobramentos da cultura 

escrita. Uma avaliação textual  ancorada exclusivamente na forma em detrimento do 

conteúdo – que consequentemente gera notas baixas – na maioria das vezes  desestimula os 

alunos e tende a gerar inseguranças e afastamentos em relação ao ato de escrever. 

 

Historicamente o ensino escolar da gramática não visou à construção de 

uma teoria sobre a língua, mas a aprendizagem de uma descrição da 

língua eivada de normalizações. E mais ainda: esta descrição nunca 

ultrapassou a classificação, qualquer que seja o nível linguístico descrito. 

As gramáticas escolares, todas inspiradas na gramática tradicional, vão 

muito pouco além das classificações (há mais ou menos dois séculos, 

fazer ciência era classificar os objetos e processos, e hoje a ciência está 

longe de ser meramente taxonômica). (GERALDI, 2010, p. 184) 
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No Brasil, o ensino da língua materna tende a se resumir  à transmissão das regras 

gramaticais de uma variedade considerada como a língua. Dá-se muita ênfase a esse 

conhecimento teórico que pouco contribui para o domínio da língua e suas múltiplas faces 

formais e informais.  Nesse sentido, a produção textual não deve ser concebida como uma 

prática que se encerra em si mesma e, sim, como uma prática que valoriza os discursos e 

interdiscursos que a permeiam e também que não ‘sufoca’ as variedades linguísticas – dos 

alunos – que divergem da padrão. 

De acordo com Geraldi (1997 [1991], p.136), existem diferenças entre a produção 

textual e a redação; ele registra que “[...] nesta, produzem-se textos para a escola; naquela 

produzem-se textos na escola.”. Para esse autor, a redação é um texto que se origina a 

partir de temas propostos pelo docente e tem, geralmente, uma única finalidade: apontar os 

‘erros’ dos alunos (correção gramatical). Nesses textos não há um interlocutor e muito 

menos razões para se dizer o que quer se dizer, limitando o aluno  a reproduzir o discurso 

institucionalizado. O aluno, ao produzir uma redação, está mais preocupado em agradar ao 

professor do que expor suas opiniões, suas criticas, enfim, posicionar-se frente um 

determinado tema. 

O trabalho com a produção textual implica ter em mente que os textos não são 

produtos prontos, acabados e, sim, processos passíveis de reconstrução/reformulação. 

Nesse caso pressupõe-se, a existência de um interlocutor; assim, o professor age como um 

leitor a quem se destinariam tais textos ou como um mediador na construção textual, 

instigando os alunos, mostrando a melhor forma de expressão, possibilitando também o 

livre posicionamento.  Na produção textual, há a construção de discursos, pois parte de 

temas que foram explorados previamente. Isso favorece o posicionamento crítico do aluno 

que terá o que dizer e razões para dizer. Em tal composição existem outras vozes além 

daquela institucionalizada. Para Geraldi (1997 [1991], p.136), 

 

[...] o sujeito articula, aqui e agora, um ponto de vista sobre o mundo que, 

vinculado a uma certa formação discursiva, dela não é decorrência 

mecânica, seu trabalho sendo mais do que mera reprodução: se fosse 

apenas isso, os discursos seriam sempre idênticos, independentemente de 

quem e para quem resultam. 

 

Outro aspecto importante a ser levado em consideração é a possibilidade, nesse 

caso, de colocar os alunos em contato com os diversos gêneros discursivos que facultam a 
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instituição de relações intersubjetivas na sociedade, ampliando de fato, seus conhecimentos 

acerca da produção textual. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: EM BUSCA DE NOVAS 

INTELIGIBILIDADES PARA O OBJETO DE ESTUDO 

 

Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma 

‘chaga’, nem uma ‘erva daninha’ a ser erradicada 

(...), mas uma das expressões concretas de uma 

realidade social injusta. 

(Paulo Freire) 

 

Por entendermos que, no âmbito desse Trabalho de Conclusão de Curso, não haver 

tempo hábil para uma imersão no cotidiano da escola, bem como no universo dos alunos 

selecionados para esse estudo, optamos por uma vivência mais breve nesse cotidiano. 

Buscamos, com os procedimentos relacionados nesta seção, conhecer os domínios da 

escrita visibilizados pelos participantes de pesquisa. Para tal, após a seleção desses mesmos 

participantes, e de acordo com alguns critérios previamente estabelecidos, fizemos a 

análise de algumas de suas produções textuais, assim como realizamos entrevistas e nos 

valemos de instrumento de geração de dados construído por Tomazoni e Pedralli (2011; 

2012), com base no INAF (2009), para o estudo dos níveis de alfabetismo dos quais se 

aproximam os estudantes participantes deste estudo. 

 

 

6.1 TIPIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso com geração de dados a partir de 

instrumentos de tipo etnográfico. Estudos dessa natureza são amplamente utilizados em 

abordagens científicas, especialmente no espaço escolar, pois tendem a facultar a criação 

de inteligibilidades sobre questões que exigem um olhar mais próximo dos fenômenos em 

estudo, olhar potencialmente capaz de abordar esses fenômenos sob diferentes 

perspectivas. André (2008, p. 24, grifos nossos) entende que “Geralmente o caso se volta 

para uma instância em particular seja uma pessoa, uma instituição, um programa 

inovador, um grupo social”. 

No caso deste estudo, não tratamos de etnografia especificamente, mas do uso de 

instrumentos de geração de dados de tipo etnográfico, considerando a impossibilidade de 

inserção em campo por um período de tempo mais alongado. Analisaremos, no processo de 

geração de dados, um caso em particular, que está ocorrendo na educação básica do estado 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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de Santa Catarina – com ênfase na produção textual escrita –: uma classe de Educação 

Básica inserida no programa conhecido como correção de fluxo, cujo enfoque incide sobre 

uma questionável correção das relações entre idade e seriação escolar sobretudo nos 

entornos de vulnerabilidade social. Trata-se de um Programa que teve início no ano de 

2012 em todo o estado de Santa Catarina e ao qual já fizemos larga menção neste estudo. 

Acreditamos tratar-se de um tema relevante em razão do potencial de compreensão em 

contextos semelhantes, já que constitui uma iniciativa estendida a muitas outras unidades 

escolares. 

Assim, trata-se de um estudo de caso em que focalizamos um grupo de alunos 

inseridos em uma classe especificamente, valendo-nos de um importante instrumento de 

geração de dados usado em pesquisas no campo da etnografia, a interação com os 

participantes em entrevistas (ANDRÉ, 2008). Esse processo exigiu de nós uma maior 

aproximação com os alunos envolvidos, focalizando sua historicidade e as práticas de uso 

da língua que caracterizam suas vivências e valorações em se tratando da modalidade 

escrita. Não se trata, pois, apenas de um estudo que se limite a quantificar ou qualificar e, 

sim, tentar compreender os sujeitos em aproximações o mais estreitas possível. É certo que 

seria fundamental ter empreendido um processo mais longo e estreito de vivências com os 

estudantes do grupo, mas essa não é uma opção possível em uma pesquisa em âmbito de 

TCC. Esperamos poder fazer isso no curso de Mestrado. 

 

 

6.2 CAMPO E PARTICIPANTES DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma turma de correção de fluxo – 8ª série – de uma 

escola de educação básica do estado de Santa Catarina, localizada no município de 

Palhoça
8
. Tal turma é composta por 25 alunos, dentre estes, selecionamos seis deles para a 

realização deste estudo.  Embora esteja localizada em uma região metropolitana, essa 

escola atende a uma clientela caracterizada como de vulnerabilidade social em sua grande 

maioria. Criada em novembro de 1989, atualmente, atende a alunos dos Ensinos 

Fundamental e Médio e conta com 761 alunos nos três turnos. 

Quanto aos alunos participantes deste estudo, foram selecionados a partir dos 

seguintes critérios: a) inserção familiar caracterizada como inscrita no espectro de 

                                                           
8
 Palhoça é um município que pertence à região metropolitana da Grande Florianópolis. 
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vulnerabilidade social – análise da natureza da empregabilidade dos pais e da configuração 

da inserção geográfica; b) idade, em tese, incompatível com o nível de escolarização em 

que o aluno estaria inserido na chamada escolarização normal; c) nível de escolarização 

dos pais; d) alunos que trabalham no contraturno – condição que, em tese, reitera o 

pertencimento a estratos de vulnerabilidade social; e) aceitação em participar do estudo. 

Foi nosso propósito, assim, selecionar seis estudantes para esta pesquisa. Para tanto, 

após uma análise preliminar do grupo, encaminhamos aos pais o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – Anexo 3 –, de modo a fazê-los cientes dos objetivos e implicações 

deste estudo. Encaminhamos essa solicitação de autorização para a participação dos alunos 

a um grupo de dez pais, tendo presente a possibilidade de não retorno e/ou de não 

autorização de parte deles. Tendo recebido as autorizações, procedemos à seleção final. 

Para que os alunos eventualmente não selecionados não se melindrassem com o processo 

de seleção, coletamos produções textuais de todos eles, dados que aproveitaremos em 

artigos futuros. 

 

 

6.3 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

 

Dentre as técnicas utilizadas em estudos de caso descritas por André (2008), 

utilizamos, no processo de geração de dados, entrevistas com os alunos, coletando, em 

pesquisa documental, textos produzidos por eles em situações naturalísticas de ensino e 

aprendizagem de língua materna, bem como replicamos, por meio de entrevista, 

instrumento de Tomazoni e Pedralli (2011; 2012), construído com base em instrumento 

usado pelo INAF (2009) para o estudo dos níveis de alfabetismo desses alunos, com 

enfoque nas práticas de leitura. O domínio desses alunos em se tratando dos processos de 

leitura não é objeto deste estudo; interessa-nos por conta da discussão dos níveis de 

alfabetismo em que os participantes da pesquisa se encontram, em razão de inferência 

inicial de que tais propostas de correção de fluxo tendem a incidir sobre uma população 

escolar que se caracteriza por níveis de alfabetismo ainda distantes do alfabetismo pleno 

(INAF, 2009). 

As entrevistas, por sua vez, foram um importante instrumento de geração de dados 

neste estudo. Começamos os trabalhos entrevistando os alunos. Tais entrevistas foram 

organizadas a partir de tópicos que buscassem depreender a historicidade dos estudantes 
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em se tratando de suas vivências com a modalidade escrita da língua. Os focos foram os 

eventos de letramento que caracterizam sua rotina, e as práticas de letramento que são 

depreensíveis a partir desses eventos (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008; GOULART, 2012). 

Tratamos, inicialmente, sobre suas vidas escolares pregressas, para que pudéssemos 

entender razões que justificam sua inserção em uma classe com esses contornos.  Logo 

após, tratamos sobre sua vida social cotidiana; isso nos aproximou deles o tanto que o 

tempo de que dispúnhamos para o estudo nos permitiu fazê-lo, nos dando uma ideia de o 

quanto eles dominam ou não práticas sociais que envolvam a leitura e a escrita presentes 

na sua comunidade e fora dela.  Para tal, valemo-nos de um roteiro com tópicos 

previamente estabelecidos – que foram adaptados de acordo com a situação – que nos 

orientaram nessa tarefa – Anexo 4. Importa considerar que realizamos uma entrevista 

piloto, com base nesses tópicos, com jovem de igual faixa etária, para adequação dos eixos 

norteadores, sobretudo quanto a interesses da adolescência em se tratando dos eventos de 

letramento fora da escola. 

No que diz respeito às produções textuais escritas, nossa abordagem deu-se por 

meio da análise documental, ou seja, textos produzidos pelos alunos em situações 

naturalísticas de sala de aula. Solicitamos exemplares de textos escritos pelos participantes 

de pesquisa, os quais tinham sido resultado de atividade cotidiana de ensino e 

aprendizagem na aula de Língua Portuguesa. Esses textos foram submetidos à análise 

documental a partir das diretrizes que estão explicitadas à frente. André (2008) destaca 

que, no estudo de caso, a pesquisa em documentos – sejam eles pessoais e informais, sejam 

legais e formais – é, igualmente, um instrumento valioso para analisar o caso, pois “[...] 

complementam informações obtidas por outras fontes e fornecem base para a triangulação 

dos dados” (ANDRÉ, 2008, p. 53). Assim, tomamos as produções textuais dos alunos 

como documentos primários para o processo de geração de dados. 

Finalmente, para depreensão dos níveis de alfabetismo, replicamos estudo de 

Tomazoni e Pedralli (2011; 2012), organizado com base na abordagem metodológica do 

INAF (2009). Trata-se de revista construída para o processo de geração de dados realizado 

pelas autoras, instrumento que busca replicar a experiência do INAF (2009) e que se 

encontra no Anexo 5 deste TCC. A revista foi dada aos alunos para que a folheassem e, ao 

fazê-lo respondessem a perguntas que correspondem aos diferentes níveis de alfabetismo 

previstos pelo Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF –, perguntas 

propostas pelas autoras. 
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A aplicação do instrumento – revista produzida por Tomazoni e Pedralli (2011; 

2012) à luz da metodologia adotada pelo INAF – objetiva gerar dados para descrever 

analiticamente os níveis de alfabetismo dos estudantes envolvidos na pesquisa. O 

instrumento é progressivo, iniciando por uma pergunta de menor complexidade e tendo seu 

grau de dificuldade aumentado. Promovemos a interação dos estudantes com o suporte, 

que se assemelha tanto quanto possível a uma revista de circulação social efetiva. Os 

gêneros com textos materializados na revista correspondem a gêneros vinculados a  

relações interpessoais com foco na informação, no lazer/entretenimento, em serviços de 

utilidade pública. 

Quanto às questões previstas, corresponderam também à proposta de Cerutti-

Rizzatti, Tomazoni e Pedralli (2012, p. 5). Na proposta das autoras, cada nível é 

 

[...] composto por cinco questões específicas relacionadas ao teor da 

revista. No Nível I – Analfabetismo –, as questões foram elaboradas com 

objetivo de depreender a capacidade de localizar informações explícitas 

no conteúdo da revista, como: título e informações básicas sobre alguns 

anúncios. No Nível II – Alfabetismo Nível Rudimentar –, as questões 

visavam depreender a capacidade de localizar informações nem tão 

explícitas como no nível anterior e algumas relações entre título e 

conteúdo de reportagens. No Nível III – Alfabetismo Nível Básico –, os 

participantes deveriam ler reportagens e fazer uma síntese e localizar 

informações com um grau um pouco maior de dificuldades. No Nível IV 

– Alfabetismo Nível Pleno –, os participantes deveriam localizar 

informações implícitas; responder criticamente se concordavam ou não 

com o que estava sendo dito na reportagem; e estabelecer relações entre 

diferentes reportagens. 

 

Com base em comportamento mantido pelas autoras, iniciamos o processo pelas 

questões de nível menos complexo até as mais complexas, independentemente de 

inferirmos preliminarmente a inserção dos estudantes participantes do estudo em um ou 

outro nível de alfabetismo. Estamos cientes da natureza ainda em construção desse 

instrumento, e o uso que empreendemos neste estudo constitui mais um passo no processo 

de validação e ressignificação da proposta de Cerutti-rizzatti; Tomazoni e Pedralli (2012). 

Por ocasião da análise dos dados, retomaremos essa questão. 

Assim, valendo-nos de entrevistas, análise documental e instrumento que busca 

replicar pesquisas do INAF, empreendemos o processo de geração de dados para a 

realização deste estudo. Tendo gerado os dados, eles foram analisados com base nas 

diretrizes que estão especificadas na seção que segue. 
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6.4 DIRETRIZES PARA A ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados gerados foram analisados a partir das seguintes diretrizes, as quais 

convergem com as questões e os objetivos de pesquisa: 

a) Caracterização dos níveis de alfabetismo dos alunos participantes do estudo – 

resultados da interação com os alunos, mediada pela revista – Anexo 5 –, foram 

analisados à luz dos níveis de alfabetismo propostos pelo Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional (INAF, 2009). 

b) Descrição analítica dos eventos de letramento de que informam participar os alunos 

envolvidos neste estudo – descrição com base no quadro proposto por Barton e 

Hamilton (2000) a que fizemos menção no aporte teórico deste projeto. 

c) Descrição analítica das práticas de letramento depreensíveis a partir desses eventos 

– descrição também com base no quadro proposto por Hamilton (2000), 

mencionado na alínea anterior. 

d) Caracterização da produção textual escrita dos alunos participantes deste estudo no 

que se refere a teorizações sobre gêneros discursivos e, por implicação, às 

condições de produção dos textos: ter o que dizer, ter a quem dizer, ter razões para 

dizer e ter estratégias para dizer: os textos escritos, coletados como documentos 

primários, foram analisados com base nessas diretrizes que advêm de proposições 

de Geraldi (1997 [1991]). 

 

Com a realização desse percurso de inserção em campo e geração de dados, 

passamos, no próximo capítulo, ao processo analítico, na busca por responder à questão 

central de pesquisa com seus desdobramentos. 
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7 NÍEIS DE ALFABETISMO, PRÁTICAS DE LETRAMENTO E PRODUÇÃO 

TEXTUAL ESCRITA: ESPECIFICIDADES E INTER-RELAÇÕES 

 

Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes 

de mais nada, aprender a ler o mundo, 

compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras, mas numa 

relação dinâmica que vincula linguagem e 

realidade. (Paulo Freire). 

Neste capítulo, procedemos à análise dos dados gerados neste estudo. Para 

responder à questão central da pesquisa – Que relações é possível depreender entre níveis 

de alfabetismo de alunos em classe de correção de fluxo, suas práticas de letramento e a 

configuração de sua produção textual escrita em uma dessas classes? –, começaremos 

nossas discussões pelos níveis de alfabetismo que depreendemos nas interações com os 

alunos a partir da aplicação do instrumento proposto por Cerutti-Rizzatti, Tomazoni e 

Pedralli (2012); logo após, faremos a caracterização, interpretativamente, dos textos 

produzidos em situações naturalísticas de sala de aula pelos alunos participantes do 

presente estudo, considerando para isso as condições de produção propostas por Geraldi 

(1997) e também as práticas de letramento (STREET, 1988)  que remetem  a vivências 

desses alunos. Linhas gerais dessas práticas serão depreendidas a partir dos eventos de 

letramento (HEATH, 2001 [1982]) em que, por meio de entrevistas, os participantes de 

pesquisa nos informaram estarem envolvidos. Enfim, quanto à referenciação dos 

participantes, os seis alunos serão designados da seguinte forma: DM, AM, RV, LA, 

CFG, e RJ,
9
 todos são do sexo masculino e têm quinze anos de idade. Especificidades de 

seu perfil e de seu pertencimento sociocultural perpassam este capítulo. 

 

 

7.1 NÍVEIS DE ALFABETISMO DEPREENDIDOS NAS INTERAÇÕES COM OS 

ALUNOS 

 

                                                           
9
  Conforme estabelecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina, os participantes do estudo têm direito ao anonimato. Assim, optamos por referenciar os 

participantes pelas iniciais de seus nomes e sobrenomes de forma desordenada.  

 



47 
 

Nesta seção, buscamos responder ao seguinte desdobramento da questão central de 

pesquisa: “Os alunos envolvidos neste estudo aproximam-se de que níveis de alfabetismo 

(INAF, 2009)?”. Para isso, em articulação com capítulo inicial deste estudo, temos 

presente que, de acordo com o Instituto Paulo Montenegro (IPM
10

), em sua home page
11

 na 

internet, 

 

O INAF é um indicador que mede os níveis de alfabetismo funcional da 

população brasileira adulta. O objetivo do INAF é oferecer à sociedade 

informações sobre as habilidades e práticas de leitura, escrita e 

matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, de modo a 

fomentar o debate público, estimular iniciativas da sociedade civil e 

subsidiar a formulação de políticas nas áreas de educação e cultura. 

 

Tendo já descrito, neste TCC, os níveis de alfabetismo propostos pelo INAF, com 

base em tal descrição, levamos a termo a discussão que constitui esta subseção inicial da 

análise dos dados. Reiteramos a utilização de instrumento que replica o teste do INAF 

(2009) proposto por Cerutti-Rizzatti, Tomazoni e Pedralli (2012), pois o Instituto Paulo 

Montenegro não disponibiliza ao público o instrumento por eles utilizado.  Esse 

instrumento contém tarefas relacionadas a ações práticas de leitura. Nele, para que o aluno 

fosse considerado plenamente alfabetizado deveria responder a perguntas que tratavam 

desde a localização de uma informação simples num texto curto até questões envolvendo 

textos mais longos e complexos, estabelecendo relações entre informações e realizando 

inferências. Tais textos constituem uma revista especialmente preparada para esse fim, 

como podemos ver no Anexo 5. Cada nível de alfabetismo corresponde a um conjunto com 

cinco perguntas que ficam mais complexas à medida que o processo avança. Cerutti-

rizzatti, Pedralli e Tomazoni (2012, p. 154) conceberam tais questionamentos desta 

maneira: 

No Nível I – Analfabetismo –, as questões foram elaboradas com objetivo 

de depreender a capacidade de localizar informações explícitas no 

conteúdo da revista, como: título e informações básicas sobre alguns 

anúncios. No Nível II – Alfabetismo Nível Rudimentar -, as questões 

visavam depreender a capacidade de localizar informações nem tão 

explícitas como no nível anterior e algumas relações entre título e 

conteúdo de reportagens. No Nível III – Alfabetismo Nível Básico –, os 

participantes deveriam ler reportagens e fazer uma síntese e localizar 

informações com um grau um pouco maior de dificuldades. No Nível IV 

                                                           
10

 Organização sem fins lucrativos, vinculada ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

responsável por pesquisas referentes ao INAF. 
11

 http://www.ipm.org.br/ 
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– Alfabetismo Nível Pleno –, os participantes deveriam localizar 

informações implícitas; responder criticamente se concordavam ou não 

com o que estava sendo dito na reportagem; e estabelecer relações entre 

diferentes reportagens. 

 

Salientamos que consideramos, assim como também o fizeram as autoras, a 

existência de entrelugares que, segundo elas, “[...] tratam de um flagrante movimento de 

avanço para o nível seguinte em um processo ainda não totalmente consolidado” 

(CERUTTI-RIZZATTI; TOMAZONI; PEDRALLI, 2012, p.154). Podemos conceber esses 

entrelugares, então, como uma fase de transição entre um e outro nível de alfabetismo. 

Os resultados obtidos com a aplicação deste instrumento podem trazer consigo 

implicações da construção do instrumento e de sua interpretação, em razão de se tratar de 

uma abordagem que corresponde a estudos ainda iniciais do grupo de pesquisa do 

NELA/UFSC de que fazemos parte. Em razão disso, podemos afirmar que não estamos 

encerrando, aqui, uma verdade absoluta; contudo acreditamos que tal instrumento nos 

possibilitou uma aproximação da realidade dos alunos que frequentam essa turma de 

correção de fluxo. Considerando as respostas dadas às questões suscitadas pela replicação 

do instrumento de pesquisa proposto pelo INAF construímos a tabela a seguir, na qual as 

setas sinalizam para o que entendemos ser o entrelugar, a transição entre um nível e outro. 

Não detalhamos, aqui, em uma discussão analítica, as respostas dadas por cada 

aluno em cada etapa do processo, porque nosso foco são os resultados inferidos e as 

relações entre esses resultados, as práticas de letramento dos alunos e textos escritos que 

eles produzem na turma em questão. No Anexo 6 encontra-se a síntese da quantificação 

dos resultados que nos levaram à tabela a seguir. 

 

Tabela Única: Níveis de alfabetismo 

Participantes Nível de Alfabetismo 

  

RJ Nível Básico          Nível Pleno 

CFG Nível Rudimentar 

LA Nível Rudimentar           Nível Básico 

RV Nível Rudimentar           Nível Básico 

AM Nível Rudimentar 

DM Nível Rudimentar 

Fonte: construção do autor 
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Esses dados sinalizam para a prevalência de níveis ainda muito incipientes de 

alfabetismo com base nas proposições do INAF: nenhum aluno estaria em nível de 

alfabetismo pleno.  Interpretando os resultados da aplicação do instrumento, inferimos que 

RJ, LA e RV se encontram na fase de transição (indicada pelas setas) para o nível básico, 

sendo que apenas RJ mostra um avanço em direção ao nível pleno; cinco alunos, na 

interpretação que fazemos dos dados, apresentam níveis de alfabetismo rudimentar, com 

destaque para CFG, AM e DM. Para o Instituto Paulo Montenegro (2007, p.1), 

 

Internacionalmente, as medidas de alfabetismo funcional tomam por base 

os anos de estudo da população, considerando analfabetos funcionais as 

pessoas que não completaram pelo menos a 4ª série do ensino 

fundamental. Supostamente, ao completar esta série, os alunos já 

deveriam dominar habilidades básicas de alfabetismo. Analogamente, 

espera-se que, ao concluir o ensino fundamental (8ª série), tais 

habilidades atinjam um desenvolvimento que permita uma inserção mais 

plena na cultura letrada. [...] a escolarização é, de fato, o principal fator 

de promoção das habilidades de alfabetismo da população: quanto maior 

o nível de escolaridade, maior a chance de atingir bons níveis de 

alfabetismo. Entretanto, os resultados mostram também que nem sempre 

o nível de escolaridade garante o nível de habilidades que seria esperado. 

 

De acordo com o INAF (2009), os indivíduos classificados no nível rudimentar são 

considerados analfabetos funcionais, ou seja, mesmo sabendo ler e escrever eles não 

sabem como utilizar essas habilidades em situações específicas. Devemos, contudo, 

considerar que 

 

[...] o analfabetismo funcional é um conceito relativo, pois depende das 

demandas de leitura e escrita colocadas pela sociedade assim como das 

expectativas educacionais que se sustentam politicamente. É por isso que, 

ao passo que, nos países pobres se toma o critério de quatro anos de 

estudo, na América do Norte e na Europa, tomam-se oito ou nove anos 

como patamar mínimo para se atingir o alfabetismo funcional. 

(RIBEIRO; VÓVIO; MOURA, 2002, p. 53) 

 

No Brasil, esse patamar mínimo durante muito tempo foi de oito anos. 

Recentemente esse período foi prolongado para nove anos. Nosso estudo sinaliza que 

exatamente a metade dos alunos (todos concluintes do ensino fundamental) ainda não 

alcançou o nível de alfabetismo desejado e que alguns ainda se encontram em um 

‘entrelugar’. Inferimos, então, que a relação entre anos de estudo e níveis de alfabetismo 

tomada como um dos parâmetros para que se atinja o que preconizam os PCN’s, vista de 

forma isolada sem considerar aspectos como a realidade social dos alunos, a comunidade 
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em que a escola esteja inserida, os conteúdos a serem trabalhados, a metodologia de ensino 

e de aprendizagem e vários outros fatores, não garante que, ao término dessa jornada, o 

aluno esteja apto a atender as demandas sociais  relacionadas à leitura e à escrita. 

Os resultados da aplicação desse instrumento e a interpretação que fazemos deles 

pressupõem dificuldades a serem enfrentadas pelos alunos participantes desta pesquisa 

quando estiverem envolvidos em situações em que o domínio da leitura e da escrita sejam 

requeridos, principalmente em se tratando de produção textual, que é o foco deste estudo, 

tanto quanto parecem muito estreitamente vinculados às vivências com a escrita que 

inferimos na análise que constitui conteúdo da próxima subseção. 

 

7.2 USOS SOCIAIS DA ESCRITA: EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

DEPREENDIDOS NAS INTERAÇÕES COM OS PARTICIPANTES DE PESQUISA 

 

 

Nesta seção analisaremos, em linhas gerais, eventos e práticas de letramento que 

depreendemos nas interações que mantivemos com os alunos por ocasião das entrevistas. É 

nosso propósito, aqui, responder ao segundo e ao terceiro desdobramentos de nossa 

questão geral de pesquisa. São eles: De que eventos de letramento (HEATH, 2001 [1982]) 

esses alunos informam participar na escola e fora dela? E ainda: Que práticas de 

letramento (STREET, 1988) é possível depreender a partir das especificidades desses 

eventos informados? 

 Faremos tal análise baseados no aporte teórico deste estudo. Consideramos, pois, que 

os eventos de letramento são situações presentes no cotidiano das pessoas, ações que 

envolvam a modalidade escrita da língua. Desse modo, ações como: a leitura de um livro 

ou jornal, de placas publicitárias ou de trânsito, orientar-se por placas, assistir a um filme 

legendado etc., tal qual já mencionamos em capítulo teórico, são considerados eventos de 

letramento. Em uma sociedade cada vez mais grafocêntrica, os eventos de letramento 

podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento, não há como ficarmos alheios a 

tais eventos. 

Já as práticas de letramento, são os valores atribuídos aos eventos. Elas estão, 

reiteramos, relacionadas aos modos de utilização da linguagem escrita que variam 

conforme a cultura. Estão envolvidos nessas práticas valores, atitudes, sentimentos e 

relações sociais que são representados por meio de ideologias e identidades sociais. 

Podemos entender, então, que as práticas de letramento são os modos com que cada 
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indivíduo concebe determinados eventos de letramento e participa ou não deles. O modo 

como um indivíduo interpreta/participa de um evento traz consigo implicações de suas 

representações culturais e de suas vivências. Para Oliveira e Kleiman (2008), as práticas 

de letramento estão vinculadas a diferentes domínios da atividade humana, a aspectos 

particulares da vida cultural e a diferentes sistemas simbólicos. 

Toda prática de letramento é constituída a partir de uma rede de elementos, e se 

materializa em eventos de letramento. Barton, Hamilton e Ivanic (2000, p.17), em uma 

tradução de Oliveira (2008) – apontam os elementos básicos que compõem as práticas e os 

eventos de letramento, aos quais já fizemos menção anteriormente, em capítulo teórico. 

Consideramos que tais elementos apontam para a complexidade do fenômeno do 

letramento.  Notamos, também, que, para o entendimento dos usos sociais da escrita, não 

podemos observar apenas o que está explícito, pois grande parte dos elementos que 

caracterizam tais usos estão subjacentes ao universo observável (BARTON; HAMILTON; 

IVANIC, 2000; GOULART, 2012; CERUTTI-RIZZATTI; TOMAZONI; PEDRALLI,   

2012). 

Tendo retomado, em linhas gerais, o que sejam práticas e eventos de letramento, 

iniciaremos, a partir de agora, a análise dos eventos informados pelos alunos participantes 

de pesquisa com a finalidade de depreendermos as práticas de letramento que 

caracterizariam as vivências desses alunos com a escrita. Tal análise se processará de 

forma individual para que possamos melhor compreender os dados de que dispomos para 

caracterizar experiências desses alunos com a escrita. 

As entrevistas foram feitas a partir de um eixo central – Anexo 4 – que trazem em 

sua estrutura questionamentos acerca de eventos ligados à esfera familiar, escolar, 

profissional e de lazer. Durante as entrevistas fomos acrescentando menção a alguns 

eventos que não faziam parte do rol inicial. Nelas, tratamos de 26 eventos diferentes, o 

gráfico a seguir mostra, em percentuais, a participação mencionada pelos alunos nos 

eventos. 
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Gráfico Único – Participação dos alunos nos eventos de letramento mencionados na entrevista 

 

 

Fonte:construção do autor 

 

RJ foi o aluno que nos informou participar do maior número de eventos. Esse aluno 

estuda no período matutino e, no período vespertino, trabalha com o seu pai, que é garçom 

aposentado, em um sítio. Durante o período noturno frequenta cursos de qualificação 

profissional. Concluiu alguns cursos de informática básica e está se preparando para atuar 

em supermercados em um curso do SENAC
12

. Diz que seu sonho é ser policial e vê a 

escola como um dos meios que lhe possibilitará o alcance desse objetivo e, segundo ele, 

por isso faz todas as tarefas solicitadas pelos professores. 

Representações como essas nos remetem às discussões de Kleiman (1995) sobre o 

papel da escola como a principal agência de letramento, concentrando, nesse caso, o foco 

das expectativas de RJ no que diz respeito a seu futuro, isso apesar de sua condição de 

parte de um processo de correção de fluxo, programa em que esse adolescente parece 

compor mais um número que quantifica um indicador. Aqui, a nosso ver, um investimento 

pessoal em um processo escolar que, embora RJ possivelmente não saiba, parece buscar 

‘distribuir’ o letramento, como observa Street (2003), como se fosse possível transmitir aos 

sujeitos, em um curto espaço de tempo, o conjunto de saberes dos quais precisam se 

apropriar para projetar mudanças em – ‘corrigir’ – suas representações de mundo e, por 

implicação, em suas relações interpessoais no futuro. 

O aluno informa que gosta de ler livros em casa e que tem em sua estante uma 

enciclopédia. Seu pai, registra RJ, lê jornais diariamente, o que de certa forma também 

                                                           
12 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 
 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=%20o%20que%20%C3%A9%20senac%3F&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FServi%25C3%25A7o_Nacional_de_Aprendizagem_Comercial&ei=Q3UrUcSdMJKe8QSpq4HADA&usg=AFQjCNEJH2-Gkojxae_OyT265tCw7atdfg&bvm=bv.42768644,d.eWU
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incentiva o adolescente nessa prática, pois ele disse que sempre que  possível busca 

informações sobre esportes nos jornais. Assim, eventos de letramento parecem bastante 

presentes no cotidiano de RJ. Ele informou também que se desloca na cidade orientando-

se por placas, utiliza mapas para a localização de ruas, faz compras com o auxílio de uma 

lista, comunica-se por meio de textos eletrônicos (computador e telefone celular) e usa a 

internet para buscar informações e fazer os trabalhos escolares, eventos típicos de um 

jovem citadino, mas bastante vinculados a usos pragmáticos da escrita (ROJO, 2009; 

STREET, 2003). 

É importante mencionar, aqui, que RJ foi o único aluno do grupo que, em se 

tratando dos níveis de alfabetismo, pareceu-nos estar em um entrelugar rumo ao 

alfabetismo pleno, como mostra o gráfico único da subseção anterior. Entendemos, pois, 

que essa alusão a vários eventos de letramento¸ assim como a alusão à prática diária da 

leitura de jornais por parte do pai, corresponda a /constitua vivências mais próximas com a 

escrita na vida desse estudante. Mais à frente, no entanto, observamos que seu desempenho 

na produção textual escrita exigiria de nós uma maior convivência com esse aluno para 

compreender efetivamente seus usos da escrita. 

RV, por sua vez, outro estudante do grupo aqui mencionado, assim como os demais 

alunos, também pertence a uma família de inserção socioeconômica menos favorecida. 

Atualmente mora com sua avó. Esse aluno nos informou participar de cerca da metade dos 

eventos elencados na entrevista. Um dos eventos recorrentes informado por ele é a leitura 

de bulas de remédios para a busca de informação quanto à posologia e ao intervalo em que 

devem ser tomados os medicamentos. A menção a eventos como esse possivelmente se 

deva à convivência com sua avó idosa, a qual toma remédios constantemente. Aqui, mais 

uma vez, percebemos que vivências das pessoas próximas aos alunos, bem como a 

disponibilidade de determinados portadores de textos e o acesso a eles, 

favorecem/incentivam/exigem a participação em determinados eventos (OLIVEIRA; 

KLEIMAN, 2010; GOULART, 2012; EUZÉBIO, 2012). Disse também que procura se 

informar sobre as notícias de sua cidade por meio da leitura de jornais, quando os tem à 

disposição. 

Observamos, no gráfico único, que nossa interação com RV nos fez caracterizá-lo 

como em um entrelugar do nível rudimentar para o nível básico de alfabetismo. Essas 

impressões vão ao encontro da entrevista realizada com ele, ocasião em que não nos 

pareceu familiarizado com letramentos dominantes, mencionando eventos de letramento 
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vernaculares como parte de seu cotidiano (ROJO, 2009). As vivências que depreendemos 

com a escrita na relação estabelecida com esse estudante remetem a práticas de letramento 

distantes daquelas que tendem a ser priorizadas na escola (KLEIMAN, 1995). 

Quanto a DM, seu pai é pedreiro e tem escolarização até a 4ª série, e sua mãe é 

costureira e cursou o Ensino Médio. Incentivado pela mãe que, segundo ele, gosta de ler e 

comentar sobre suas leituras, também afirmou gostar de ler, dizendo que, não raro, ganha 

livros de presente. Esse aluno nos informou participar de boa parte dos eventos de 

letramento citados na entrevista. Destoando dos demais, ele nos afirmou que gosta de ver 

filmes legendados. Segundo ele, essa é uma ótima oportunidade para tentar compreender 

como se fala e se escreve na língua inglesa. DM a exemplo de LA e de RJ, também 

frequenta um curso profissionalizante no SENAI
13

 (mecânica de motocicletas). Assim, faz 

parte de seu cotidiano a leitura de apostilas – uma das demandas do curso. 

DM diz ler jornais para a busca de informações sobre seu time de futebol, fazendo 

isso pelo menos duas vezes por semana – é o caso, mais uma vez, da disponibilidade do 

artefato e do acesso aos usos da escrita de que tal artefato é parte.  Informa também que 

costuma se locomover por intermédio de placas, utiliza sem problemas o transporte 

coletivo baseando-se pelo itinerário e, também, utiliza com frequência as mídias 

eletrônicas para a comunicação interpessoal, para o lazer e para a busca de informações, 

usos funcionais do dia a dia (STREET, 1984; CERUTTI-RIZZATTI; TOMAZONI; 

PEDRALLI, 2012). 

No caso específico de DM, cujo nível de alfabetismo caracterizamos como  

rudimentar, entendemos haver duas possibilidades de interpretação: uma delas são 

atravessamentos nas respostas que nos foram dadas na interação que mantivemos com ele, 

em um eventual propósito de responder o que esperava que desejávamos ouvir (ANDRÉ, 

2008). Uma segunda possibilidade de interpretação para essa dissonância entre nível de 

alfabetismo mapeado e a informação de vivências com a escrita seria uma falta de sintonia 

entre os usos vernaculares que faz da escrita em seu cotidiano e exigências de uma 

compreensão leitora mais efetiva, mais próxima do que faz a escola (HEATH, 2001 

[1982]; EUZÉBIO, 2011), o que lhe foi requerido quando aplicamos o instrumento. Trata-

se, aqui, de um caso que exigiria aprofundamento na interação com o estudante. 

Voltaremos a ele na próxima subseção. 

                                                           
13

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
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AM, o quarto dentre os estudantes participantes deste estudo, cujos níveis de 

escolaridade dos pais não soube ou não quis nos informar, trabalha no contraturno como 

lavador de automóveis. Esse aluno, a exemplo de DM, também começará a frequentar o 

curso de mecânica de motocicletas do SENAI. Vemos que ele, assim como outros, está 

preocupado com sua futura condição socioeconômica. Quando questionado se gostava de 

escrever e de ler, ele foi taxativo ao nos responder que não: (1) Eu faço porque tem que 

fazê. Lê, eu não gosto. Nunca gostei de ler, mas eu faço porque é obrigada a fazê
14

. Ainda 

assim, AM informou participar de muitos dos eventos que compunham a entrevista. Dentre 

eles, todos relativos às mídias eletrônicas e também nos disse deslocar-se com relativa 

facilidade orientando-se por placas. 

Neste caso de AM, o nível de alfabetismo – caracterizado como rudimentar –  

parece em sintonia com as informações que o adolescente dá sobre os usos da escrita em 

seu dia a dia. Suas vivências com a modalidade escrita parecem estritamente vernaculares 

(ROJO, 2009), e ele assume um afastamento dos usos mais próximos da escola 

(KLEIMAN, 1995), que ele realiza quando ‘obrigado’ a fazê-lo. Com respeito a esse 

estudante, não conseguimos depreender relações que mantém com os familiares nos modos 

de ver a escrita, mas contatamos com sua declaração de afastamento da escrita escolar nas 

formas como verbalizou esse afastamento: não gosta, faz porque é coagido a fazê-lo. 

CFG é o quinto integrante deste grupo. Seu pai é um operário de obra civil e tem 

baixa escolarização; sua mãe é aposentada e estudou até a 4ª série. CFG vive em um sítio 

no qual passa a maior parte do dia cuidando dos animais. Ele nos afirmou que está na 

turma de correção de fluxo por ter sido reprovado por três vezes na 5ª série. Esse é mais 

um dos alunos cujo desempenho interpretamos como correspondente ao  índice de 

alfabetismo rudimentar. Dentre os eventos de letramento elencados na entrevista, nos 

informou participar de apenas três deles. Nesse caso, parece-nos que vários eventos que 

envolvem a leitura e a escrita não fazem parte das demandas cotidianas desse aluno. 

Alguns eventos que pudemos mapear na interação com esse aluno parecem comuns 

entre todos os entrevistados, dentre eles a leitura dos livros didáticos, o envio de 

mensagens de texto via telefone celular e, talvez por ser uso da escrita comum nas famílias, 

a leitura de bulas de remédios – eventos que entendemos no âmbito dos letramentos 

                                                           
14

 Considerando que as entrevistas foram gravadas, mantemos, aqui, marcas da oralidade. Evitamos, porém, 

marcações que possam expor a face dos participantes, casos que remetam a preconceito linguístico, porque o 

estudo não focaliza essa questão, embora reconheça como os usos da oralidade estão implicados na discussão 

que fazemos aqui.  
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vernaculares (ROJO, 2009). Especificamente quanto a CFG, caracterizado por nós como 

em nível rudimentar de alfabetismo, nos informou não conseguir utilizar o transporte 

coletivo orientando-se pelo itinerário. Neste caso, parece bastante explícita a relação entre 

o nível de alfabetismo inferido por nós – rudimentar – e as vivências – bastante restritas – 

que este estudante informa ter construído com a escrita. Essa modalidade da língua não 

parece ter no seu cotidiano e nem no cotidiano de seus familiares um papel mais efetivo 

com respeito aos letramentos dominantes (GOULART, 2012), aos usos globais da escrita 

de prestígio (STREET, 2003). 

LA, o sexto estudante do grupo com o qual interagimos, também vem de estrato 

socioeconomicamente fragilizado. É órfão de pai e a atividade profissional de sua mãe é 

prestação de serviços domésticos. Esse aluno nos informou participar de muitos dos 

eventos contemplados na entrevista. Quando lhe perguntamos se gostava de ler nos disse: 

(2) Não gosto muito de ler. Já li muito. Tinha uma professora que dava 150 página pra lê 

em um dia... dois três dias. 

Esse aluno, assim como outros deste grupo foi aprovado em um teste de seleção 

para um curso profissionalizante do SENAI. Ele também se mostra bastante preocupado 

com seu futuro profissional.  Trabalha como servente na construção civil e diz que esse é 

um serviço muito ‘penoso’ e mal remunerado. Esse aluno, a exemplo de RJ, participou 

durante o ano letivo de 2012 de cursos de informática básica. Quanto aos eventos, nos 

informou que é usuário assíduo das mídias eletrônicas – redes sociais e mensagens de 

textos –, que se deslocar orientando-se por meio de placas e que utiliza sem problemas o 

transporte público valendo-se das orientações escrita para tal; em síntese, o foco são os 

letramentos vernaculares (ROJO, 2009). 

LA, como mostra o gráfico único, foi caracterizado por nós como em nível 

rudimentar no entrelugar para o nível básico. A interação que mantivemos com ele 

sinalizou para a confirmação dessa condição. A escrita parece estar em sua rotina para 

finalidades funcionais, em manifestações locais do dia a dia, não havendo maior 

familiaridade com usos globais (STREET, 2003) que costumam ter lugar de prestígio na 

escola (KLEIMAN, 1995). 

Nossa interpretação das percepções desses adolescentes sobre os usos que fazem da 

escrita em seu cotidiano nos remetem a Tomazoni e Pedralli (2011, p.12) e às 

considerações acerca de seus participantes de pesquisa: 
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Parece unânime entre os participantes deste estudo que a significação 

efetiva na vida prática deles é que determina de quais eventos de 

letramento tomarão parte de quais, por não figurarem como 

significativos, não o farão, o que converge com Kleiman (2007), segundo 

a qual ganham sentido na vida das pessoas as práticas sociais que 

respondem às demandas culturais específicas, relacionadas às 

necessidades e aos interesses dos sujeitos, como às de ordem social mais 

ampla, que conferem possibilidade de participação em práticas sociais 

múltiplas. 

 

Mapeamos, aqui, em linhas gerais os eventos mencionados pelos estudantes nas 

entrevistas que realizamos com eles, na busca por sinalizar para vivências com a escrita, 

valorações que nos dessem indícios sobre suas práticas de letramento.  Em cada caso 

estudado, parecem existir demandas diferentes, excetuando-se o uso da mídia eletrônica 

que é bastante comum entre os jovens que moram em centros urbanos hoje, mas o que nos 

parece de fato presente em todos os casos é uma prevalência de manifestações vernaculares 

dos usos da escrita, distanciando esses estudantes dos usos de prestígio que têm lugar na 

escola e que correspondem a usos dominantes e globais (ROJO, 2009; KLEIMAN, 1995; 

STREET, 2003). A escrita estaria em seu cotidiano para atender a propósitos pragmáticos, 

ligados a atividades cotidianas. Isso nos leva para sua inserção profissional e para a 

inserção profissional de seus familiares: vivências de trabalho nas quais a escrita não tem 

um papel central e, quando tem, não parece ir além de usos pragmáticos, para atender a 

finalidades imediatas. Aqui, as complexas relações entre acesso à cultura escrita, 

disponibilidade de artefatos da cultura escrita e inserção socioeconômica (BRITTO, 2003). 

Só se participa de determinados eventos de letramento quando existem práticas que 

os ancorem (STREET, 2003) e quando há condições materiais para tal (GERALDI, 2010; 

BRITTO, 2003). Embora não tenhamos conseguido conviver com esses estudantes por um 

período de tempo suficiente que nos permitisse conhecer melhor tais usos da escrita e 

entender mais efetivamente os valores que atribuem a esses usos, compreendemos que essa 

inserção, mesmo assim pontual, sinaliza para relações entre os fazeres com a escrita no dia 

a dia, a forma como os usos dessa modalidade se colocam em nossas relações interpessoais 

e o quanto dominamos tais usos em uma condição de alfabetismo pleno ou não. 

Retomaremos essa discussão à frente. 

 

 



58 
 

7.3 CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA DOS ALUNOS À 

LUZ DOS NÍVEIS DE ALFABETISMO E DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO QUE 

DEPREENDEMOS NO GRUPO DE ESTUDANTES 

 

Não pudemos, no âmbito deste TCC, contar com uma ampla gama de textos dos 

alunos, pois a professora estava à frente dessa turma há apenas dois meses
15

 e, segundo ela, 

não houve tempo hábil para que houvesse mais atividades de produção textual escrita, 

conforme já explicitamos anteriormente. Um comportamento que nos chamou atenção foi 

o fato de muitos alunos afirmarem não guardar os textos após sua avaliação; certamente 

mereceria estudos sobre a valoração atribuída a suas produções textuais. 

Os textos nos apresentam dados que nos permitem entender que as produções 

veiculam representações de mundo vinculadas a questões pragmáticas, revelando uma 

concisão que sugere pouca familiaridade com práticas de letramento escolares. 

Acreditamos, com isso, ser possível responder à questão de pesquisa que corresponde ao 

último desdobramento da questão central, com base no material que geramos em pesquisa 

documental: Como se caracteriza a produção textual escrita dos alunos participantes deste 

estudo no que se refere a teorizações sobre gêneros discursivos e, por implicação, às 

condições de produção dos textos: ter o que dizer, ter a quem dizer, ter razões para dizer e 

ter estratégias para dizer (GERALDI, 1997 [1991])? 

 

 

7.3.1 Gêneros discursivos em que os textos se materializam: uma discussão inicial 

 

Após leitura, com fins analíticos, dos textos dos alunos, entendemos que, de modo 

geral, trata-se de textos escritos ‘para a’ escola (GERALDI, 1997 [1991]), com  finalidades 

de obtenção de nota. Parece-nos que, se o propósito central das produções textuais escritas 

dos alunos é a atribuição de nota, eles tendem a escrever para mostrar ao professor que 

sabem fazê-lo do modo como lhes foi solicitado. Nesse caso, a apropriação dos diferentes 

gêneros parece ficar em segundo plano, pois, como registra Geraldi (2010), o ensino deve 

ser pensado como a construção de conhecimentos, tendo como ponto de partida aquilo que 

já é de domínio do aluno. Sendo assim, se não houver uma ‘preparação prévia’, acerca do 

                                                           
15

 A alternância de professores em turmas com essas configurações parece-nos um tema que exige novos 

estudos, porque entendemos ter sérias implicações na formação de alunos com esse perfil. Essa, porém, não é 

questão que possamos discutir no âmbito deste TCC. 
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que será tratado/trabalhado nos textos, eles tendem a se resumir a respostas a demandas 

escolares pontuais. 

Foi o que inferimos nos textos analisados, os quais, em sua maioria, tratam da vida 

cotidiana dos alunos por meio de narrativas simples que descrevem e/ou narram fatos 

vividos e aspirações futuras. No caso desses estudantes, esses contornos talvez ganhem 

significados ainda mais expressivos porque nos parece que eles somente usam a escrita 

para finalidades funcionais imediatas; assim, lidar com o cotidiano, com suas 

representações de mundo no pragmatismo do dia a dia, talvez contribua para que saibam o 

que escrever de imediato, mas possivelmente ajude pouco a ampliar suas representações de 

mundo sobre as finalidades da escrita na sociedade (BRITTO, 2003). 

Essa é uma prática em que, segundo Geraldi (1997 [1991], p. 137), “há muita 

escrita e pouco texto”, como entendemos ocorrer no exemplo a seguir. Como nosso foco, 

aqui, é o gênero em que o texto é materializado, precisamos registrar que o texto que 

segue, como os demais, foi produzido sem uma vinculação a um gênero específico, 

caracterizando uma produção para exercício escolar. Também aqui, encontramos um 

desafio: se a escrita tem lugar apenas em atividades corriqueiras na vida desses 

adolescentes, a escola precisa constituir um espaço para que os alunos tenham contato com 

relações interpessoais de outra natureza – a agência de letramento (KLEIMAN, 1995) –, 

para compreender usos da escrita nas várias esferas da atividade humana; isso exigiria 

enfocar os textos nos diferentes gêneros discursivos. 

O texto que veiculamos a seguir é de CFG, caracterizado por nós como em nível 

rudimentar de alfabetismo, o que parece ser confirmado pela configuração da 

textualização; se retomarmos o gráfico único observaremos que este estudante mencionou 

um número muito baixo de eventos de letramento em seu cotidiano. Vejamos o texto: 
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Figura 1 – Texto de CFG 

Fonte: pesquisa documental do autor 
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Produções como essa tendem a ser comuns na escola e se distanciam de textos que 

se materializam em gêneros discursivos que circulam nas diferentes esferas de atividade 

humana. Conforme mencionamos anteriormente, os enunciados que produzimos compõem 

gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003 [1952/53) que circulam socialmente. Desse modo, 

considerando que a disciplina de Língua Portuguesa tem como objetivo horizontalizar as 

práticas de uso da língua dos alunos, acreditamos que essa horizontalização pode ser 

viabilizada tendo os gêneros como referencial para que os alunos possam produzir textos 

nos diferentes gêneros que instituem relações intersubjetivas em diferentes esferas da 

atividade humana. 

Nesse caso específico, parece-nos fundamental que CFG exercite na escola usos da 

escrita que não têm lugar em seu cotidiano, porque a instituição escolar, aqui, assume de 

fato a condição de principal – se não única – agência de letramento (KLEIMAN, 1995). 

Tal exercício exigiria que o contato com a escrita na leitura e na produção textual fosse em 

textos tomados no âmbito dos gêneros (GERALDI, 1997 [1991] ). E, ainda que veiculemos 

apenas um exemplar, de CFG, raciocínio semelhante valeria para produções escritas dos 

outros estudantes. 

Os textos produzidos pelos alunos se aproximam de textos que constituem a 

tradicional redação escolar e se materializam em narrações e descrições acerca de suas 

vivências, como mencionamos anteriormente – trata-se, pois, de textos que só fazem 

sentido dentro da escola e que se demandam representações de mundo que parecem se 

limitar ao já conhecido. Consideramos que, durante a jornada escolar, o aluno deve entrar 

em contato com os diversos gêneros discursivos que circulam nas mais diferentes esferas 

sociais, sobretudo em classes com esses contornos, que se propõem a ‘corrigir’ a 

historicidade dos alunos, o que, já mencionamos, entendemos impossível. Não se espera 

que o aluno saia da escola como um exímio escritor e, sim, que tenha um domínio da 

linguagem escrita que possibilite sua inserção em uma sociedade que exige, cada vez mais, 

esse tipo de conhecimento, especialmente quando o perfil dos estudantes se caracteriza por 

níveis de alfabetismo  como os dos adolescentes com os quais trabalhamos. 

 

7.3.2 Dimensão interacional da produção textual escrita: um enfoque mais pontual 

Discutiremos, a partir daqui, interpretações nossas acerca de vivências e de 

aprendizagens dos alunos participantes deste estudo, o que sinaliza para uma compreensão 
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de escrita distante das práticas de letramento da escola, para a compreensão de que 

escrever na escola implica eventos de letramento prototípicos, dos quais não são de fato 

participantes. Não é seu universo, não se reconhecem como usuários da escrita ali, sentem-

se deslocados e, até mesmo, ‘pressionados’ a dar conta de um demanda com a qual não têm 

familiaridade, por isso se limitam a respostas pontuais, pragmáticas. E, em muitos casos, 

parece-nos que respostas dessa natureza são esperadas desses alunos, porque o foco das 

atividades muitas vezes está no cotidiano já amplamente conhecido pelos alunos. 

Começaremos por analisar as produções de CFG, estudante cujo texto inserimos na 

subseção anterior. Retomando caracterizações já registradas, o pai de CFG é um pedreiro 

analfabeto e a mãe é uma costureira que cursou até a 4ª série do Ensino Fundamental. Esse 

aluno nos informou, por ocasião da entrevista, que só lê se for obrigado. Dentre os 26 

eventos de letramento que foram abordados na entrevista, CFG nos informou participar de 

apenas quatro deles. Esse aluno trabalha em um sítio cuidando de animais, ele se mostrou 

bastante eloquente quando o assunto era o tratamento dos animais e, em especial, os 

rodeios e ‘tiros de laço’ – modalidade esportiva em que relatou ter conquistado vários 

prêmios. Vejamos o excerto a seguir: 

 

 

Figura 2 – Texto de CFG 

Fonte: pesquisa documental do autor 

 

 

Dentre os alunos que participaram deste estudo, CFG foi o que nos forneceu mais 

material para análise. Algumas de suas produções tratavam de sua vida cotidiana com foco 

no tratamento dos animais ou com foco em jogos, e também construções de histórias.  

Percebemos que, em se tratando do seu hobby ou trabalho – em nossa percepção, a 

natureza dessas ações se interpenetram nas falas do estudante –, ele tem muito a dizer. Ao 
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que parece, CFG, a exemplo de outros que participaram deste estudo, produziu tais textos 

como quem tem a função de preencher uma folha em branco, cumprir o que lhe foi 

determinado para posterior avaliação. Para Geraldi (1997 [1991]), quando o aluno escreve 

apenas para mostrar ao professor que sabe escrever, as razões para dizer e o que dizer se 

anulam. Inferimos esse comportamento nos textos analisados neste capítulo. 

O aluno RJ, por sua vez, nos apresentou duas produções. A primeira contém apenas 

um parágrafo cujo título é “Meu futuro” e segue na figura 2, a seguir. Nessa produção, ele 

registra o que quer ser no futuro e escreve que, para alcançar tal objetivo, deve estudar 

muito. Vejamos o texto: 

 

 

Figura 3 – Texto de RJ 

Fonte: Geração de dados do autor 

 

 

Observamos nesse texto que RJ considera a escola como a instituição que lhe 

possibilitará mobilidade social, pois ele diz que quer “chegar mais longe” e para isso deve 

estudar muito. Street (2003, p.10) entende que a oferta do letramento formalizado, por si 

só, não facilita novos empregos e não gera mobilidade social. Nesse sentido, assim como 

Street (2003), embora em outra inserção teórico-epistemológica, Geraldi (2010) aponta que 

muitos indivíduos, estimulados pelas ideologizações que são falsamente difundidas pela 

mídia, concebem o grau de escolaridade como fator determinante para sua inserção no 

mercado de trabalho. Estamos tratando, aqui, do mito do alfabetismo criticado por Graff 

(1994), segundo o qual a alfabetização nos moldes em que vem sendo promovida – vista 
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pelo enfoque autônomo de letramento – não traz grandes vantagens ao indivíduo, pois não 

lhe garante mobilidade social, além de não promover o desenvolvimento de um país. Ainda 

segundo Graff (1994), o processo de alfabetização não acompanhou o ritmo das mudanças 

sociais, o que remete à necessidade de ressignificações urgentes nas práticas de letramento 

vigentes na escola. 

Já a segunda produção de RJ é um texto com dois parágrafos em que ele completa 

uma frase criada pela professora: ele deveria dar sequência à história começada pela 

professora. Nesse caso, a artificialidade do ato parece constituir exemplo das clássicas 

práticas de escrita da tradição escolar.  
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Figura 4 – Texto de RJ 

Fonte: Geração de dados do autor 

 

 

As vivências de RJ parecem-nos bastante singulares. Considerando nossa interação 

com esse estudante por ocasião da entrevista RJ afirmou participar da maior parte dos 

eventos de letramento contemplados pela entrevista, o que, em princípio poderia sugerir 

maior familiaridade com a escrita no dia a dia. Em suas produções textuais, no entanto, 

essa familiaridade parece não se confirmar, pelo menos não nos usos próximos aos da 

escola. 

RJ, que também vem de uma família de estrato socioeconômico fragilizado, em 

que o pai é pedreiro e a mãe empregada doméstica, ambos alfabetizados, nos informou que 

participa de cursos extraescolares (profissionalizantes), lê os livros didáticos e utiliza a 

escrita e a leitura em seu ambiente de trabalho (repositor de supermercado). Esse aluno, de 

acordo com a entrevista, é o que nos informou participar de maior número de eventos de 

letramento. Considerando a produção textual de RJ, nos parece que a familiarização dele 

com a escrita esteja muito associada a determinados usos, afastando-se das formas de dizer 

(GERALDI, 1997 [1991]) requeridas na escola.  Entendemos que os exemplos registrados 

aqui sinalizam para um comportamento de RJ de escrever apenas para ‘cumprir a tarefa’, 
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possivelmente porque a forma como a escrita é abordada não signifique efetivamente para 

ele. 

Quanto à LA, tal qual já mencionamos, cujo grau de escolaridade da mãe, 

empregada doméstica, o adolescente não soube ou não quis nos informar, é órfão de pai e 

trabalha como servente de obras da construção civil. Caracterizamos esse aluno como em 

um entrelugar  do nível rudimentar para o nível básico, o que parece se confirmar também 

na materialidade textual da produção que segue. Ele nos informou que muitas aulas lhes 

foram de grande valia, pois o conteúdo trabalhado em sala de aula foi requisitado em um 

teste de seleção no qual ele disse ter sido admitido. Trata-se de um curso profissionalizante 

– mecânica de motocicletas no SENAI. Sabemos que esse é um curso relativamente 

concorrido, o que requer, entre outros atributos, o domínio de alguns conhecimentos 

básicos acerca da língua. 

O fato de os alunos não terem muito o que dizer (GERALDI, 1997 [1991]) nas 

situações de uso da escrita em que lhes foi requerido esse dizer possivelmente esteja 

relacionado à falta significação efetiva para esse ato de dizer naquelas situações escolares. 

Para que os alunos de fato compreendam as produções textuais como materializações de 

seus projetos discursivos tem de haver esses projetos, e isso precisa ser construído  em 

classe, porque implica vivências, representações de mundo, disposições pessoais formas de 

avaliar a realidade. Como o foco nas turmas de correção de fluxo possivelmente esteja em 

facultar aos alunos níveis de alfabetismo mais elevados, talvez não esteja havendo essa 

preocupação com ter o que dizer, porque o domínio da materialidade da escrita – sistema 

alfabético e convenções básicas de escrita –, em si mesmo, seria problemático, o que se 

tornaria foco prioritário do professor, porque concebido em sua urgência. Vejamos um 

pequeno excerto de um dos textos de LA: 

 

Figura 5 – Texto de LA 

Fonte: Geração de dados do autor 
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O conteúdo dessa textualização chama atenção para questões socioeconômicas de 

inserção de LA. A atividade laboral que desenvolve provavelmente não lhe faculte acesso 

aos bens culturais em que a escrita tem papel relevante. Em seu texto, o aluno registra, 

ainda, que quer trabalhar com instalação de ar condicionado, quer ser marceneiro e, 

também, mecânico de moto. Há uma clara indefinição quanto à futura profissão. Parece-

nos que essa indefinição – tão visível – é um argumento utilizado por ele para alongar o 

texto. 

RV, outro aluno de família de estrato socioeconomicamente fragilizado, como já 

mencionamos, vive com a avó e, na interação em entrevista, nos informou participar de 

vários eventos de letramento. Caracterizamos esse estudante também em um entrelugar  do 

nível rudimentar para o nível básico de alfabetismo. Os textos desse aluno, embora 

apresentem especificidades dos textos analisados até então, distinguem-se de algum modo. 

Em um dos textos, ele faz uma reflexão sobre sua vida pregressa, analisa o que fez de 

errado e propõe mudanças em seu comportamento. Esse texto é o que mais se aproxima 

das condições de produção textual propostas por Geraldi (1997 [1991]), pois o aluno 

parece ter o que dizer, a quem dizer, razões para dizer e estratégias para tal, embora esse 

texto não se materialize em um gênero discursivo que circule socialmente, como podemos 

observar a seguir. 

Antes de apresentarmos o texto talvez valha a reflexão de que, diferentemente de 

LA, também caracterizado no entrelugar com que caracterizamos RV, este último 

estudante, em sua textualização, parece mais familiarizado com as formas de escrita da 

escola, parece mais confortável com o ato de dizer nos moldes que a escola requer dele. 

Vejamos, então, o texto. 
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Figura 6 – Texto de RV 

Fonte: Geração de dados do autor 

 

 

Assim como RV, AM, o próximo estudante de cujas produções nos ocuparemos 

nesta análise, a exemplo do que já registramos, é também um aluno que apresenta 

condições socioeconômicas fragilizadas. Vive com o pai cuja formação escolar não soube 

ou não quis nos informar.  O adolescente nos disse que participa da metade dos eventos de 

letramento que compunham a entrevista. Como podemos ver a seguir, nos apresentou 

textos em que pudemos depreender temas de seu cotidiano e, assim como CFG, de quem 

nos ocupamos anteriormente, parece escrever para dar conta de demandas que lhe são 

colocadas pela escola. Caracterizamos AM como em nível rudimentar de alfabetismo. 

A inserção sociocultural de AM e dos demais alunos parece não lhes favorecer, 

como adverte Britto (2003), condições de acessibilidade e de disponibilidade a usos e 
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artefatos da cultura escrita em suas múltiplas formas de materialização. Possivelmente as 

práticas de letramento sejam muito distintas das práticas escolares. Assim, não se trata de 

não se empenharem nas produções textuais que lhes são propostas, mas de agirem no 

limite do que conhecem. 

O texto a seguir é uma produção textual de AM que parece constituir um exercício 

de textualização escolar, sem um gênero discursivo reconhecível. A materialização do 

texto sinaliza para problemas com o domínio do código, assim como com formalizações do 

processo textual e, no conteúdo, a visibilização de embates que remetem a sua inserção 

socioeconômica. 

 

Figura 7 – Texto de AM 

Fonte: Geração de dados do autor 

 

A partir das entrevistas realizadas com os alunos, pudemos depreender que todos 

eles participam de eventos de letramento que têm como suportes o computador ou outras 

mídias eletrônicas. Eles utilizam essas ferramentas para a busca de informações e também 

para a comunicação interpessoal via texto. Trata-se de usos vernaculares (ROJO, 2009). 

Tais usos, porém, deveriam, a nosso ver, ser contemplados pelas escolas no bojo de suas 

metodologias de modo a articular a eles outros usos, não familiares aos alunos. Essas 

vivências pragmáticas do cotidiano poderiam constituir em sala de aula ‘lugar’ de encontro 
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entre os usos da escrita (re)conhecidos pelos alunos e os usos da escrita dos quais o 

processo de escolarização objetiva apropriação, possibilitando, assim, a esses estudantes 

algum tipo de relação entre o que a escola propõe para a escrita e o que a escrita significa 

em seu cotidiano. A horizontalização das práticas de letramento (STREET, 2003) desses 

alunos exige pontos de encontro entre o que lhes é familiar e o que é inteiramente novo. 

Talvez esse encontro contribuísse para que eles se envolvessem mais efetivamente nas 

atividades de produção textual – e em tantas outras – propostas pela escola. 

Assim, ao analisarmos a produção textual escrita dos alunos, percebemos que a 

capacidade de interação por meio dessa modalidade da língua ainda apresenta-se distante 

do que é pressuposto pelos documentos institucionais, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998). Considerando essa turma de correção de fluxo, ao que parece, 

a escola, com esse grupo, não conseguiu atingir os objetivos pressupostos. Exemplo disso 

são os textos de DM, que consideramos, assim como outros, distante desses objetivos. DM 

nos informou que, a exemplo de LA, também passou no exame de seleção para o curso de 

mecânica de motocicletas do SENAI. Quanto aos eventos de letramento, nos informou 

participar de metade dos exemplos que lhes apresentamos na entrevista, dentre estes, todos 

aqueles referentes às mídias eletrônicas. Caracterizamos este estudante como em nível 

rudimentar de alfabetismo.  Eis um de texto de DM: 

 

Figura 8 – Texto de DM 

Fonte: Geração de dados do autor 
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Este aluno, diferentemente de AM e de CFG, os outros dois estudantes também 

caracterizados em nível rudimentar de alfabetismo, mostra, em nossa avaliação, uma 

familiaridade maior com o ato de escrever para finalidades escolares. O desafio, também 

aqui, parece ser apresentar a esses adolescentes outras formas de conceber a escrita na 

sociedade mais ampla, na horizontalização de suas práticas de letramento (STREET, 

2003). 

Assim, os textos a que tivemos acesso parecem representar exemplares de 

produções textuais realizadas como exercício de escrita, tematizando vivências, narrativas 

cotidianas, o que nos faz evocar as redações escolares mencionadas por Geraldi (1997 

[1991]). Na sequência, discutimos as estratégias utilizadas pelos alunos para 

materializarem o seu dizer nos textos discutidos neste capítulo. 

 

 

7.3.3 Estratégias do dizer 

 

Dentre as produções analisadas, percebemos que existem muitas inadequações 

referentes, principalmente, a ortografia e coesão gramatical e referencial (KOCH, 2003). 

Soma-se a isso, o fato de que quase todos os textos apresentam inconsistências no que diz 

respeito ao uso dos sinais de pontuação, à paragrafação e também a questões de 

organização espacial na página, como o estabelecimento de margens das folhas – aqui, 

muitos saberes cuja apropriação e objeto de atenção nos anos iniciais da escolarização 

básica. Outra característica que nos chamou atenção é o excesso de marcas da oralidade 

nos textos escritos, conforme os excertos a seguir. Em muitos casos, os alunos escrevem 

exatamente como falam. Talvez isso seja um reflexo da falta de familiaridade com usos da 

escrita em enunciações formais. 
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Figura 9 – Texto de LA 

Fonte: Geração de dados do autor 

 

 

 
 

Figura 10 – Texto de CFG 

Fonte: pesquisa documental do autor 
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Figura 11 – Texto de DM 

Fonte: pesquisa documental do autor 

 

 

Inferimos nesses textos que CFG, LA e DM narram situações de seu dia a dia 

como se estivessem transcrevendo suas falas. Suas construções em relação à norma padrão, 

em muitos casos, são distantes do que se espera encontrar nas enunciações formais, 

características que também observamos nos textos dos demais alunos, excetuando-se RV. 

Parece-nos certo que essas dificuldades estão relacionadas ao distanciamento existente 

entre as práticas de letramento do aluno e as práticas vigentes na escola (HEATH, 2001 

[1982]; EUZÉBIO, 2011). Os textos desses alunos apresentam claramente não 

familiaridade com manifestações dominantes da cultura escrita, ou o não exercício dos 

usos da escrita tal como quer a escola, o que evidencia o descompasso existente entre as 

práticas de letramento intra e extraescolares. Além disso, Britto (2001 [1984]) denota a 

forte presença da imagem de um interlocutor, o professor, o que faria com que o aluno 

apresente certa dificuldade para organizar seu texto, pois ele escreve tentando imaginar o 

que o professor está esperando. Ainda segundo Britto (2001 [1984]), estudiosos que têm 

como foco de trabalho a redação escolar, não tocam na questão do interlocutor e quando o 

fazem é para falar de sua ausência e apontam esse comportamento  para justificar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos que, nesse caso, escrevem para atender a 

formalidades escolares.  Não consideramos, aqui, que o professor seja um empecilho para 

um bom desempenho dos alunos nessa tarefa. Essa nossa compreensão tem origem na 

percepção de que muitos dentre os envolvidos consideram o programa de correção de 

fluxo como uma chance para recuperar o ‘tempo perdido’ e por isso sentem-se na 

‘obrigação’ de corresponder às expectativas do professor. Fazer isso exige familiarizar-se 
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com as práticas de letramento da escola, o que seguramente não se dá em um ano e nem 

no âmbito restrito da escola. 

Para Geraldi (2011, p. 118), “[...] é próprio da linguagem seu caráter interlocutivo. 

A língua é o meio privilegiado de interação entre os homens. Em todas as circunstâncias 

em que se fala ou se escreve há um interlocutor”. O autor aponta, ainda, que o tipo de 

interlocutor influencia, de maneira direta, na formulação do texto, seja ele oral ou escrito. 

Além do interlocutor, aqui, temos os eventos de letramento em si mesmos. A produção de 

um texto para uma finalidade interacional é um evento de letramento por excelência e por 

isso exige determinado comportamento. Comportar-se ‘convenientemente’ em um evento 

de letramento exige familiaridade com ele, e essa familiaridade, no caso desses estudantes, 

depende só da escola, porque os demais entornos culturais nos quais se inserem não lhes 

facultam essa familiarização. Cabe à escola buscar estratégias que visem facultar tal 

familiarização. Há um mundo fantástico visibilizado nos textos dos alunos. Ali eles 

sinalizam aspirações, dilemas e parte de suas histórias. 

Em textos cujo foco temático era seu cotidiano, sua historicidade, percebemos que 

os alunos tinham algo a dizer, mas não sob os contornos das formalidades escolares, 

porque não estão familiarizados com práticas de letramento escolares, o que requer uma 

maior exposição deles com os mais variados tipos de textos que circulam socialmente. Para 

isso entendemos necessário desenvolver estratégias que busquem envolver os alunos, que 

valorizem suas práticas e suas vivências, mas que necessariamente as transcendam 

(STREET, 2003). Também nos ficaram claras as dificuldades encontradas por eles no que 

tange as estratégias de dizer. Tais estratégias implicam (novamente) familiarização com o 

evento e, por via de consequência, práticas que sustentem sua participação nesse evento. 

No momento da produção, os alunos, por não estarem familiarizados com essas práticas, 

são deslocados para um ‘mundo’ que não é seu, um mundo no qual, ainda não sabem se 

mover e, talvez por isso, formas de organização do ensino entendam que o caminho seja a 

correção.  Possivelmente o fluxo possa ser corrigido, como imaginamos que foi – esses 

estudantes hoje, nos dados oficiais, não estão mais no Ensino Fundamental, mas no Ensino 

Médio. O problema com os indicadores quantitativos foi resolvido. A questão é como suas 

vivências com a escrita (não) foram ampliadas ao longo do ano e de que forma as novas 

demandas do Ensino Médio vão se apresentar a eles e contribuir para ratificar o não 

pertencimento à esfera escolar (STREET, 2003; BRITTO, 2003; GERALDI, 2010). 
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Os argumentos de Geraldi (2010, p. 118), ao que parece, nos mostram o porquê de 

tanta dificuldade. Mesmo assim, devemos considerar, também, que talvez tal dificuldade 

esteja relacionada à própria condição desses alunos, pois para frequentarem a turma de 

correção de fluxo considera-se que apresentam, segundo a escola, ‘defasagem’ no que se 

refere aos saberes escolares. Vemos essa ‘defasagem’ como historicidade alheia às práticas 

de letramento escolar. Como já registramos, a escola – e seguramente, em implicações 

complexas, a sociedade mais ampla – falhou com esses meninos, facultando-lhes apenas 

parco domínio do sistema alfabético. Vimos que, com algum esforço, eles conseguem se 

expressar por meio de textos, no entanto é flagrante a não familiarização com a escrita 

escolar – e, por implicação, com a escrita nos letramentos dominantes (ROJO, 2009) que 

tem lugar na sociedade mais ampla. Isso, provavelmente, seja um reflexo da falta de 

projetos que contemplem a historicidade dos alunos que chegam à escola e, no caso do 

ensino da produção textual escrita, que contemplem as condições de produção propostas 

por Geraldi (2010). 

Para  Soares (2003, p. 107, grifo da autora), “[...] de certa forma, a escola 

autonomiza as atividades de leitura e de escrita em relação a suas circunstâncias e usos 

sociais”.  Sedimenta-se, então, um processo de escolarização dos saberes cotidianos, 

desde a alfabetização. Foca-se em um determinado saber, para depois, então, avaliar o 

aluno. Trata-se de comportamentos que se situam no modelo autônomo de letramento, 

ou seja, aquele em que, segundo Street (1984), se pressupõe a possibilidade de exercitar 

o sujeito em atividades cognitivas descoladas de seu pertencimento sociocultural. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso organizou-se como um estudo de caso 

(ANDRÉ, 2008), em escola pública de rede estadual de ensino, envolvendo seis estudantes 

de quinze anos de idade matriculados em uma 8ª série. Teve como tema a produção textual 

escrita em turmas da chamada correção de fluxo, estruturando-se para responder à seguinte 

questão central de pesquisa: Que relações é possível depreender entre níveis de alfabetismo 

de alunos em classe de correção de fluxo, suas práticas de letramento e a configuração de 

sua produção textual escrita em uma dessas classes? Essa questão apresentou 

desdobramentos, cujas inteligibilidades construídas ao longo desta pesquisa procuramos 

sintetizar brevemente a seguir. 

Com relação ao primeiro desdobramento – Os alunos envolvidos neste estudo 

aproximam-se de que níveis de alfabetismo (INAF, 2009)? –, com a aplicação e 

instrumento derivado de estudo de Cerutti-Rizzatti, Tomazoni e Pedralli (2012), 

caracterizamos os seis alunos participantes do estudo como estando em níveis de 

alfabetismo ainda incipientes: três deles – CFG, AM, DM – no nível rudimentar; dois 

deles –  LA e RV – em um  entrelugar do nível rudimentar  para o  nível básico; e o sexto 

dentre eles,  RJ, em um entrelugar do nível básico  para o nível pleno. É nossa 

compreensão que se trata de uma caracterização – embora a requerer comprovação – 

preocupante, que exigiria uma ação escolar focada de fato na ampliação de suas vivências 

com a escrita, ao invés de ocupada em promovê-los para outro nível de ensino para atender 

exigências tecnoburocráticas oficiais. 

No segundo desdobramento, foco nos eventos e nas práticas de letramento, havia 

duas questões suporte: De que eventos de letramento (HEATH, 2001 [1982]) esses alunos 

informam participar na escola e fora dela? E ainda: Que práticas de letramento (STREET, 

1988) é possível depreender a partir das especificidades desses eventos informados? Aqui, 

sentimos necessidade de maior tempo de convivência com os estudantes para a construção 

de respostas mais consistentes para essas questões, o que o curto período de produção de 

um TCC não nos permitiu. Apesar disso, nas entrevistas que realizamos com eles, pudemos 

observar prevalecerem usos da escrita funcionais do dia a dia, havendo distanciamento de 

usos tidos como mais ‘nobres’ e que tendem a ser privilegiados na escola. A inserção 

socioeconômica desses meninos, a profissão que exercem, assim como a escolaridade e a 

profissão dos pais, apontam para dificuldades de acesso a e de disponibilidade dos bens 
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culturais (BRITTO, 2003) correspondentes aos letramentos dominantes (ROJO, 2009; 

STREET, 2003), afastando as práticas de letramento  desses estudantes  das  práticas de 

letramento  da escola (HEATH, 2001 [1982]; EUZÉBIO, 2011). 

Finalmente, quanto ao último desdobramento – Como se caracteriza a produção 

textual escrita dos alunos participantes deste estudo no que se refere a teorizações sobre 

gêneros discursivos e, por implicação, às condições de produção dos textos: ter o que 

dizer, ter a quem dizer, ter razões para dizer e ter estratégias para dizer (GERALDI, 1997 

[1991]), observamos que as produções textuais às quais tivemos acesso se caracterizam 

como redações escolares (GERALDI, 1997 [1991]), sinalizando para mero cumprimento 

de tarefa escolar. Outra questão que observamos foi a similaridade entre as exigências dos 

textos a serem produzidos e o cotidiano dos alunos, o que, por um lado, contribuiria para o 

ato de escrever, mas, por outro, não facultaria aos alunos ir além de suas representações de 

mundo. 

Assim, tendo discutido esses desdobramentos, entendemos, como resposta à 

questão central de pesquisa, haver profundas relações entre níveis de alfabetismo, práticas 

de letramento e configuração da produção textual escrita desses alunos. Os baixos níveis 

de alfabetismo seriam decorrência de – tanto quanto contribuiriam para – práticas de 

letramento comprometidas com usos funcionais da escrita no dia a dia, distanciando esses 

alunos das representações da escrita de prestígio da escola e, por implicação, tornando o 

ato de escrever na escola uma artificialidade que pouco significa para suas vidas de fato. 

E, quanto a seu pertencimento a uma turma de correção de fluxo, a questão ganha 

contornos muito complexos. Os resultados deste estudo nos sugerem que, como havíamos 

suposto, são baixos os índices de alfabetismo (INAF, 2009) dos alunos participantes da 

turma de correção de fluxo, o que reforça nossa opinião acerca das dificuldades 

encontradas pelos professores que estão à frente dessas turmas. Tais alunos parecem, 

ainda, se sentirem ‘deslocados’ quando em contato com as práticas escolares, as quais se 

vinculam ao modelo autônomo de letramento que, como já havíamos mencionado, é aquele 

em que se pressupõe a possibilidade de distribuir o letramento em ações institucionais 

burocráticas (STREET, 2003), quando, na verdade, “[...] o letramento é uma prática de 

cunho social, e não meramente uma habilidade técnica e neutra, e que aparece sempre 

envolto em princípios epistemológicos socialmente construídos [...]” (STREET, 2003, p.4). 

Mesmo considerando que este estudo, em razão de sua configuração ainda 

incipiente, possa apresentar falhas, o resultado alcançado parece sinalizar que o programa 
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de correção de fluxo carece de reavaliação de seus propósitos. Devemos considerar que 

este estudo foi desenvolvido nas últimas semanas do ano letivo de 2012 e que, em 2013, 

todos os alunos deste grupo, sem exceção, estarão frequentando o Ensino Médio. 

Compreendendo que os usos que fazemos da escrita são construídos em nossas vivências e 

entendendo que vivências, na escola, devem ser ampliadas, e não corrigidas, parece-nos 

que programas dessa natureza se distanciam dos objetivos propostos pelos PCNs (1997, p. 

2-3), os quais registram que, ao término do ensino fundamental o aluno deve 

 

[...] utilizar as diferentes linguagens — verbal, musical, matemática, 

gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir, expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em 

contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e 

situações de comunicação. 

 

Considerando as demandas colocadas pela nossa sociedade no que se refere ao 

domínio da modalidade escrita da língua e necessidades da condição humana de 

transcendência no contato com a cultura escrita mais ampla, ao que parece, não há como 

um processo de escolarização atender a tais objetivos, estando a maioria dos alunos em 

níveis de alfabetismo ainda incipientes. Precisamos repensar as práticas pedagógicas como 

ferramentas de apropriação dos diferentes saberes, que permeiam as unidades de ensino na 

atualidade. Muitas escolas, como se apresentam nos dias de hoje, tendem a não dialogar 

com demandas das práticas sociais, das novas tecnologias, enfim, do mundo 

contemporâneo. Compreendemos que os professores, por estarem dentre os principais 

atores de todo o processo de ensino e de aprendizagem possam dar sua contribuição para 

mudanças nesse quadro. Para tal, parece importante haver procedimentos que despertem no 

aluno novas significações para o aprender, para novas vivências no ambiente escolar, 

métodos que favoreçam a inserção  de forma efetiva os alunos (como cidadãos) nessa 

sociedade de mudanças tão frenéticas. 
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ANEXO 1- FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 
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ANEXO 2 - CARTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PESQUISA 

 

Senhores Pais, 

Eu, Adilson Pires, aluno do Curso de Letras - Língua e literaturas de Língua 

Portuguesa, da Universidade Federal de Santa Catarina, portador do CIC 61258237920, 

RG 2040884 SSPSC, telefone de contato (48)84237029, e-mail: adilsonprs1@gmail.com, 

desenvolverei uma pesquisa com o título “PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA EM 

TURMA DE CORREÇÃO DE FLUXO: UM ESTUDO SOBRE LETRAMENTO E 

ALFABETISMO” como requisito para a obtenção do título de Bacharel em Letras. Para 

que isso seja possível, preciso observar e entrevistar alunos da oitava série do Ensino 

Fundamental, aplicar a eles um instrumento de análise de níveis de alfabetismo e ter acesso 

a suas produções textuais escritas. Tais atividades devem compor o quadro de geração dos 

dados de minha pesquisa, que tem por objetivos: descrever analiticamente a produção 

textual escrita dos alunos participantes; caracterizar os níveis de alfabetismo; descrever 

analiticamente os eventos de letramento de que esses alunos informam participar na escola 

e fora dela e descrever analiticamente práticas de letramento (STREET, 1988) passíveis de 

depreensão a partir dos eventos informados. Saliento que não haverá nenhuma questão 

envolvendo aspectos pessoais, subjetivos, ou emocionais dos participantes. Trata-se 

exclusivamente de abordagem relacionada à produção textual escrita e as relações com 

práticas de letramento e níveis de alfabetismo dos alunos. Para que seu filho participe 

dessa atividade de pesquisa, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. 

Informo, ainda, que os senhores têm a garantia de acesso ao estudo que realizarei, 

em quaisquer de suas etapas, tanto quanto têm direito a esclarecimentos sobre o processo. 

Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, os senhores poderão 

entrar em contato com o Departamento de Língua e Literatura Vernáculas – Centro de 

Comunicação e Expressão –, da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo telefone (48) 

3721-9293 – e contatar com a Profa. Dra. Mary Elizabeth Cerutti-Rizzatti, que orienta esta 

pesquisa. 

Os senhores têm liberdade de, a qualquer momento, retirar o consentimento para a 

participação de seu filho, sem que haja qualquer prejuízo. Garanto-lhes, também, que as 

informações obtidas serão analisadas de forma sigilosa e que a identidade dos participantes 

não será divulgada em nenhum meio. 
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Ademais, os senhores têm o direito de serem mantidos informados tanto sobre os 

resultados parciais da pesquisa quanto os finais. Não existirão despesas, compensações 

pessoais ou financeiras para o participante em qualquer fase do estudo. A participação do 

aluno é isenta de riscos, tendo em vista que serão apenas entrevistados e observados. 

Ressalto, enfim, que me comprometo a utilizar os dados gerados somente para 

pesquisa, e os resultados serão veiculados por meio de artigos científicos em revistas 

especializadas e/ou em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível a 

identificação dos participantes da pesquisa. Segue anexo o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido para que seja assinado, caso não tenham restado dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________ 

ADILSON PIRES 
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ANEXO 3  - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) sobre o estudo “PRODUÇÃO 

TEXTUAL ESCRITA EM TURMA DE CORREÇÃO DE FLUXO: UM ESTUDO SOBRE 

LETRAMENTO E ALFABETISMO” por meio das informações que recebi. Ficaram claros, para 

mim, quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos quando solicitados. Ficou evidente, também, que a 

participação de meu/minha filho/filha é isenta de despesas e riscos, tendo em vista que apenas 

participará de entrevistas e responderá a um instrumento de geração e dados sobre níveis de 

alfabetismo e será observado no que respeita a eventos e práticas de letramento. Sei que tenho 

garantia do acesso aos resultados e que posso esclarecer minhas dúvidas durante o 

desenvolvimento da pesquisa a qualquer tempo. 

Concordo, voluntariamente, que meu/minha filho/filha participem deste estudo, podendo 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o desenvolvimento da pesquisa, 

sem nenhum tipo de prejuízo. 

Assim, assino este documento que foi redigido e assinado em duas vias, permanecendo 

uma comigo, como responsável pelo/pela aluno/aluna participante da pesquisa, e outra com o 

professor-pesquisador. 

Nome (responsável pelo aluno):____________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

RG: ___________________________________________________________________ 

Fone: (    ) ___________________________________ 

_____________________________________________  Palhoça,  _____/______/_____ 

Assinatura do responsável pelo aluno 

 

Nome do aluno:__________________________________________________________ 

RG:____________________________________________________________________ 

____________________________________________Palhoça,_____/____/____ 

Assinatura do aluno 

 

Pesquisador responsável: Mary Elizabeth Cerutti Rizzatti 

Fone: (  )__________________________________________ 

E-mail:___________________________________________ 

_______________________________________________Florianópolis,___/___/___ 

Assinatura 

 

Pesquisador  Principal: Adilson Pires 
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Fone (   )___________________________________________ 

E-mail:____________________________________________ 

___________________________________________Florianópolis,___/___/___ 

Assinatura 
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ANEXO 4 - LINHAS GERAIS PARA AS ENTREVISTAS COM OS ALUNOS 

 

 Qual a sua idade? 

 

 Você gosta de ler e escrever? 

 

 Você costuma ler jornais, revistas, livros ou gibis fora do âmbito escolar? 

 

 Você gosta de jogos eletrônicos? 

 

 Você lê o tutorial desses jogos para obter um melhor desempenho? 

 

 Você costuma escrever bilhetes de recados em sua casa? 

 

 Você utiliza o serviço de e-mail? 

 

 Você participa de salas de bate-papo na internet? 

 

 Quando vai ao supermercado, leva uma relação do que deve ser comprado? 

 

 Você lê os manuais de instrução de equipamentos eletrônicos como telefone 

celular, ipod, Xbox, playstatiton e outros? 

 

 Você costuma enviar torpedos para seus colegas? 

 

 Você assiste filmes legendados? 

 

 

Obs: durante as entrevistas abordamos outros portadores de textos e eventos de 

letramento além dos elencados neste rol. 
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ANEXO 5 - REVISTA QUE BUSCA REPLICAR ABORDAGENS DO INAF 
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ANEXO 6 -  ENTREVISTA/INSTRUMENTO INAF 

NÍVEIS DE ALFABETISMO FUNCIONAL (INAF) 

Aluno: CFG 

 

Idade: 15 ANOS 

 

Nível 1 – Analfabeto 

 

Texto 

 

- Capa da revista; 

 

 

 

- Anúncio da revista (Catho 

online); 

 

 

 

- Anúncio da revista 

(Hyundai). 

 

 

Questões 

 

 

1-Onde está o título da revista? 

 

I 

2- Qual o nome dessa revista? 

 

O 

3-Sobre o que é este anúncio? 

 

S 

4-Durante quantos dias você pode anunciar grátis o seu currículo? 

 

O 

5- De que marca de carro é este anúncio? O 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 2 – Nível Rudimentar 

 

Textos 

- Reportagem da revista 

(Meu médico, meu 

amigo); 

 

 

 

- Reportagem da revista 

(Sabrina Sato); 

 

Questões: 

 

 

1-Sobre o que é esta reportagem? 

 

S 

2-Para que serve a Política Nacional da Humanização (PNH)? 

 

O 

3-Qual o foco do PNH? 

 

I 

4-Por que a reportagem diz que Sabrina Sato está com uma “Barriguinha 

suspeita”? 

 

O 

5- Por que a impressa acha que Sabrina Sato poderia estar grávida? I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 
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Nível 3 – Nível Básico 

 

Textos 

- Reportagem da 

revista (Stephany 

Brito); 

 

- Reportagem da 

revista (Garante seu 

direito de 

consumidor); 

 

 

 

Questões 

 

 

 

1-Por que o título desta reportagem é “Ganha aqui, perde ali”? 

 

 

I 

2-O que pode ser feito se você comprar um produto com defeito e a empresa não 

tiver um SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)? 

 

I 

3-O que fazem os sites de reclamações como o “Reclame Aqui”? 

 

I 

4-Perante a justiça o procedimento é o mesmo independente do valor da 

indenização? 

I 

 5- O que pode ser feito quando em nenhuma das outras alternativas você obteve 

sucesso? 

I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

 

Aluno: DM 

 

Idade: 15 ANOS 

 

Nível 1 – Analfabeto 

 

Texto 

 

- Capa da revista; 

 

 

 

- Anúncio da revista (Catho 

online); 

 

 

Questões 

 

 

1-Onde está o título da revista? 

 

O 

2- Qual o nome dessa revista? 

 

O 

3-Sobre o que é este anúncio? 

 

O 
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- Anúncio da revista 

(Hyundai). 

 

4-Durante quantos dias você pode anunciar grátis o seu currículo? 

 

O 

5- De que marca de carro é este anúncio? O 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 2 – Nível Rudimentar 

 

Textos 

- Reportagem da revista 

(Meu médico, meu 

amigo); 

 

 

 

- Reportagem da revista 

(Sabrina Sato); 

 

Questões: 

 

 

1-Sobre o que é esta reportagem? 

 

S 

2-Para que serve a Política Nacional da Humanização (PNH)? 

 

I 

3-Qual o foco do PNH? 

 

I 

4-Por que a reportagem diz que Sabrina Sato está com uma “Barriguinha 

suspeita”? 

 

I 

5- Por que a impressa acha que Sabrina Sato poderia estar grávida? I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 3 – Nível Básico 

 

Textos 

- Reportagem da 

revista (Stephany 

Brito); 

 

- Reportagem da 

revista (Garante seu 

direito de 

consumidor); 

 

 

 

Questões 

 

 

 

1-Por que o título desta reportagem é “Ganha aqui, perde ali”? 

 

 

O 

2-O que pode ser feito se você comprar um produto com defeito e a empresa não 

tiver um SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)? 

 

O 

3-O que fazem os sites de reclamações como o “Reclame Aqui”? 

 

S 

4-Perante a justiça o procedimento é o mesmo independente do valor da 

indenização? 

I 
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 5- O que pode ser feito quando em nenhuma das outras alternativas você obteve 

sucesso? 

I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Aluno: RJ 

 

Idade: 15 ANOS 

 

Nível 1 – Analfabeto 

 

Texto 

 

- Capa da revista; 

 

 

 

- Anúncio da revista (Catho 

online); 

 

 

 

- Anúncio da revista 

(Hyundai). 

 

 

Questões 

 

 

1-Onde está o título da revista? 

 

O 

2- Qual o nome dessa revista? 

 

O 

3-Sobre o que é este anúncio? 

 

O 

4-Durante quantos dias você pode anunciar grátis o seu currículo? 

 

O 

5- De que marca de carro é este anúncio? O 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 2 – Nível Rudimentar 

 

Textos 

- Reportagem da revista 

(Meu médico, meu 

amigo); 

 

 

 

- Reportagem da revista 

(Sabrina Sato); 

 

Questões: 

 

 

1-Sobre o que é esta reportagem? 

 

O 

2-Para que serve a Política Nacional da Humanização (PNH)? 

 

O 

3-Qual o foco do PNH? 

 

S 

4-Por que a reportagem diz que Sabrina Sato está com uma “Barriguinha 

suspeita”? 

 

O 

5- Por que a impressa acha que Sabrina Sato poderia estar grávida? O 
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I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 3 – Nível Básico 

 

Textos 

- Reportagem da 

revista (Stephany 

Brito); 

 

- Reportagem da 

revista (Garante seu 

direito de 

consumidor); 

 

 

 

Questões 

 

 

 

1-Por que o título desta reportagem é “Ganha aqui, perde ali”? 

 

 

O 

2-O que pode ser feito se você comprar um produto com defeito e a empresa não 

tiver um SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)? 

 

O 

3-O que fazem os sites de reclamações como o “Reclame Aqui”? 

 

O 

4-Perante a justiça o procedimento é o mesmo independente do valor da 

indenização? 

O 

 5- O que pode ser feito quando em nenhuma das outras alternativas você obteve 

sucesso? 

O 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 4 – Nível Pleno 

 

Textos 

 

- Reportagem da revista 

(O mito da felicidade); 

 

 

- Reportagem da revista 

(Meu médico, meu 

amigo); 

 

Questões 

 

 

1-Qual a relação entre o desejo dos pais para seus filhos e o desejo dos 

governantes para o seu país? 

 

O 

2- Você concorda que os governantes desejam isso para o seu país? Por quê? 

 

I 

3-O que pode acontecer se houver muita pressão em ser feliz? I 

4-De acordo com o texto, a felicidade é suficiente para o nosso bem-estar? 

 

O 

 5- Podemos estabelecer algum tipo de relação entre a reportagem “Meu médico, 

meu amigo” e “O mito da felicidade”? 

 

I 
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I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O= ÓTIMO 

Aluno:  LA 

 

Idade: 15 ANOS 

 

Nível 1 – Analfabeto 

 

Texto 

 

- Capa da revista; 

 

 

 

- Anúncio da revista (Catho 

online); 

 

 

 

- Anúncio da revista 

(Hyundai). 

 

 

Questões 

 

 

1-Onde está o título da revista? 

 

I 

2- Qual o nome dessa revista? 

 

O 

3-Sobre o que é este anúncio? 

 

O 

4-Durante quantos dias você pode anunciar grátis o seu currículo? 

 

O 

5- De que marca de carro é este anúncio? O 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 2 – Nível Rudimentar 

 

Textos 

- Reportagem da revista 

(Meu médico, meu 

amigo); 

 

 

 

- Reportagem da revista 

(Sabrina Sato); 

 

Questões: 

 

 

1-Sobre o que é esta reportagem? 

 

S 

2-Para que serve a Política Nacional da Humanização (PNH)? 

 

I 

3-Qual o foco do PNH? 

 

S 

4-Por que a reportagem diz que Sabrina Sato está com uma “Barriguinha 

suspeita”? 

 

O 

5- Por que a impressa acha que Sabrina Sato poderia estar grávida? I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 3 – Nível Básico 
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Textos 

- Reportagem da 

revista (Stephany 

Brito); 

 

- Reportagem da 

revista (Garante seu 

direito de 

consumidor); 

 

 

 

Questões 

 

 

 

1-Por que o título desta reportagem é “Ganha aqui, perde ali”? 

 

 

S 

2-O que pode ser feito se você comprar um produto com defeito e a empresa não 

tiver um SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)? 

 

O 

3-O que fazem os sites de reclamações como o “Reclame Aqui”? 

 

I 

4-Perante a justiça o procedimento é o mesmo independente do valor da 

indenização? 

O 

 5- O que pode ser feito quando em nenhuma das outras alternativas você obteve 

sucesso? 

I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Aluno:  AM 

 

Idade: 15 ANOS 

 

Nível 1 – Analfabeto 

 

Texto 

 

- Capa da revista; 

 

 

 

- Anúncio da revista (Catho 

online); 

 

 

 

- Anúncio da revista 

(Hyundai). 

 

Questões 

 

 

1-Onde está o título da revista? 

 

O 

2- Qual o nome dessa revista? 

 

O 

3-Sobre o que é este anúncio? 

 

O 

4-Durante quantos dias você pode anunciar grátis o seu currículo? 

 

O 

5- De que marca de carro é este anúncio? O 
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I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 2 – Nível Rudimentar 

 

Textos 

- Reportagem da revista 

(Meu médico, meu 

amigo); 

 

 

 

- Reportagem da revista 

(Sabrina Sato); 

 

Questões: 

 

 

1-Sobre o que é esta reportagem? 

 

I 

2-Para que serve a Política Nacional da Humanização (PNH)? 

 

S 

3-Qual o foco do PNH? 

 

I 

4-Por que a reportagem diz que Sabrina Sato está com uma “Barriguinha 

suspeita”? 

 

O 

5- Por que a impressa acha que Sabrina Sato poderia estar grávida? I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 3 – Nível Básico 

 

Textos 

- Reportagem da 

revista (Stephany 

Brito); 

 

- Reportagem da 

revista (Garante seu 

direito de 

consumidor); 

 

 

 

Questões 

 

 

 

1-Por que o título desta reportagem é “Ganha aqui, perde ali”? 

 

 

S 

2-O que pode ser feito se você comprar um produto com defeito e a empresa não 

tiver um SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)? 

 

I 

3-O que fazem os sites de reclamações como o “Reclame Aqui”? 

 

I 

4-Perante a justiça o procedimento é o mesmo independente do valor da 

indenização? 

I 

 5- O que pode ser feito quando em nenhuma das outras alternativas você obteve 

sucesso? 

I 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Aluno:  RV 
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Idade: 15 ANOS 

 

Nível 1 – Analfabeto 

 

Texto 

 

- Capa da revista; 

 

 

 

- Anúncio da revista (Catho 

online); 

 

 

 

- Anúncio da revista 

(Hyundai). 

 

 

Questões 

 

 

1-Onde está o título da revista? 

 

O 

2- Qual o nome dessa revista? 

 

O 

3-Sobre o que é este anúncio? 

 

O 

4-Durante quantos dias você pode anunciar grátis o seu currículo? 

 

O 

5- De que marca de carro é este anúncio? O 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 2 – Nível Rudimentar 

 

Textos 

- Reportagem da revista 

(Meu médico, meu 

amigo); 

 

 

 

- Reportagem da revista 

(Sabrina Sato); 

 

Questões: 

 

 

1-Sobre o que é esta reportagem? 

 

I 

2-Para que serve a Política Nacional da Humanização (PNH)? 

 

I 

3-Qual o foco do PNH? 

 

I 

4-Por que a reportagem diz que Sabrina Sato está com uma “Barriguinha 

suspeita”? 

 

O 

5- Por que a impressa acha que Sabrina Sato poderia estar grávida? S 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

Nível 3 – Nível Básico 

 Questões  
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Textos 

- Reportagem da 

revista (Stephany 

Brito); 

 

- Reportagem da 

revista (Garante seu 

direito de 

consumidor); 

 

 

 

  

1-Por que o título desta reportagem é “Ganha aqui, perde ali”? 

 

 

S 

2-O que pode ser feito se você comprar um produto com defeito e a empresa não 

tiver um SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)? 

 

S 

3-O que fazem os sites de reclamações como o “Reclame Aqui”? 

 

O 

4-Perante a justiça o procedimento é o mesmo independente do valor da 

indenização? 

I 

 5- O que pode ser feito quando em nenhuma das outras alternativas você obteve 

sucesso? 

O 

I  = Insuficiente   S = Satisfatório    O = Ótimo 

 

 

 

 

 

 

 


