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RESUMO 

 

 

A escola possui a função social de educar o indivíduo, construindo conhecimentos, atitudes e 

valores que o tornem solidário, crítico, ético e participativo. Entende-se, contudo, neste 

estudo, que essas funções só serão, de fato, atendidas na escola se houver o engajamento da 

família no espaço escolar. Em função disso, o objetivo desta pesquisa é resgatar as histórias 

de letramentos de famílias ontem e hoje e as suas expectativas frente ao letramento escolar 

dos filhos. Teoricamente, esta pesquisa fundamenta-se nos estudos de letramento (STREET, 

1984; KLEIMAN, 1995; TFOUNI, 1995; 2010; OLIVEIRA, 2008) e nas pesquisas sobre 

letramento familiar (HEATH, 1982; 1983; DANTAS; MANYAK, 2010). 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa que se insere no campo da 

Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006), caracterizando-se como uma abordagem do 

tipo interpretativista (MAYRING, 2000; CRESWEL, 2010). Assume como espaço de 

investigação a Escola Municipal Vereador José Sotero – Igapó/Natal-RN, utilizando-se de 

instrumentos de geração de dados como: entrevista, questionário, sequência didática e roda de 

conversa, objetivando buscar respostas para as seguintes questões: Qual a importância de se 

recuperar as práticas de leitura e escrita dos pais? Quais as relações entre a história dos pais e 

as práticas de leitura predominantes na família? Qual o caminho para articular esses dois 

sistemas: família e escola, ressignificando as práticas de letramento vivenciadas no contexto 

familiar e as implicações desse letramento no letramento escolar dos filhos? A partir da 

análise dos dados gerados, espera-se compreender o binômio família-escola e a sua 

interferência no processo de letramento dos alunos. 

 

Palavras Chave: Letramentos. Família. Escola. Engajamento. 
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ABSTRACT 

 

 

The school has the social function of educating the individual, building knowledge, attitudes 

and values that make supportive, critical, ethical and participatory. It is understood, however, 

in this study, these functions will only be, in fact, met at school if the family engagement at 

school. As a result, the objective of this research is to rescue the stories of families literacies 

yesterday and today and their expectations forward to school literacy of children. 

Theoretically, this research is based on studies of literacy (STREET, 1984; KLEIMAN, 1995; 

TFOUNI, 1995; 2010; OLIVEIRA, 2008) and in research on family literacy (HEATH, 1982; 

1983; DANTAS; MANYAK, 2010). Methodologically, it is a qualitative research which fall 

within the field of Applied Linguistics (MOITA LOPES, 2006), characterized as an approach 

of the kind interpretative (MAYRING, 2000; CRESWEL, 2010). It takes as research area 

Municipal School Councilman Jose Sotero - Igapó / Natal-RN, using data generation tools 

such as: interview, questionnaire, teaching sequence and conversation wheel, aiming to seek 

answers to the following questions: How important to recover the reading and writing 

practices of the parents? What are the relationships between the history of the parents and the 

reading practices prevalent in the family? Which way to articulate these two systems: family 

and school, giving new meaning to the literacy practices experienced in the family context 

and the implications of literacy in school literacy of children? From the analysis of the data 

generated is expected to understand the family-school binomial and its interference in the 

literacy process of the students. 

 

Keywords: Literacies. Family. School. Engagement. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Alguém que está interessado em desenvolver sua competência leitora e 

escritora para práticas do cotidiano – ler a bíblia, escrever para parentes 

distantes, compreender instruções em situações de trabalho, ou ainda, 

exercitar seus direitos como cidadão etc. – certamente se sentirá excluído em 

programas de letramento cuja atenção está voltada para o domínio dos 

discursos de poder ou de assimilação das práticas canônicas. 

Maria do Socorro Oliveira, 2010. 

 

 

Nos últimos tempos, observamos a ampliação de temas e áreas abordadas pela 

Linguística Aplicada (LA), e, ao relacionarmos a questão do letramento com as pesquisas em 

LA, essa ampliação se explica, principalmente, dado o caráter interdisciplinar das pesquisas 

em LA. Somente uma abordagem interdisciplinar pode dar conta do fenômeno do letramento, 

principalmente em virtude dos vários significados que o processo tem recebido e também pela 

possibilidade de analisá-lo sob vários aspectos. 

Esse fenômeno tem conquistado expressiva ressignificação, desvinculando-se de seu 

caráter meramente erudito, para abarcar uma pluralidade de usos sociais, inserido em 

situações reais e com sujeitos reais. Nessas relações sociais, nas quais esses sujeitos se valem 

do uso da língua em diferentes contextos históricos e culturais, inclui-se a esfera familiar, que 

desenvolve práticas de letramento variadas com finalidades interacionais diversificadas.  

Neste estudo, interessamo-nos por investigar o tema relacionado à interação família-

escola e aos estudos de letramento. Desse modo, esta pesquisa apresenta dados relevantes para 

o aprofundamento das discussões relacionadas ao tema família e escola, destacando a 

influência histórica das práticas de letramento vivenciadas, no passado pelos pais em relação 

àquelas usadas hoje pelos seus filhos. Com certeza, as histórias de letramento dos pais terão 

influencia sobre a dos filhos, especialmente no contexto escolar. Em função disso, buscamos, 

neste trabalho, não apenas analisar a importância da leitura e escrita, tanto do ponto de vista 

dos alunos quanto dos pais e dos professores e, também, a influência de tais práticas na vida 

de pais e alunos. 

O contexto escolar, na atualidade, abarca funções múltiplas que suscitam nos 

membros que o compõe uma interrogação sobre onde começa e termina a responsabilidade de 

orientar, educar e transmitir conhecimentos, já que na escola são inseridas, sutilmente, 

responsabilidades que deveriam ser orientadas por outros órgãos da sociedade. Desse modo, a 
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escola “vê-se chamada, convocada, interpelada [...] a estabelecer diferentes vínculos com as 

famílias [...] a responder por demandas de saúde, de assistência, de busca por assegurar 

direitos” (BATISTA E CARVALHO-SILVA, 2013, p. 16) muitas vezes, isentando o Estado e 

a própria família das funções que lhes são inerentes. 

Regularmente, ano após ano, a família participa da vida escolar do filho apenas 

sendo convidada para reuniões bimestrais, com o intuito de receber boletins ou sendo 

chamada porque o filho praticou algo que infringiu o regimento escolar e precisa ser punido, 

deixando, por isso, uma lacuna enorme na parceria família e escola. 

Entendemos que a busca de respostas para sanar essa questão encontra-se no 

engajamento dessas duas promotoras de saber - família-escola. Neste trabalho, discutimos um 

programa que aproxima essas duas instâncias, como se a escola fosse uma extensão do que é 

vivenciado em casa, na família, entre os amigos, em sua comunidade. E nada é mais 

importante nesse cenário diuturno do que a observação do uso da linguagem, não qualquer 

linguagem, mas a linguagem de nascença, de vivência, a linguagem construída no domínio 

familiar. Tendo como foco essa linguagem, o letramento familiar torna-se um corolário 

necessário, um elo entre a escola-aluno-família e o conhecimento familiar que é repassado e 

socializado com outros saberes construídos no seio de outras famílias. 

Tomando como certa a busca de se ter uma escola que cumpra a função social de 

formar o indivíduo, construindo conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, 

crítico, ético e participativo, um cidadão, acreditamos que é essencial socializar o saber 

sistematizado, historicamente acumulado, como patrimônio universal da humanidade, fazendo 

com que seja ele capaz de intervir socialmente e transformar sua realidade. Contudo, 

entendemos que esses atributos só serão, de fato, colocados em prática se, na escola, os 

saberes socializados partirem de um conhecimento familiar que seja identitário, que possua a 

marca da originalidade de cada um e isso só será possível quando se buscar dentro do seio 

familiar o modo, a forma, a identificação do que é próprio de cada família.Tudo isso fazendo 

parte do uso da palavra, da escrita, da simbologia construída em meio a crenças, a gestos, a 

gostos, a modos diferentes de agir, de pensar no seio da família.  

A perda de informações históricas sobre a família representa, pois, um grande déficit 

para aqueles que objetivam compreender a contemporaneidade, já que um dos principais 

focos da história é não deixar que a humanidade esqueça suas origens. As reflexões históricas, 

em geral, ajudam-nos a compreender o significado do objeto estudado, neste caso, a 

articulação família e escola, colaborando diretamente para os processos de assimilação de 
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novos conhecimentos. Nesse viés, pode-se destacar que o estudo histórico do objeto é de 

grande importância para qualquer pesquisa, na medida em que possibilita situar o objeto no 

presente, tecendo suas transformações ao longo do tempo. Toda história traz o retrato de uma 

época que é marcada por eventos sociais, culturais e intelectuais, sendo estes passíveis de 

mudanças. Por isso é importante fazer um recorte histórico no tempo, para uma possível 

inserção dessa linguagem no contexto escolar. 

Em função da necessidade, pois, de discutirmos estudos que se voltem para a questão 

do letramento familiar, buscando a articulação família-escola ontem e hoje, desenvolvemos 

este trabalho. Na literatura, há pouco aporte teórico voltado para o letramento familiar. Heath 

(1982; 1983), pesquisadora que discutiu o letramento pré-escolar em diversos contextos 

sociais, analisando três comunidades diferentes – Trackton, Roadville e Maintown –, por meio 

de um estudo etnográfico, apontou os efeitos do letramento familiar na construção do 

letramento escolar. Estudos dessa natureza vêm sendo desenvolvidos, no Brasil, por Oliveira 

(2014) e alguns membros do grupo de pesquisa ‘Letramento e Etnografia’
1
. 

No campo aplicado, estudiosos como Street (1984; 1988), Barton (1994), Hamilton 

(2000) e Kleiman (1995) têm um olhar sensível aos usos da leitura e escrita na sociedade 

contemporânea. De acordo com Barton e Hamilton (1998; 2000), há diversos letramentos 

associados a diversas competências da vida. Eles entendem o letramento não como um 

conjunto de competências, mas como um conceito implicado intrinsecamente a práticas 

sociais. 

Esta pesquisa assume uma abordagem qualitativa, conforme Creswel (2010) e 

Mayring (2000). Segundo Creswel (2010, p. 26) a “pesquisa qualitativa é um meio para 

explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um 

problema social ou humano”. As amostras feitas nessas pesquisas são não probabilísticas, 

podendo usar recursos eventuais a fim de fixar a amostra. O caminho seguido pela pesquisa 

qualitativa compreende a escolha do assunto ou problema, coleta e análise das informações. 

De acordo com Mayring (2000), o ponto de partida da análise de estudo qualitativo 

consiste em utilizar as vantagens de uma técnica sistemática, sem cair numa quantificação 

precipitada. A vantagem da análise de conteúdo é que, neste método, o material é analisado 

passo a passo com controle metodológico rigoroso e, depois, é decomposto em unidades que 

são trabalhadas uma depois da outra. No núcleo existe um sistema de categorias, 

                                                 
1
 Ver relatório de pesquisa do Programa ‘Letramentos e políticas públicas: a família na escola (PROEXT-

MEC/UFRN – 2014 - Coordenadora: Maria do Socorro Oliveira). 



17 
    

 

 

desenvolvidas a partir do material e norteadas por teoria. Através desse sistema de categorias, 

definem-se aqueles aspectos que devem ser filtrados do material.   

Em função disso, as fontes utilizadas na construção deste estudo foram: fotos antigas 

e atuais, painéis, cartazes, entrevistas, questionários, sequência didática que sinalizam a 

variedade de práticas realizadas por cada indivíduo no contexto familiar, com fins à 

construção de um corpo teórico que venha a contribuir para uma compreensão do aluno como 

leitor/escritor de seu mundo – sujeito de sua própria historia –, utilizando, para isso, sua 

própria linguagem. 

As fontes utilizadas para discussão foram, conforme já mencionamos, os estudos de 

letramento (STREET, 1984; KLEIMAN, 1995; TFOUNI, 1995; 2010), as pesquisas sobre 

letramento familiar (HEATH, 1982; 1983; OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008; BATISTA; 

CARVALHO-SILVA, 2013), entre outros, e as memórias de letramento dos colaboradores 

(ZILBERMAN, 2005). 

Ao considerar que atividades de diversas culturas estão relacionadas aos usos da 

leitura e da escrita, esta pesquisa objetivou buscar respostas para as seguintes questões: 1) 

Qual a importância de se recuperar as práticas de leitura e escrita dos pais? 2) Quais as 

relações entre a história de letramento dos pais e as práticas de leitura predominantes na 

família? 3) Qual o caminho para articular esses dois sistemas: família e escola e quais as 

implicações do letramento familiar no letramento escolar dos filhos?  

Em função dessas questões, esta pesquisa teve como objetivo geral: investigar as 

histórias de letramento dos pais e as influências destas no cotidiano escolar do aluno. Os 

objetivos específicos são: 1) Compreender como se deu, ao longo dos anos, o letramento 

familiar dos colaboradores envolvidos (pais e filhos), com foco na escola em estudo; 2) 

Explorar as diferentes linguagens incorporadas ao cotidiano da família e seu reflexo no 

ambiente escolar e 3) Discutir os eventos de leitura praticados no seio da família, com vistas à 

articulação escola/família como parte de um todo valorativo. 

Para alcançar os objetivos propostos, este estudo está dividido em três capítulos: O 

primeiro capítulo – Contextualização da pesquisa – discorre sobre a inserção dos estudos 

sobre letramento familiar na área da Linguística Aplicada; define esse modo de abordagem 

investigativa e situa o leitor no ambiente da pesquisa e no modo como esta foi desenvolvida. 

O segundo capítulo – Pressupostos teóricos – dá ênfase aos conceitos de letramentos, 

baseado nos usos sociais da escrita; discorre sobre memórias de letramentos dos 

colaboradores, além de tratar da parceria escola-família, destacando a importância da família 
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e da escola na construção da relação social com o letramento. O terceiro capítulo – 

Letramento familiar: Resgatando histórias de letramento – trata dos elementos da 

historicidade das famílias envolvidas na pesquisa, as possíveis valorações e concepções 

formadas sobre a leitura e escrita para estas e para os outros componentes da comunidade 

escolar, envolvidos nesta pesquisa. Neste capítulo, analisamos uma sequência didática que 

trabalha com o tema letramento familiar e sua importância no letramento escolar. 

Nas considerações finais, argumentamos que esta é uma proposta que entende o ato 

de ler como uma prática social, construída nos caminhos da cultura humana. Compreendemos 

que o conhecimento deve ser partilhado nas mais diversas situações entre os indivíduos, 

inclusive nos entornos familiares (KLEIMAN, 2007). 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Suspeito que nossas escolas ensinem com muita precisão a ciência de 

comprar as passagens e arrumar as malas. Mas tenho sérias dúvidas de que 

elas ensinem aos alunos a arte de ver enquanto viajam. 

Rubem Alves 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de contextualizar esta pesquisa no campo da Linguística 

Aplicada, apresentando a abordagem metodológica da qual deriva este estudo. Desse modo, 

mostraremos o tipo de pesquisa, a inserção dos estudos de letramento na área da linguística 

aplicada, o contexto da pesquisa, os colaboradores, os instrumentos e a conduta na geração de 

dados assim como as categorias e procedimentos de análise da pesquisa. 

 

2.1 PARADIGMA QUALITATIVO DA PESQUISA 

 

Toda pesquisa com dados empíricos pressupõe uma maneira ou método a ser 

utilizado pelo pesquisador para investigar um campo do seu interesse. Segundo Moita Lopes 

(1994), a escolha dessa metodologia tem ligação com o olhar do pesquisador sobre a realidade 

a ser estudada, o qual lhe direciona para um determinado paradigma de pesquisa. 

Os dois principais paradigmas são o positivista e o interpretativista. Neste estudo, 

iremos nos ater no paradigma interpretativista, pois, segundo Moita Lopes (1994), nessa 

perspectiva, a realidade não pode ser independente do indivíduo, já que ela é construída por 

ele. A neutralidade não faz parte desse processo, pois os fatos sociais são tidos como 

indissociáveis da figura do pesquisador, sendo este parte integrante do processo de 

conhecimento, o qual interpreta os fenômenos, dando-lhes um significado. Para que a 

intersubjetividade se realize, através da triangulação de muitas vozes envolvidas na pesquisa, 

devem ser somadas outras visões com a do pesquisador. 

A triangulação dos dados é apontada por alguns autores como um processo essencial 

à validação da pesquisa, considerando que a: 

 

[...] triangulação não é uma ferramenta ou uma estratégia de validação, é 

uma alternativa à validação. A combinação de diferentes perspectivas 

metodológicas, diversos materiais empíricos e a participação de vários 

investigadores num só estudo devem ser vista como uma estratégia para 

acrescentar rigor, amplitude, complexidade, riqueza, e profundidade a 

qualquer investigação (DENZIN; LINCOLN, 2000, Tradução nossa). 
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Com o intuito de favorecer essas múltiplas visões, buscamos fazer uma ponte entre o 

ontem e o hoje, investigando as histórias de letramento de pais que foram alunos da escola em 

estudo e que têm seus filhos, atualmente, estudando nesta escola. Entendemos que qualquer 

pesquisa científica deverá perscrutar a história sempre que necessário, com o intuito de 

revelar ao contemporâneo as fases impressas ao longo do tempo. Essa pesquisa limitar-se-á às 

práticas desse modelo. Realizou-se na Escola Municipal Vereador José Sotero, sendo os 

dados gerados em registros de acontecimentos dos anos 80 aos dias atuais.  

Desse modo, foi realizado um estudo do tipo qualitativo, por meio de entrevistas, 

aplicação de questionários, rodas de conversa, fotos e sequência didática. 

A característica da análise qualitativa é a busca por uma apreensão de significados da 

fala dos indivíduos envolvidos na pesquisa, integrada ao contexto em que eles se inserem e 

abalizada pelo aporte teórico do pesquisador. A literatura e o compartilhamento de dados com 

outros pesquisadores tornam-se, pois, uma âncora para a compreensão e explicação da gama 

de informações advindas dos indivíduos envolvidos na pesquisa. 

 

É exatamente porque pesquisar através de uma análise qualitativa quer dizer 

estar “apreendendo” o fenômeno dentro de todo o seu contexto e 

interpretando seu significado, que esse dois contatos – literatura e outros 

pesquisadores – são tão importantes e procurados com frequência porque 

através deles o estudo se insere, de fato, na área, e se “atualiza” com as 

ideias e o pensamento do passado e do presente (ALVES; SILVA, 1992, p. 

66). 

 

Com o intuito de oferecer uma maior compreensão do fenômeno pesquisado, 

corroborando com a ideia acima, consideramos de primordial importância fazer essa ligação 

entre a literatura e os pesquisadores, com vistas à compreensão e contextualização da situação 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa, tanto no passado quanto no presente. 

 

2.2 INSERÇÃO DO TEMA ‘LETRAMENTO FAMILIAR’ NA ÁREA DA LINGUÍSTICA 

APLICADA 

 

A Linguística Aplicada é a 

 

Ciência que tem por objetivo pesquisar as práticas de uso da linguagem a 

partir da relação imbricada entre usos, tempos, lugares, sujeitos e culturas 

específicas. Para tanto a Linguística Aplicada possui um quadro teórico-



21 
    

 

 

metodológico próprio, construído ao longo de seus 40 anos de existência, 

embora recorra, de modo transversal, a construtos postulados por outras 

ciências: Sociologia, antropologia, Psicologia, Educação, entre outras 

(OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p.62). 

 

A consolidação da Linguística como ciência se deu em meados do século XX e, após 

isso, começaram a aparecer estudos que partiam da abstração do conhecimento para aplicação 

desse conhecimento em situações reais de uso da linguagem. A partir disso, surgiu o campo 

da Linguística Aplicada, no ambiente da Segunda Guerra e imediatamente pós-guerra, no 

campo do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Para Rojo (2007) a área do linguista aplicado tem convergido para entender e dar 

respostas a problemas sociais, tomados em sua contextualização e em sua importância social. 

Dessa forma “[...] a orientação para o problema como abordagem dominante na LA substitui 

gradualmente a orientação para a teoria” (EVENSEN, 1996, p. 96). Assim, a produção de 

teoria dá lugar à priorização de problemas para os quais o linguista aplicado buscará respostas 

soluções. 

Para Moita Lopes (2006, p. 14), a Linguística Aplicada se preocupa em “[...] criar 

inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central”, dando 

ênfase a problemas socialmente importantes que necessitem de resultados sociais positivos 

para os componentes. 

Aliados a essas preocupações da Lingüística Aplicada, encontramos nos estudos de 

letramento desenvolvidos por Heath (2001) um enfoque na leitura e seus desdobramentos no 

universo familiar, destacando possíveis ligações entre as práticas de leitura na família e na 

escola e mostrando que, se a família tem hábito de leitura diária, é quase certo que os filhos 

tenderão a ter também esse hábito. 

Esse pensamento é corroborado por Kleiman quando afirma que “[...] para a criança 

cujo letramento se inicia no lar, no processo de socialização primária, não procede a 

preocupação sobre se ela aprenderá a ler ou não, muito presente, entretanto, nos pais de 

grupos marginalizados” (KLEIMAN, 1998, p. 183). 

Para Rojo (1995), o desenvolvimento de linguagem escrita ou do processo de 

letramento da criança depende do grau de letramento das instituições sociais nas quais a 

criança está inserida e dos diferentes modos de participação nas práticas discursivas orais com 

atividades repletas de sentido. Segundo ela, 
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É o modo de participação da criança, ainda na oralidade, nestas práticas de 

leitura/escritura, dependentes do grau de letramento familiar (e, 

acrescentaríamos, da instituição escolar e/ou pré-escolar em que a criança 

está, ou não, inserida), que lhe permite construir uma relação com a escrita 

como prática discursiva e como objeto (ROJO, 1995, p. 70). 

 

É nessa relação com a escrita que a criança pode encontrar sentido no processo do 

letramento, tendo como base a instituição familiar e escolar e a priorização de problemas com 

relevância social, como afirma a autora: 

 

A questão é: não se trata de qualquer problema – definido teoricamente –, 

mas de problemas com relevância social suficiente para exigirem respostas 

teóricas que tragam ganhos a práticas sociais e seus participantes, no sentido 

de uma melhor qualidade de vida, num sentido ecológico (ROJO, 2006, p. 

258). 

 

Nesse sentido, essas instituições devem contribuir para tornar válido, ou seja, ter 

sentido o aprendizado da leitura e escrita, através da associação teórica e a prática social 

envolvidas no processo. 

 

2.3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Esta investigação foi desenvolvida na Escola Municipal Vereador José Sotero, 

abrangendo a comunidade escolar e as famílias participantes. Inicialmente, o projeto ganhou 

forma em sala de aula, envolvendo discussões sobre o tema com as turmas do Ensino 

fundamental do turno matutino. Nessa ocasião, a interação com a família se deu através de 

questões estruturadas que surgiram nos trabalhos em grupos desenvolvidos em sala e que, 

posteriormente, foram debatidas em casa com os pais, a fim de elaborar os trabalhos que 

foram expostos.  

A participação mais ativa dos pais se deu no dia da culminância do projeto coletivo 

na escola. Nesse dia, eles também desenvolveram trabalhos, juntamente com os alunos, 

expondo suas ideias, entrelaçando o conhecimento deles com as práticas sociais. 

 

2.3.1 Características da Escola Municipal Vereador José Sotero 

 

A Escola Municipal Vereador José Sotero, localizada na Rua: Aracajú, nº 142, no 

bairro de Igapó, Natal-RN, foi fundada em 1970 e recebeu este nome em homenagem ao 
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vereador José Sotero Sobrinho. A escola oferece ensino fundamental do 6ª ao 9º ano (Figuras 

1, 2). 

 

 

Figura 1: Visão frontal da Escola Municipal Vereador José Sotero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização da Escola Municipal Vereador José Sotero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A instituição foi criada a partir do Projeto “De pé no chão também se aprende” 

(1962). Está situada na Praça de Igapó, sendo denominada Escola Suburbana de Natal. Em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:<https://goo.gl/maps/3Dz5L>. Acesso em: 22 jul. 2015. 
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1970, a Escola foi oficialmente fundada, oferecendo os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Em 1981, passou a funcionar, apenas, com os anos finais do Ensino Fundamental. Por mais de 

cinco anos, a Escola funcionou em um prédio que, devido a uma obra viária, perdeu parte do 

seu espaço físico, o que comprometeu a plenitude do trabalho pedagógico. No final de 2007, o 

prédio novo foi inaugurado e, em janeiro de 2008, houve a mudança para o local recentemente 

construído, situado à Av. Aracaju, nº 142, Igapó, Natal-RN, onde permanece até agora. 

Os primeiros diretores da instituição foram: Judite Maria Varela da Trindade (1962 a 

1978), seguida dos seguintes: Tereza Faustino da Silva (1978 a 1980), Eliana Lúcia Dantas 

(1981 a 1983), Gilvanete Maria Ataliba Moura Melo (1983 a 1984), Francisca Francinete 

Mendes (26/02/1985 a 18/09/1985), Luís Soares de Macedo Caldas (1985 a 1991), Júlio 

César Nóbrega de Souza (1991 a 1993), Francisco de Assis Bandeira (1993 a 1995), Rossini 

Torres de Carvalho (1996 a 1997), Maria do Socorro de Góis (1998 a 2004), ultimamente, 

devido à nova nomenclatura assumida na atual lei de gestão das unidades de ensino do 

município de Natal, temos dois diretores: um diretor pedagógico, Francisco Canindé do 

Nascimento e um diretor administrativo-financeiro, José Alexandre da Silva.  

Atualmente, a instituição tem 600 alunos matriculados com idade média de 10 a 17 

anos. 

 

2.3.2 Características sociais da comunidade de Igapó 

 

Igapó é um bairro localizado em Natal-RN, Zona Norte da cidade. Seu nome original 

era Aldeia Velha, nome herdado do sítio onde morava o índio Potiguassu. Sua origem data da 

década de 1910, nos entornos da Praça Santo Antônio de Paula, com a construção da igreja de 

Santa Cruz ou igreja da praça, como é mais conhecida. 

Na época das primeiras habitações civilizadas, o índio Potiguassu foi o responsável 

pela interação entre os indígenas e os novos moradores, em geral ferroviários que vieram para 

a construção da linha que ligava o Porto de Natal aos interiores do estado (hoje reduzido à 

ligação entre Natal, Parnamirim e Ceará-Mirim), especialmente a região salineira de Macau. 

O índio teve seu nome dado à primeira escola pública do bairro, em homenagem aos seus 

feitos. Até os anos 60, Igapó era um bairro exclusivamente rural, assim como toda a Zona 

Norte e concentrava a população às margens da ferrovia. 

Na segunda metade dos anos 70, esta área foi afetada pela expansão imobiliária dos 

conjuntos habitacionais. Foi nessa época que a primeira parte do conjunto Igapó foi 
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construída, sendo ocupado, em quase toda sua totalidade, por funcionários públicos. É 

também nesse bairro que fica localizada a Ponte de Igapó. 

A comunidade de Igapó é formada por pessoas da classe trabalhadora as quais muitas 

estão desempregadas ou subempregadas. Os alunos fazem parte dessa comunidade e, como 

pertencem a essa camada menos favorecida da sociedade, é possível encontrar crianças 

administrando, sozinhas, sua própria vida, sem nenhum acompanhamento em casa. A 

comunidade com maior demanda na escola é a Beira Rio, ilustrada na figura 3, a seguir. 

 

 

Figura 3: Localização da Comunidade Beira Rio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Letramento familiar: Programas e projetos 

 

A escola pesquisada aderiu a alguns programas e projetos do Governo Federal, os 

quais objetivam complementar a educação dos alunos, incluindo áreas de aprendizagem 

diversificadas. 

Um desses programas é o Mais Educação. De acordo com o manual operacional de 

educação integral, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: <https://goo.gl/maps/BJZcT>.  Acesso em: 22 jul. 2015. 
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o Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial nº 

17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do 

Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular1 , na perspectiva da Educação Integral. Trata-se da construção de 

uma ação inter setorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, 

contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades 

educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira 

(BRASIL, 2014, p.4). 

 

Na Escola Municipal Vereador José Sotero, o Programa Mais Educação (Figura 4) é 

coordenado pela professora Rita Saldanha que está desde 2010. O programa oferece 

atividades de letramento, música, pintura, dança e capoeira. A coordenadora diz ser 

“apaixonada pelo trabalho que realiza com as crianças e adolescentes”. 

Figura 4: Coordenadora e alunos do Programa Mais Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse programa visa também conscientizar a família, no tocante à divisão de 

responsabilidades, já que, na escola, é utilizada uma estratégia inicial – a de selecionar, entre 

os alunos das turmas, aqueles que têm um desempenho insatisfatório, seja de ordem 

intelectual, comportamental, econômico ou social. Após isso, eles são inscritos no programa, 

a fim de participar das oficinas, integralizando, assim, dois turnos de permanência desse aluno 

na escola. No decorrer das dificuldades apresentadas pelo aluno, a família é convidada a 

comparecer à escola, para relatar como é o dia a dia desse aluno em casa, se há ou não uma 

interação família-escola, com o intuito de se conhecer o contexto familiar dessa criança e 

poder ajudá-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 



27 
    

 

 

De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral, 

 

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades 

educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais 

da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a 

coordenação da escola e dos professores. Isso porque a Educação Integral, 

associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada 

à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças, 

adolescentes e jovens (BRASIL, 2014, p.4). 

 

Outro programa que funciona na escola é o Programa Escola Aberta que ocorre no 

final de semana e oferece para toda a comunidade atividades como: pintura, desenho, 

artesanato e culinária (Figura 5). 

 

   Figura 5: Resultado de atividade desenvolvida no Programa Escola Aberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral, o programa Escola Aberta: 

 

[...] apoia a abertura das escolas aos finais de semana para realização de 

ações de educação não-formal, no âmbito do lazer, das artes, da cultura, do 

esporte, do ensino complementar e da formação inicial para o trabalho e para 

a geração de renda. O objetivo dessa ação é promover espaços para o 

exercício da cidadania, para a organização comunitária e para a aproximação 

entre comunidade e escola com o reconhecimento e respeito aos diferentes 

saberes (BRASIL, 2014, p. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Esse programa objetiva ainda 

 

[...] fortalecer a integração entre escola e comunidade, ampliar as 

oportunidades de acesso a espaços de promoção da cidadania e contribuir 

para a redução da violência escolar em unidades localizadas em regiões de 

risco e vulnerabilidade social (BRASIL, 2014, p. 28). 

 

Vale ressaltar que o acompanhamento pedagógico desses programas é realizado por 

monitores remunerados, os quais devem ser estudantes universitários com formação 

específica ou que possuam habilidades apropriadas, no caso das atividades físicas ou manuais. 

No programa Escola Aberta, a presença da família também é muito importante, pois 

como são oficinas realizadas no final de semana, na escola, a família pode ver de perto o 

desenvolvimento intelectual e artístico dos filhos e também participar, eles próprios, das 

oficinas, desenvolvendo habilidades manuais, no caso, o artesanato ou pintura, ou mesmo 

outra oficina do seu gosto. Este programa ajuda o participante no aprendizado e 

aperfeiçoamento de habilidades e, com isso, pode capacitá-lo para um trabalho informal que 

auxilie na renda familiar. 

A instituição também participa dos Projetos do Governo Federal, tais como: 1. A 

Olimpíada Brasileira de Matemática, que é uma competição aberta a todos os alunos do 

Ensino Fundamental, médio e universitário das escolas públicas e privadas de todo o Brasil, 

objetivando interferir decisivamente no ensino de Matemática no país, desvendar novos 

talentos na área, dando acesso a profissionais da disciplina e ao desenvolvimento de uma 

carreira de pesquisa; 2. Olimpíada de Língua Portuguesa que tem caráter bienal e, em anos 

pares, realiza concurso de produção textual, premiando os melhores alunos de escolas 

públicas de todo o país, com o objetivo de contribuir para a melhoria da leitura e escrita nas 

escolas públicas do Brasil. Além dessas iniciativas de natureza governamental (propostas pelo 

MEC), ocorrem também, por iniciativa das próprias escolas, jogos escolares (Figuras 6 e 7). 

Em 2012, uma aluna de 13 anos, Maria Eduarda, recebeu uma medalha de menção 

honrosa nas Olímpiadas de Matemática. Mesmo com este bom desempenho da aluna, a escola 

aferiu uma nota abaixo da meta programada no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (dados de 2009, segundo site do IDEB), em 2011, chegando a uma sutil elevação em 

2013 (3,4). Esse desempenho da aluna é um dado irrelevante para aferir as metas do IDEB, 

previstas para a escola, pois há um sistema de avaliação mais complexo que permeia todo o 

resultado advindo desse processo avaliativo. 
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Figura 6: Troféus de participação nos Jogos Escolares. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 7: Troféus de participação nos Jogos Escolares. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Cooperam com esta pesquisa vinte e quatro pessoas, sendo dez pais, dez alunos e 

quatro professores da própria comunidade escolar. A escolha dos pais e alunos foi feita 

seguindo um critério: alunos cujos pais tinham estudado, no passado, na escola pesquisada; a 

dos professores foi feita de acordo com o interesse dos professores – aqueles que estavam 

mais envolvidos com o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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2.4.1 Os pais 

 

Os pais colaboradores, na sua grande maioria, foram alunos da escola pesquisada, 

possuindo um vínculo de afetividade com a instituição e com aspirações voltadas para 

contemplar as aspirações dos pais relativas ao progresso do filho ao longo da vida, apesar da 

situação social em que vivem. Isso nos remete a Batista e Carvalho-Silva (2013), quando 

afirmam: 

 

Não se trata [...] de “educar” as famílias para aumentar suas aspirações: elas 

são grandes, e também grandes são seus esforços. Trata-se de torná-los 

visíveis para a escola, de fazê-la compreender sua lógica, a fim de acolhê-los 

e potencializá-los. Sabemos que não é uma tarefa fácil. Trata-se também, [...] 

de atuar sobre a escola para que ela, por sua vez, compreendendo essas 

famílias, possa auxiliá-las em suas práticas educativas, no direcionamento de 

suas aspirações, no conhecimento de seus direitos e na busca de sua garantia 

(BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013, p. 15). 

 

a) CP1 

“... tive a oportunidade de estudar numa boa escola, ter ótimos professores e até hoje 

lembro da voz deles, e principalmente o insentivo
2
 e cobrança dos meus pais: Em especial a 

minha MÃE!” 

O CP1 tem 31 anos. Possui nível de escolarização superior completo, é assistente 

administrativo e diz que gosta de leitura informativa e construtiva, pois, para ele, a leitura traz 

o conhecimento de várias coisas como pessoas, lugares, costumes e cultura. 

 

b) CP2 

“Bom, eu entrei no colégio tarde porquê minha vó não tinha condição de compra um 

caderno mais quando em entrei eu me esfocei para aprender, e hoje eu vejo a importância de 

ter me esfoçado, porque hoje passo para os meus filhos”. 

O CP2 tem 33 anos. Possui nível de escolarização fundamental, é costureira e gosta 

de ler a Bíblia e romances, pois diz que a leitura traz conhecimento e ajuda a escrever melhor. 

 

c) CP3 

                                                 
2
 Modo como escreveram os pais e alunos, nas respostas aos questionários. Essa escrita diferente, que 

foge às regras ortográficas, aparece em outras partes desse estudo, nas respostas dos pais ou alunos. 
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“Quando criança minha mãe nos acompanhava nas atividades da escola e isto 

contribuiu para o nosso aprendizado”. 

O CP3 tem 49 anos. Possui nível de escolarização superior completo. É funcionária 

pública e gosta de ler textos diversos, pois, segundo ela, através da leitura se descobrem novos 

mundos. 

 

d) CP4 

“Aprendi a decodificar os signos aos 7 anos, passei por um período adaptativo até os 

14 quando necessitei de sozinho entender o que aquelas letras queriam me dizer foi aí que 

comecei o aprendizado da leitura acadêmica o que vêm sendo aperfeiçoado até hoje quando 

pego um livro, uma revista ou até quando olho a minha volta as coisas, as falas, os discursos; 

a leitura de tudo isso é exercitado no meu intelecto”. 

O CP4 tem 41 anos. Possui nível de escolarização superior completo. É professor e 

gosta de ler tudo, pois, para ele, a leitura é transcendental, oxigena a mente e dialoga com o 

outro sem que o outro esteja presente fisicamente. Atualmente, se prende a leituras clássicas 

da filosofia ocidental e a cálculo infinitesimal, álgebra abstrata e linear na área das ciências 

exatas. 

 

e) CP5 

“... meus pais não tinha tempo p/ mim ajuda mais leituras mais depois foi melhorado 

fui crecendo e aprendi a ler e gostava de ler a bíblia da minha mãe que tinha desenhos”. 

O CP5 tem 40 anos. Possui nível de escolarização médio incompleto. É cuidadora e 

gosta de ler a Bíblia Sagrada, revistas da Escola Dominical e livros para edificação pessoal, 

pois, para ela, a leitura ensina a ter maiores conhecimentos e entendimento. 

 

f) CP6 

“Minha mãe e meu pai me levaram para escola, para aprender a ler. Na escola a 

professora estimulava a ler revistas em quadrinhos, cartilhas do abc, fazer copias”. 

O CP6 tem 31 anos. Possui nível de escolarização médio incompleto. É empregada 

doméstica e gosta de ler a Bíblia, mensagens do facebook e whatsapp, pois, segundo ela, a 

leitura melhora o aprendizado. 

 

g) CP7 
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“Tudo que aprendie ate minha adolecencia me serviu para trabalhar, me comunicar 

com as pessoas e passar todo meu conhecimento para os meus filhos”. 

O CP7 tem 57 anos. Possui nível de escolarização médio incompleto. É aposentada e 

gosta de jornais e livros de história, pois, para ela, a leitura traz conhecimento e aumento do 

vocabulário. 

 

h) CP8 

“... sempre fui curiosa e andava nos lugares lendo rótulos faixas. E tive a sorte de ter 

tido uma professora que nos incentivava toda semana com roda de leitura”. 

O CP8 tem 39 anos. Possui nível de escolarização médio incompleto. É assistente 

financeiro e gosta de ler livros diversos e literatura de cordel, pois, para ela, a leitura amplia o 

conhecimento. 

 

i) CP9 

“... eram muitos irmãos (8 ao todo) e agente precisava trabalhar para ajudar em casa. 

Começava os estudos e não concluía”. 

O CP9 tem 40 anos. Possui nível de escolarização fundamental incompleto. É do lar 

e gosta de ler a Bíblia e receitas culinárias, apesar de não gostar muito de ler. 

 

j) CP10 

“... não tinha quem me orientasse em casa e na escola faltava interesse”. 

O CP10 tem 41 anos. Possui nível de escolarização fundamental II incompleto.  É 

empregada doméstica e gosta de ler revistas e bilhetes, ler pouco, mas acha que a leitura traz 

informações. 

 

2.4.2 Os alunos 

 

Os alunos da escola em estudo, na sua grande maioria, são filhos de pais separados, 

viciados, presos. Há casos de crianças abandonadas pelos pais e criadas pelos avós e/ou tios, 

que vivem com uma renda mínima de um salário mínimo. Muitas mães trabalham como 

empregada doméstica. A violência, drogas, prostituição e gravidez na adolescência são as 

principais características do local e parecem ser as causas da grande evasão escolar que 

atinge, com muita frequência, alunos do vespertino do 6º ao 9º ano. Isso ocorre, geralmente, 
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com os meninos que conseguem trabalho informal para ajudar a complementar a renda 

familiar e, por isso, abandonam a escola. Alguns poucos, entretanto, têm, na família, uma base 

de relacionamento de confiança e cumplicidade. 

 

a) CA1 

“Quando criança ganhei muitos livros com imagens e eu gostava de ler e olhar as 

imagens”. 

O CA1 tem 12 anos.Possui nível de escolarização fundamental II incompleto e gosta 

de ler livros, revistas e assuntos em geral, mas ler pouco, segundo ele,apenas quando tem 

vontade ou é leitura interessante. 

 

b) CA2 

“Eu aprendi a ler quando eu tinha 6 anos. Foi na creche a professora ela que lia então 

eu desidi ler com ela”. 

O CA2 tem 15 anos.Possui nível de escolarização fundamental II incompleto e gosta 

de ler histórias em quadrinhos, cordel e poesia, pois, segundo ele,o aprendizado com os livros 

é muito maior e importante. 

 

c) CA3 

“foi assim quando eu aprendir a ler eu fiquei tão feliz eu comecei a ler toda hora e 

não parava...”  

O CA3 tem 11 anos.Possui nível de escolarização fundamental II incompleto e gosta 

de ler livros de ciências, pois, para ele, a leitura é cultural. 

 

d)CA4 

“Aprendi a ler nas historinhas infantil na quais meus pais contavam para mim e meus 

irmãs, a minha maior dificuldade foi ler palavras com “R” pois sempre troquei pelo “L” e hoje 

acho que leio muito bem”. 

O CA4 tem 15 anos.Possui nível de escolarização fundamental II incompleto e gosta 

de leituras reflexivas e emocionantes, pois, segundo ele, os sentimentos se expressam através 

dessas leituras. 

 

e) CA5 
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“Na minha opinião a leitura deve ser incentivada principalmente em casa, então dos 

pais”. 

O CA5tem 16 anos.Possui nível de escolarização fundamental II incompleto e gosta 

de ler livros de séries e auto ajuda, pois, para ele, a leitura aprimora as ideias e traz novos 

conhecimentos. 

 

f) CA6 

“... a escola nos incentivava a ler revistas em quadrinhos, então líamos e nos 

divertíamos com as histórias infantis”. 

O CA6 tem 13 anos.Possui nível de escolarização fundamental II e gosta de ler livros 

que tratam sobre fatos verídicos. 

 

g) CA7 

           “... eu amo ter aprendido a ler, eu amo apresentar trabalho e lendo explicando, sempre, 

todo dia minha mãe me ensinava a ler e a entender as coisas, é muito importante saber ler”. 

O CA7 tem 13 anos. Possui nível de escolarização fundamental II e gosta de ler 

livros de ação, terror, romance e historias em quadrinhos 

 

h) CA8 

“A minha dificuldade foi aprender a colocar virgula, ponto final, mas graças ao 

esforço de aprender não totalmente mais deu pra desenrolar e eu participar dos trabalhos na 

hora de ler tanto no curso como na escola”. 

O CA8 tem 14 anos. Possui nível de escolarização fundamental II e gosta de ler a 

Biblia e revista em quadrinhos. 

 

i) CA9 

“Bom aprendi a ler no prezinho, aprendendo a falar palavras boas e ruins, pra mim 

foi bem simples aprender a ler. Mas no começo eu lia soletrando mas depois foi fácil ler sem 

soletrar”. 

O CA9 tem 13 anos. Possui nível de escolarização fundamental II e gosta de ler 

livros sobre filmes que já assistiu. 

 

j) CA10 
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“Foi uma experiência contando com algumas dificuldades, até hoje eu tenho um 

pouco de dificuldade em entender e saber argumentar. Também foi uma experiência muito 

boa, com a ajuda de meus pais”. 

O CA10 tem 13 anos. Possui nível de escolarização fundamental II e gosta de ler 

crônicas e a Bíblia. 

 

2.4.3 Professores 

 

Os professores colaboradores já estão há alguns anos na escola. Além da graduação, 

alguns têm especialização e mestrado na área da Educação e demonstram uma afinidade 

muito boa para lidar com os alunos, inclusive com aqueles que exigem uma maior atenção e 

dedicação, devido a problemas sociais e familiares. 

 

a) CPR1 

“Sou professora de Língua Portuguesa do Ensino fundamental anos finais, mas 

minha primeira formação foi trabalhar com Educação infantil, trabalhei muitos anos com 

contação de histórias e dessa forma trabalhei com leitura e produção de textos de várias 

maneiras. Sempre incentivando a leitura de varias formas”. 

O CPR1 tem 49 anos. Possui nível de escolarização superior completo e gosta de ler 

livros, revistas, jornais e artigos científicos para compreender o mundo e a si mesmo. 

 

b) CPR2 

“Sou pedagoga e especialista em ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa: 

Aspectos teóricos e práticos. Trabalho como professora na sala de recursos multifuncional, no 

município de Natal-RN, há dois anos”. 

O CPR2 tem 35 anos. Possui nível de escolarização superior completo e gosta de ler 

livros, pois, segundo ela, a leitura amplia a visão de mundo. 

 

c) CPR3 

“Graduada em Comunicação Social- habilitação Jornalismo pela UFRN; graduada em 

História também pela UFRN, mestre em História pela UFRN e doutoranda do Programa de 

Pós-graduação em História pela UFRGS”. 
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O CPR3 tem 35 anos. Possui nível de escolarização superior completo e gosta de ler 

livros, pois, para ela, a leitura ajuda a uma melhor compreensão do mundo, das pessoas e de si 

mesmo. 

 

d) CPR4 

“Estudei a vida inteira na Escola Doméstica, em Natal-RN, desde o primeiro ano 

primário, até o 3º ano do Ensino Médio. Sou graduada em Letras – Língua portuguesa e 

Literatura pela UFRN e sou especialista em Educação. Lecionei durante 9 anos em uma 

escola da Rede Particular de Natal. Desde 2000, leciono na Rede Estadual de Ensino e a partir 

de 2006, passei a lecionar também na rede Municipal. Atualmente, trabalho com alunos de 6º 

ao 9º ano. Acredito que através da educação podemos fazer a diferença na vida dos alunos, 

por isso tento dar o meu melhor, através de um esforço diário na tentativa de que os alunos 

possam ter domínio da leitura e escrita para que possam se inserir em todas as esferas da 

sociedade e, assim, terem um bom futuro”. 

O CPR4 tem 55 anos. Possui nível de escolarização superior completo e gosta de 

livros e revistas, pois, segundo ela, a leitura proporciona o conhecimento e a reflexão das 

coisas, além de ser para ela, uma ótima fonte de entretenimento. 

 

2.5 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS 

DE ANÁLISE 

 

Inicialmente, esta pesquisa passou pela leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento livre e esclarecido, submetido aos participantes voluntários e pelo termo de 

autorização do uso de imagem e texto, assinado pelos pais. Após aprovação, foi iniciada a 

geração de dados da pesquisa, constando das etapas seguintes. 

 

2.5.1 Questionários 

 

Nesta etapa, os colaboradores responderam questões versando sobre leitura e escrita 

(Apêndice 1), de acordo com os segmentos específicos (pais, alunos e professores), com a 

finalidade de fazermos um mapeamento mais aprofundado da história de letramento deles e da 

vivência escolar, especificamente dos pais, na Escola Municipal Vereador José Sotero. 



37 
    

 

 

A aplicação dos questionários se deu com a ajuda dos alunos envolvidos na pesquisa. 

Eles levavam os questionários para casa, a fim de serem preenchidos pelos pais, os quais já 

haviam sido contatados e orientados sobre o assunto, e nos devolviam posteriormente. 

Ressaltamos que a escolha desses pais se deu por eles terem sido alunos da escola pesquisada, 

como já mencionado anteriormente. 

 

2.5.2 Entrevistas 

 

Nesta etapa, os colaboradores participaram de uma entrevista dialogal (Apêndice 2), 

na qual, além de sobressaírem questões sobre letramento, também foram resgatadas histórias 

de leitura e escrita do ontem e do hoje dos colaboradores. A entrevista foi realizada com os 

pais e os alunos, na própria escola pesquisada, com a finalidade de colhermos informações 

sociais e de identificação e, adicionalmente, analisarmos a percepção dos pais sobre as 

diferenças e semelhanças entre o processo de letramento no tempo passado e no momento 

atual. 

A maior parte dos pais possui ensino fundamental incompleto. Esse fato é 

influenciado por diversos fatores sociais que podem justificar a baixa escolaridade. A menor 

renda salarial, a dificuldade de acesso à escola de qualidade e a necessidade desses pais, 

quando crianças e adolescentes, precisarem trabalhar para ajudar financeiramente a família, 

parecem explicar a baixa escolaridade prevalente entre os entrevistados. 

 

2.5.3 Rodas de conversas 

 

Alguns dias após a realização das entrevistas, convidamos os pais para participarem 

de rodas de conversas, em um único dia, devido à exiguidade de tempo dos pais, na própria 

escola pesquisada. Esse processo se deu através de conversas coletivas por meio das quais 

buscamos informações como: quantos pais foram alunos da escola e que, hoje, têm seus filhos 

na instituição. Quais as principais abordagens pedagógicas utilizadas ao longo desses anos 

(redações, trabalhos em grupo, leitura coletiva, apresentações culturais) e as mudanças na 

forma de letramento. 

Nesta atividade, contamos com a ajuda dos professores colaboradores e da equipe 

pedagógica da escola para realização dessa atividade. 
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2.5.4 Sequência didática: fazendo um elo entre o passado e o presente 

 

Segundo Dolz e Schneuwly (1998, p. 93), a sequência didática é “um conjunto de 

módulos escolares organizados sistematicamente em torno de uma atividade de linguagem 

dentro de um projeto de classe”. De acordo com o pensamento defendido por esses autores, a 

sequência didática é considerada um conjunto de atividades progressivas, planejadas, 

conduzidas ou por um tema, ou por um objetivo geral, ou por uma produção dentro de um 

projeto de classe. Ela é formada de uma produção inicial, feita sobre uma situação de 

comunicação que orienta a sequência didática em etapas que levam os alunos a se 

confrontarem com os problemas tratados. E, para concluir, uma produção final. Esses três 

procedimentos constituiriam o projeto de classe. 

Dolz e Schneuwly (1999, p. 122) defendem ainda que: 

 

A realização concreta de sequências didáticas exige uma avaliação final das 

capacidades de linguagem dos alunos na aula, antes e durante o curso do 

ensino. Assim, os professores que praticam tais sequências devem adaptá-las 

aos problemas particulares de escrita e oralidade de seus alunos. 

 

O esquema de sequência didática abaixo foi apresentado pelos autores para descrever 

as etapas desenvolvidas no processo: 

 

Esquema 1: Sequência didática. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dolz e Schneuwly (1999). 

 

Para Dolz e Schneuwly, a sequência didática “procura favorecer a mudança e a 

promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e das situações de comunicação” (2004, p. 97). 

O esquema, acima, serve de base para o desenvolvimento dessas situações comunicativas. 

Segundo os autores, na apresentação da situação, os alunos deverão ficar a par da atividade 

oral ou escrita que será desenvolvida. Na produção inicial, deverá ser feita uma avaliação com 
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a finalidade de ajustar as atividades às capacidades do aluno. Logo após, começam as 

atividades com os módulos, formados de várias atividades em torno das características do 

gênero escolhido. A produção final é o momento de o aluno colocar em prática todo o 

conhecimento adquirido em torno do gênero escolhido e o professor avaliar o trabalho do 

aluno.  

Na análise de dados, seguimos esse esquema apresentado pelos autores, para 

descrever cada etapa da oficina, destacando as experiências dos pais no seu tempo de 

estudante e a interação deles com os alunos e professores atualmente. Araújo (2013) 

referencia que esse procedimento em módulos é necessário para desenvolver as etapas a 

serem trabalhadas no ensino da língua: 

 

Um trabalho para o ensino de um gênero escrito, à luz do conceito de SD, 

deve prever módulos para o reconhecimento e a compreensão das 

características temáticas e composicionais do gênero, outros para o 

reconhecimento e apreensão das características estilísticas do gênero, outros 

para produção do gênero, o que inclui a reescritura. Os primeiros módulos 

estariam, assim, a serviço da leitura, os módulos intermediários estariam a 

serviço da análise linguística e os últimos a serviço da produção do gênero. 

Todo esse arranjo deve levar em consideração, sempre, o que os alunos (não) 

sabem sobre o gênero e qual a função dele ao ser ensinado na escola 

(ARAÚJO, 2013, p. 325).  

 

A autora destaca que esse esquema não é apenas uma forma de organizar a explanação 

do conteúdo da aula, mas está embasado em várias teorias metodológicas que permeiam o 

ensino-aprendizagem. 

Dolz e Schneuwly (1999) mostram alguns princípios que norteiam as sequências 

didáticas e as adequações que podem ser feitas para sanar as dificuldades dos alunos, de 

acordo com cada etapa desenvolvida na SD. Para que haja uma interação entre professor e 

aluno, a SD deve considerar: 

 

a) uma esfera de atividade em que o gênero circule; b) a definição de uma 

situação de comunicação na qual a produção se insere; c) conteúdos 

apropriados; d) a disponibilização de textos sociais (de circulação real) como 

referência para os alunos; e) uma organização geral de ensino que vá ao 

encontro das transformações desejadas; f) atividades que contribuam para 

que os objetivos sejam alcançados; g) propostas de percursos e situações que 

levem o aluno a atingir os objetivos desejados (CRISTOVÃO, 2009, p.4). 

 

Seguindo esses pontos acima descritos, procuramos interagir, incialmente, com o 

aluno em sala de aula, através de uma conversa com eles, a fim de introduzir o tema “Família 
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e escola” que foi planejado, em conjunto, com outros professores de diversas disciplinas e 

com a coordenação pedagógica da escola. Nessa SD, num total de quatorze aulas, debatemos, 

em sala, os sentimentos, a delicada relação entre pais e filhos, refletindo como deveria ter sido 

a infância dos pais e o processo de educação dos filhos. A partir dessas conversas, os alunos 

produziram, em grupo, pequenos textos, descrevendo a família. O intuito era fixá-los em um 

grande painel produzido por eles (com ajuda da secretária da escola para digitar os textos) e 

fazer um gráfico (com a ajuda do professor de matemática), mostrando a relação entre pais e 

filhos. 

No dia da culminância do projeto, que se deu com a participação da família e o 

resultado dos trabalhos dos alunos, os professores foram distribuídos por salas, de acordo com 

o planejamento inicial, a fim de receber os pais e alunos para exposição, explicação dos 

trabalhos e participação dos pais nas oficinas, resultando em um benéfico exercício social e 

cultural. 

Vale salientar que as etapas dessa SD estão descritas, detalhadamente, no capítulo 4 

deste trabalho. 

 

2.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Para a análise das respostas abertas dos pais e alunos, as entrevistas (gravadas) foram 

transcritas para o editor de texto (Word). Em seguida, todas as respostas de cada entrevistado, 

para uma mesma pergunta, foram agrupadas em bloco a fim de se identificar o padrão 

principal das respostas. Com isso, cada resposta foi alocada em categorias específicas para, 

finalmente, ser realizada a discussão sobre os dados. 

Para analisar os dados de forma sistemática, por meio de categorias, orientamo-nos 

pela teoria de Mayring (2000) que propõe três formas básicas de análise de conteúdo 

qualitativo: a sumarização, a explicação e a estruturação. A sumarização consiste em 

reduzir o material de tal maneira, extraindo os conteúdos essenciais, a fim de criar, por meio 

de abstração, um corpus que continua preservando o material básico. É nessa técnica de 

análise do conteúdo que podemos criar o método indutivo de categorias. A explicação 

consiste em acrescentar material suplementar a determinados segmentos do texto, com o fim 

de melhorar a compreensão, explicação e interpretação desse segmento. A estruturação 

consiste em filtrar determinados aspectos do material, estabelecer um recorte do material de 

acordo com critérios pré-estabelecidos e avaliar o material baseado em determinados critérios. 
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Baseando-nos no modelo de sumarização para análise de conteúdo, descrito por 

Mayring (2000), categorizamos os dados da pesquisa em blocos. Esses blocos estão de acordo 

com maior incidência ou importância dos temas referendados no estudo. 

Nas categorias, analisamos, também, as falas dos pais, alunos e professores em 

relação à importância e finalidade que a leitura tem para eles. Em cada fala, observamos a 

distinta funcionalidade que a leitura assume pelos colaboradores a qual abrange desde o lado 

puramente cognitivo da leitura até os aspectos terapêuticos. 

Esta pesquisa, além de utilizar outros instrumentos de geração de dados, também 

desenvolveu um projeto de classe que culminou com um projeto coletivo da escola, a fim de 

envolver e integrar os alunos em relação ao tema “Família e escola”, observando a leitura e 

escrita deles e suas relações com a família e fazendo um elo entre as histórias de letramento 

dos pais no passado e o letramento escolar dos alunos na atualidade. 

Na análise de dados aparecem, detalhadamente, os procedimentos utilizados para a 

construção desse projeto (SD).  
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Este capítulo contempla as bases teóricas com base nas quais pretendemos 

desenvolver a análise do objeto de estudo escolhido. Assim, iniciamos com as concepções que 

envolvem o termo letramento e sua ressignificação, discutindo os modelos, práticas e eventos 

de letramento para, em seguida, propor o trabalho de parceria escola-família. 

 

3.1 LETRAMENTOS: USOS SOCIAIS DA ESCRITA 

 

O termo letramento é recente entre as áreas da Educação e da Linguística. Surgiu 

nessas áreas no ano de 1986 e tem transformado o significado do ensino-aprendizagem entre 

os estudiosos, principalmente pela ótica de duas grandes estudiosas: Kleiman (1995) e Soares 

(2009). Compreendido, durante muito tempo, como sinônimo de vasta instrução ou 

escolarização, a palavra letramento vem ampliando o significado, contemplando variados usos 

para os quais a escrita se utiliza no dia a dia dos grupos de indivíduos. A linguista Mary Kato, 

na década de oitenta, na obra “No mundo da escrita”, usou o termo letramento, apresentando 

relações entre a oralidade e a escrita, fazendo menção especial a esta última modalidade, o 

que enfatiza a escolarização. 

Em relação à etimologia do termo, podemos fazer referência a Soares (2009), quando 

afirma que a palavra letramento é uma tradução do termo inglês literacy. Esta palavra poderia 

ser decomposta da seguinte forma: littera(letra)+cy(condição ou estado de). Dessa forma, para 

Soares, literacy é a condição de ser letrado. O sentido dado a esta palavra está ligado, assim, à 

pessoa erudita, versada em letras e o oposto, “iletrado”, seria a pessoa não erudita, que não 

possui conhecimentos literários, concebendo o fenômeno, a nosso ver, com foco muito ligado 

ao letramento escolar. 

Outros estudos (KLEIMAN, 2007) mostram que o processo de letramento abrange a 

linguagem na sua forma escrita e oral. A leitura é considerada prática social no sentido de que 

o indivíduo é exposto a diversas situações textuais que circulam socialmente (gêneros 

textuais). Através de tal experiência, o leitor é capaz de desenvolver consciência crítica, 

instaurar um confronto com o autor, estabelecer um diálogo com o texto (ou situação textual), 

percebendo os diferentes sentidos da narrativa e extrapolando o que é dito. A escrita, por sua 

vez, é o resultado da história sociocultural do autor e leitor. É um fenômeno linguístico 

complexo que se insere em um contexto social, ideológico e dialógico, conforme afirma 
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Arcoverde: O ato de escrever, como atividade discursiva, tem seu lugar social e, conforme a intenção 

do autor, exerce influência direta sobre os grupos sociais que se articulam por meio da linguagem. Ao 

escrever, estabelecemos um caráter dialógico elegendo um destinatário, para que num processo 

dinâmico e complexo de inserção na rede discursiva, se efetive a interlocução no sistema social. 

Alguns mitos se cristalizam a respeito da escrita, porém são desmitificados por meio das teorias 

interacionistas e enunciativo-discursivas que mostram ser a tessitura do texto um processo de natureza 

dialógica-ideológica, e não, um produto final (ARCOVERDE; ARCOVERDE, 2007, p. 13). 

 

Entendemos, entretanto, o termo letramento vai além do ler e escrever. Deve-se 

interagir com a leitura e a escrita dentro e fora do contexto escolar, de modo a cumprir as 

exigências atuais da sociedade, ou seja, a pessoa faz uso da leitura e da escrita como prática 

social. Portanto, o letramento transcende a alfabetização. 

A alfabetização da criança pressupõe um acúmulo de informações e vivência social, 

os quais antecedem esse processo de alfabetização “propriamente dito” – como afirma Freire 

(1989): 

[...] a leitura da palavra é sempre precedida da leitura de mundo. E aprender 

a ler e escrever é antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o 

seu contexto, não numa manipulação mecânica das palavras, mas uma 

relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Ademais, a 

aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação e educação é 

um ato fundamentalmente político. (FREIRE, 1989, p. 11). 

 

Mais importante que somente decodificar letras e palavras, é entender a 

funcionalidade da língua escrita para ser mais participativo e autônomo, de forma significativa 

na sociedade. Segundo Freire (1989), “[...] o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito 

diante do mundo é expressão da forma de estar sendo dos seres humanos, como seres sociais, 

históricos, seres fazedores, transformadores, que não apenas sabem mas sabem que sabem.” 

FREIRE (1989, p. 58-59). 

 

Tfouni (2010) sugere que não deve haver redução do significado de letramento ao 

significado de alfabetização e ensino formal. Para ela, letramento é um termo mais amplo e 

corresponde a processos sócio-históricos. Tfouni (2010, p. 23) relaciona letramento com o 

desenvolvimento das sociedades e explica que: 

 

em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo 

produto do desenvolvimento do comércio, da diversificação dos meios de 

produção e da complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, 

dentro de uma visão dialética, torna-se uma causa de transformações 
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históricas profundas, como o aparecimento da maquina a vapor, da imprensa, 

do telescópio, e da sociedade industrial como um todo. 

 

Para esta autora, os termos alfabetização e letramento têm sentidos diferentes. 

Enquanto aquele trata “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” (TFOUNI, 1995, p. 20). Para Kleiman (2007), os estudos de letramento envolvem 

as práticas discursivas com múltiplas funções, as quais são indissociáveis dos contextos em 

que se desenvolvem. Assim, as práticas sociais devem preceder a sistematização do conteúdo, 

se o objetivo da ação pedagógica do aluno for o letramento (KLEIMAN, 2007). A autora 

reforça um olhar distinto sobre o tema letramento, sinalizando nessa discussão uma 

implicação social, histórica e cultural até então pouco conhecida no país. Para ela, o 

letramento pode ser definido “como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 19). 

Essa nova visão para o fenômeno letramento contribui muito para se compreender 

por que indivíduos inseridos em diversos espaços sociais lidam com a escrita de modo 

diferente, a fim de atender a demandas desses espaços, concebendo, desse modo, uma nova 

concepção para o termo. Tal concepção sobrepuja a alfabetização, ampliando, também, o 

significado do termo letrado, que, ao longo dos anos, teve uma conotação erudita, ainda 

entendida como tal por alguns estudiosos da área, mesmo que parcialmente, e também pela 

comunidade leiga. 

De acordo com Oliveira e Kleiman (2008), ao longo dos anos, o conceito de 

letramento foi redimensionado. As denominações “estudos e letramento”, “novos estudos de 

letramento” e “letramentos”, são algumas formas desse redimensionamento. Para as autoras, 

 

os estudos do letramento [...] refletem a inter e transdisciplinaridade 

características da pesquisa sobre a escrita e o ensino de língua materna nesse 

campo do saber e, também, a heterogeneidade de questões e problemas de 

pesquisa que aí se constituem: possíveis relações existentes entre os estilos 

cognitivos e as formas de socialização da linguagem; as relações de 

interdependência entre a fala e a escrita; os condicionantes que contribuem 

para o desenvolvimento de estilos diferentes de aprendizagem da leitura e da 

escritura; os processos sócio-historicos e culturais que influenciam os usos 

da língua escrita; as relações entre sucesso ou insucesso escolar e orientações 

de letramento; os significados das políticas de alfabetização e de letramento 

instituídas nas instâncias governamentais; a educação das minorias; as 

relações de poder que atravessam as práticas de uso da língua (OLIVEIRA; 

KLEIMAN, 2008, p. 7). 
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Contemporaneamente, o termo ganhou novos sentidos em função da amplitude do 

conceito, deixando de ser visto como referência para aptidões puramente individuais. 

Compreendemos que, da mesma forma, o termo letrado é ressignificado, deixando de fazer 

referência apenas à erudição ou ao domínio do código para se referir aos diferentes usos da 

escrita nos diversos contextos. 

Para Kleiman, a escola enfatiza apenas algumas práticas ligadas à escrita e ao uso da 

escrita na perspectiva do letramento escolar. Desse modo, outros usos e práticas que ocorrem 

fora do ambiente escolar não são vivenciados. A autora afirma: 

 

as práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social 

segundo a qual o letramento era definido, e segunda a qual os sujeitos eram 

classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, 

passam a ser,em função dessa definição, apenas um tipo de prática – de fato, 

dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não outros, e 

que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita 

(KLEIMAN, 2008, p. 19). 

 

Assim, a escola seria apenas uma agência de letramento, dentre outras, explorando 

apenas algumas práticas de letramento. Isso quer dizer que, dentro de uma cultura, existem 

letramentos diferentes associados a competências diferentes da vida. Essas competências se 

referem a contextos padronizados e estruturados dentro das mais variadas situações em que o 

letramento é usado e compreendido. 

No trabalho de Street, Letramentos Sociais (2014), ele mostra essa variedade de 

letramentos, referindo-se ao termo “letramento sem escolarização”, ao relatar a inclusão do 

letramento missionário às convenções locais do uso da língua, na Aldeia de Nova Guiné, onde 

são desenvolvidas outras habilidades para produção da fala: 

 

À medida que o letramento é acrescentado ao rico repertório comunicativo já 

existente nas sociedades receptoras, elas o adaptam e corrigem segundo os 

significados, conceitos de identidade e epistemologias locais: como dizem 

Kulick e Stroud (1993), a questão não é o “impacto” que o letramento tem 

sobre as pessoas, mas como as pessoas afetam o letramento (STREET, 2014, 

p. 124). 

 

Street (2014) compreende que a experiência nessa comunidade, como em outras da 

região, associam o letramento mais a convenções culturais do que a produtos do meio escrito. 

Muitos traços do letramento escolar que acontecem nesse meio são heranças do mundo 
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ocidental acerca da escolarização, poder e conhecimento, muito mais do que ao próprio 

letramento. 

Nesse sentido, remetemo-nos aos eventos e práticas de letramento que acontecem 

nos mais variados contextos, de acordo com alguns autores. 

Evento de letramento pode ser “qualquer situação na qual o envolvimento dos 

participantes na produção e compreensão da escrita tenha uma função” (HEATH, 1983, p. 

39). A autora sugere que os eventos de letramento devam ter regras no processo interativo. 

Assim, podemos compreender as conversas virtuais, aulas, missas, leitura diária de um jornal 

ou de obra literária como eventos de letramento possíveis, dentre outros, os quais dependem 

da naturalidade e da repetição com que esses usos têm espaço na vida das pessoas. 

A partir das contribuições de Heath (1983), Street (1988) propôs o conceito de 

práticas de letramento. De acordo com Street (2003), “os eventos são fatos observados que 

nascem das práticas e são formados por elas. Os eventos, por si só, não podem abarcar a 

variedade de significações que permeia o universo da escrita por aqueles que a utilizam 

cotidianamente”. Segundo o autor, 

 

[...] empregamos o conceito de evento de letramento de forma isolada, e ele 

permanece descritivo e – do ponto de vista antropológico, nada nos diz sobre 

a forma em que os significados são construídos. Caso observássemos esse 

evento de letramento como não-participantes que não tivéssemos sido 

treinados em suas convenções e em suas regras, teríamos dificuldade em 

acompanhar o que pudesse estar ocorrendo, como a maneira de trabalhar 

com o texto, e como falar sobre ele. Nitidamente, existem convenções e 

suposições subjacentes ao evento de letramento, que fazem com que ele 

funcione (STREET, 2003, p.8, grifos do autor). 

 

O autor entende que, durante um evento de letramento, utilizamos conceitos e 

padrões sociais que nos dão um sentido quanto à funcionalidade desse evento. Para ele, o 

conceito de práticas de letramento “[...] tenta tanto tratar dos eventos quanto dos padrões que 

tenham a ver com o letramento, tratando de associá-los a algo mais amplo, de uma natureza 

cultural e social” (STREET, 2003, p. 8). Dessa maneira, teríamos as práticas como formas 

culturais e sociais da linguagem escrita, as quais as pessoas utilizam num sentido mais 

abrangente, incluindo desde os valores até relações sociais. 

Oliveira, Tinoco e Santos (2014), para ilustrar esse conceito, refletem acerca de uma 

situação corriqueira de uma mãe que leva o filho doente para o médico, relatando os 

acontecimentos que se sucedem desde a marcação da consulta até a volta para casa, a fim de 
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cumprir o ritual de dar a medicação ao filho. Para as autoras, o evento de letramento 

corresponderia, então, a: 

 

a uma situação qualquer em que uma pessoa ou várias estejam agindo por 

meio da leitura e da escrita. No exemplo dado, a leitura e a escrita iniciam o 

contato da mãe e do filho com os profissionais da saúde; a leitura a escrita 

permeiam todo o evento entre os diferentes participantes; a leitura atenta da 

mãe orienta a ingestão do remédio pela criança; por fim, é depois de ler o 

termômetro que a mãe consegue dormir tranquila com o filho já sem febre 

(OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p.21). 

 

 

Para Barton e Hamilton (2000), os eventos “são episódios observáveis que resultam 

de práticas e são moldados por essas mesmas práticas” (BARTON; HAMILTON 2000, p. 8). 

Desse modo, compreender a amplitude desses elementos implica olharmos não somente “as 

unidades observáveis dos eventos de letramento, quem utiliza a escrita e em que locais e 

circunstâncias o faz, mas também os elementos invisíveis, que engloba sentimentos, 

ideologias, relações de poder, propósitos e conhecimentos diversos” (OLIVEIRA; 

KLEIMAN, 2008, p.103). 

Tinoco (2008) afirma que em uma mesma comunidade podem coexistir diferentes 

modos de ler e escrever. Nessa perspectiva, a escrita é parte dos diferentes níveis sociais, 

refletindo no modo como os indivíduos concebem os eventos de letramento preponderantes 

em sua cultura. As práticas de letramento conceituam-se como um elo entre as atividades de 

leitura e escrita e o arcabouço sociocultural em que estão inseridas. 

Desse modo, as práticas de letramento como inserção social são legitimadas pela 

compreensão de que os indivíduos são pessoas situadas num espaço e tempo específicos e 

estão, pois, dentro de uma cultura e história específicas também. Isso envolve uma conexão 

nos campos de conhecimento antropológico e sociológico, mostrando que os diversos usos da 

escrita devem ser estudados nestes campos em que vivem os indivíduos. 

Barton (1994) amplia as discussões em torno dos conceitos de eventos e práticas de 

letramento. Ele afirma que os eventos de letramento são atividades humanas em que a escrita 

está presente e as práticas de letramento são formas culturais de se fazer uso da escrita nesses 

eventos. 

 

Eventos e práticas são duas unidades básicas de análise da atividade social 

de letramento. Os eventos de letramento são atividades especificas, onde o 

letramento tem um papel, eles podem ser atividades regulares repetidas. As 

práticas de letramento são formas de cultura comum de utilização do 
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letramento, que as pessoas traçam no evento de letramento (BARTON, 1994, 

p. 37). 

 

A cultura e o meio social em que o sujeito está inserido são, pois, significativos nas 

diferentes práticas de letramento. Estas parecem, assim, estar ancoradas no contexto sócio 

histórico e cultural de cada individuo. 

 

3.2 LETRAMENTO FAMILIAR 

 

A pesquisa empreendida por Heath (1982), de natureza etnográfica, mostra um 

delineamento da inserção do letramento familiar nas práticas sociais e escolares. A autora 

trabalhou com crianças das comunidades estadunidenses de Maintown, Roadville e Trackton, 

relacionando práticas de letramento com que as crianças conviviam em casa e a maior ou 

menor convergência dessas práticas com os usos da escrita na escola. Seu foco foi a contação 

de histórias (ou não) pelos pais, nessas comunidades, na hora em que as crianças iam dormir.  

Em sua análise dos dados, Heath (1982) distingue usos sociais da escrita 

característicos de cada comunidade, observando como tais usos se refletem nas relações 

sociais, o que remete à forma como os integrantes constroem sentidos na oralidade e às 

formas de organização social, abrangendo a interação na família. Na comunidade de 

Maintown, os usos sociais da escrita aproximam-se expressivamente da forma como a escola 

processa tais usos. Já na comunidade de Roadville e, mais ainda, na comunidade de Trackton, 

esses mesmos usos diferenciam-se daqueles padronizados na escola, o que, segundo Heath 

(1982), tem implicações sobre o desempenho infantil, assegurando às crianças da comunidade 

de Maintown maiores possibilidades de sucesso do que às demais, sobretudo a partir do 

quarto ano de escolarização.  

Ainda conforme a autora, as duas comunidades, Roadville e Trackton também são 

letradas, mas cada uma utiliza uma forma diferente de acesso à escrita. Em Roadville, cabe 

aos adultos a tarefa de incentivar a leitura e escrita para os filhos e, desse modo, estes crescem 

cercados por vasto material escrito, apesar de os próprios adultos não terem uma prática 

rotineira de leitura e utilizarem a escrita apenas quando necessário. Em Roadville, de acordo 

com Heath (1983), a leitura é valorizada pelos adultos. Os homens apresentam especial 

interesse por artigos que falem sobre comércio, esporte, dentre outros. Já as mulheres se 

interessam para as matérias que abrangem, dentre outras coisas, a culinária. Nessa 

comunidade, as leituras de histórias infantis são feitas pelos pais em voz alta, formulando 



49 
    

 

 

perguntas e respostas sobre os textos e intensificando esta ação até as crianças completarem 

três anos, quando ainda estas não sabem ler, nem escrever e também não frequentam a escola 

ainda. 

Já em Trackton, os habitantes não costumam acumular materiais escritos, já que os 

eventos de escrita das crianças não são estimulados pelas mães, porém a prática de leitura é 

uma constante nas interações sociais. A leitura é feita em voz alta, entre os membros das 

comunidades, sendo interpretada e compartilhada entre eles. Durante a leitura dos textos em 

espaço coletivo, como por exemplo, os referentes à correspondência recebida, o seu sentido é 

negociado oralmente pelas pessoas presentes, que fazem observações e questionamentos sobre 

eles, com a intenção de ajudar a decidir a ação que deve advir destes textos, como as repostas 

a serem dadas, providências a serem tomadas. Como, nessa comunidade, não há acúmulo de 

materiais de leitura, as cartas lidas são queimadas, aproveitadas para outros fins, ou 

prontamente rejeitadas. Assim, para as crianças obterem êxito em sua comunidade, elas lêem 

o que precisam saber em sua vida diária antes de irem para a escola, na rotina diária de 

alimentar-se, comprar e jogar. Em síntese, segundo Heath (1983), as práticas estabelecidas 

por esta leitura é que fazem com que os sujeitos leiam para aprender. 

Em Maintown, as atividades de escrita são valorizadas pelos indivíduos em suas 

atividades diárias, e a perspectiva dos pais é a de que seus filhos ampliem estas práticas em 

eventos específicos, os quais se iniciam desde cedo, quando as crianças aprendem a conviver 

com a escrita como passatempo, até o seu aprendizado formal. Um exemplo do incentivo a 

estes usos de escrita, de acordo com Heath (1983), é o de que, ao primeiro sinal de interesse 

da criança por algum evento de escrita, em casa, o adulto interrompe o que está fazendo para 

encorajá-la.  

 Isso significa que, nessas comunidades, há uma forma diferente de abordar o texto, 

de acordo com suas práticas de letramento. Assim, a pesquisa de Heath (1983) mostra, do 

ponto de vista etnográfico, que os diferentes grupos se caracterizam pelas tradições de escrita 

que mantêm, fundamentadas nas formas de negociação de seu significado, nos valores 

histórico-culturais que os compõem, na capacidade de decidir sobre a ação, na utilização dos 

espaços e do tempo e nas relações entre os diferentes sujeitos nos múltiplos eventos do dia a 

dia.  

De acordo com Batista e Carvalho-Silva (2013), em sua pesquisa com algumas 

famílias e suas relações com a escola, o termo investimento, usado para designar o 

envolvimento das classes médias com a escola, contrapõe-se com a palavra esforço como 
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exemplo de mães das classes menos favorecidas que gastam suas energia ou capacidade não 

excedentes em busca de uma educação mais exitosa ou com maior sucesso para os filhos, ou 

seja, enquanto a classe média procura investir na educação escolar dos filhos, visando o 

aumento do capital familiar pré-existente, isto é, tudo que possa se somar ao valor que a 

escolarização pode acrescentar ao capital cultural e social que a criança já possui, as mães dos 

territórios segregados buscam encontrar na escola um suporte que responda às necessidades e 

dificuldades colocadas pelo cotidiano, dificuldades estas que incluem desde o pleno 

funcionamento estrutural e pedagógico da instituição escolar até os obstáculos enfrentados por 

seus filhos nesse universo. 

Nos trabalhos de Zago (2014), os pais demonstraram que estão contribuindo para 

promover o desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais e morais dos seus filhos, 

conscientes de que a função do “educar” é uma tarefa bipartida entre pais e escola 

(OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010). Sabemos, ainda, que o apoio na educação dos 

filhos bem como o conhecimento dos valores e práticas educativas reflete em resultados 

positivos no âmbito escolar e vice-versa. Essa interação (pais-filhos) é de extrema importância 

para manter a continuidade das ações entre a família e a escola (KELLER-LAINE, 1998). 

Estudos mostram que o envolvimento emocional dos pais em relação à educação dos 

seus filhos resulta em melhor desenvolvimento cognitivo e intelectual para as crianças 

(OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010). Em contraposição ao que circula no imaginário 

popular, as pesquisas apontam que “os pais estão constantemente preocupados e envolvidos 

com as atividades escolares dos filhos e que dirigem a sua atenção à avaliação do 

aproveitamento escolar, sendo isto independentemente do nível socioeconômico ou 

escolaridade” (DESSEN; POLONIA, 2007, p. 27). Para essas autoras, o envolvimento de boa 

parte dos pais transcende o auxílio nas tarefas escolares, orientando seus filhos quanto à 

disciplina e atividades de lazer. Outros recursos utilizados pelos pais são as orientações 

sistemáticas do comportamento social e o estímulo para os filhos se engajarem em atividades 

promovidas pela escola (EPSTEIN apud MARQUES, 2002).  

Ainda, nesta ótica, Epstein (apud MARQUES, 2002) destaca o envolvimento dos 

pais no acompanhamento das atividades escolares dos filhos, como forma de melhorar a 

aprendizagem e rendimento destes, estando isto atrelado a variadas formas de atividades, tais 

como: monitorar a realização das tarefas, orientar as relações sociais e o engajamento dos 

filhos nas atividades escolares, sugeridas por eles (pais) ou pela escola. 



51 
    

 

 

De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (1999), a família tem o dever de educar 

suas crianças, porém eles enfatizam a necessidade de haver compatibilidade da moral e 

valores com a cultura em que vivem. Desse modo, a lacuna existente no letramento de pais e 

filhos pode ser influenciada por fatores culturais e sociais, resultando na falta de interesse dos 

pais em acompanhar as atividades dos seus filhos. 

 

[...] a necessidade ou não de supervisão aos filhos depende das demandas 

implícitas ou explícitas deles que, por sua vez, estão relacionadas a fatores 

como idade, independência, autonomia e desempenho como aluno. Esses 

autores (DESLAND; BERTRAND, 2005) vão além, afirmando que, ao 

participarem, os pais se predispõem e sentem referendados pelos filhos, 

acionando recursos que envolvem a ajuda e o acompanhamento; quando os 

filhos mostram necessidade de trabalharem sozinhos, os pais se afastam, 

reduzindo seu nível de supervisão e auxílio às tarefas escolares (DESSEN; 

POLONIA, 2007, p.28). 

 

Fica claro nessa assertiva que à medida que os filhos crescem e se tornam mais 

independentes, os pais reduzem o acompanhamento a eles. 

Na pesquisa, deparamo-nos, também, com pais que desejam auxiliar o filho nas 

atividades escolares, contudo, à medida que eles vão ascendendo de uma série para outra e a 

apreensão do conhecimento vai se tornando mais complexa, devido a pouca escolaridade dos 

pais, estes se sentem incapazes de ajudar os filhos, procurando, para isso, outra solução. 

Batista e Carvalho-Silva (2013) faz referência a isso, afirmando que 

 

mães com trajetórias escolares curtas e que possuem pouco domínio do saber 

escolar apresentam maior dificuldade para auxiliar seus filhos nessa tarefa, 

dificuldade que aumenta conforme a progressão nos anos de ensino. Nesses 

casos, algumas o fazem por delegação [...], solicitam ajuda de um filho mais 

velho e mais escolarizado ou de uma instituição que oferece a possibilidade 

de acolher as crianças (BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013, p. 223). 

 

Desse modo, notamos a preocupação das mães em acompanhar o progresso do filho 

na rotina do dia a dia escolar e, mesmo não possuindo o domínio total do conhecimento 

exigido, elas buscam outros meios para ajudá-los. 

No tópico a seguir, discorremos acerca das memórias de letramento dos 

colaboradores e como esse aspecto contribui (ou não) para uma melhor interação no meio 

social dos indivíduos. 
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3.3 MEMÓRIAS DE LETRAMENTO 

 

Segundo Le Goff (1990), “a memória, como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas”. De acordo com essa ótica, o estudo da memória abrange várias áreas da 

saúde humana. Essas ciências podem trazer à tona, num formato simbólico ou concreto, traços 

e problemas da memória histórica e da memória social. 

Para o autor acima, “a noção de aprendizagem, importante na fase de aquisição da 

memória, desperta o interesse pelos diversos sistemas de educação da memória que existiram 

nas várias sociedades e em diferentes épocas: as mnemotécnicas”. Além disso, de acordo com 

Le Goff (1990), diversas concepções mais recentes de memória ganharam um novo formato 

de estruturação e atividades de auto-organização. Assim, os fenômenos da memória, tanto nos 

seus aspectos biológicos como nos psicológicos, não são mais do que os resultados de 

sistemas dinâmicos de organização, Le Goff (1990), e apenas existem "na medida em que a 

organização os mantém ou os reconstitui". 

Le Goff (1990), afirma que “o estudo da memória social é um dos meios 

fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a 

memória está ora em retraimento, ora em transbordamento”. Para ele, é necessário dar uma 

atenção especial às diferenças entre sociedades de memória fundamentalmente oral e 

sociedades de memória fundamentalmente escrita. 

Para Halbwachs (2006), “o individuo que lembra é sempre um individuo inserido e 

habitado por grupos de referência; a memória é sempre constituída em grupo, mas é também, 

sempre, um trabalho do sujeito”. Para o autor, esse grupo de referência é que dá nuances às 

lembranças que podem se tornar abstratas, uma imagem permanente ou uma lembrança viva. 

Isso vai depender se “a vitalidade das relações sociais do grupo dá vitalidade às imagens, que 

constituem a lembrança”. Assim, para o autor, a lembrança é sempre fruto de um processo 

coletivo e está sempre inserida em um contexto social preciso. Para ele, essa lembrança é 

reconhecimento e reconstrução. Reconhecimento no sentido de reviver o ‘já visto’ e 

reconstrução no sentido de resgatar vivências passadas e localizadas num espaço, num tempo 

e numa relação social. 
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Portanto, para o autor acima, “a memória é este trabalho de reconhecimento e 

reconstrução que atualiza ‘os quadros sociais’ nos quais a lembrança pode permanecer e, 

então, articular-se entre si” (SCHMITH E MAHFOUD, 1993, p. 289). 

Nesse viés, quando refletimos sobre a linguagem, baseada nos usos concretos da 

própria linguagem, em uma perspectiva etnográfica, procuramos entender os acontecimentos 

do passado e do presente. Desse modo, pretendemos, também, neste trabalho identificar as 

falas e as representações sobre a leitura e a escrita, construídas ao longo da história dos 

colaboradores e no momento atual, ou seja, procurar saber como "em diferentes lugares e 

momentos", por pessoas diferentes, com diferentes concepções, essa determinada realidade, o 

uso da leitura e da escrita, era "construída, pensada, dada a ler" (CHARTIER, 1990, p. 16). 

Nesse sentido, referimo-nos ao valor das memórias dos colaboradores, o qual pode 

ser sentimental, intelectual ou profissional, como a exprime Zilberman: 

 

Memória constitui, por definição, uma faculdade humana, encarregada de 

reter conhecimentos adquiridos previamente. Seu objeto é um ‘antes’ 

experimentado pelo indivíduo, que o armazena em algum lugar do cérebro, 

recorrendo a ele quando necessário. Esse objeto pode ter valor sentimental, 

intelectual ou profissional, de modo que a memória pode remeter a uma 

lembrança ou recordação; mas não se limita a isso, porque compete àquela 

faculdade o acúmulo de um determinado saber, a que se recorre quando 

necessário (ZILBERMAN, 2005, p.1). 

 

De acordo com a autora acima, há um saber atrelado à recordação do indivíduo que 

se busca quando se precisa, razão por que recorremos aos eventos ou práticas de letramento 

no ambiente familiar ou escolar, já que estes enfatizam as lembranças dos colaboradores. 

No fragmento abaixo, a fala de uma mãe relembra a dificuldade no acesso à escola, 

porém isso não a desestimulou ao aprendizado. Mesmo que, no ambiente familiar, as práticas 

de letramento fossem raras ou inexistentes, seu esforço foi repassado aos filhos. 

 

Bom eu entrei no colégio tarde porquê minha vô não tinha condição de compra 

um caderno mais quando entrei eu me esforcei para aprender, e hoje vejo a 

importância de ter me esforçado, porque hoje passo para os meus filhos (C2P). 

 

Fragmento em oposição ao relato a seguir, no qual a mãe rememora, na experiência 

dela, o acompanhamento e cobrança dos pais, incluindo um tom nostálgico, quando se refere 

aos professores. 
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Maravilhosa, pois tive a oportunidade de estudar numa boa escola, ter ótimos 

professores que até hoje lembro da voz deles; e principalmente o incentivo e 

cobrança dos meus pais. Em especial a minha mãe (C1P). 

 

Diante das falas dos colaboradores participantes desta pesquisa, observamos 

conceitos e características, relacionadas ao letramento, condizentes com o aparato teórico de 

estudiosos como Kleiman (1995), Street (1984; 2003) e Barton (1994). Eles afirmam que o 

letramento envolve diferentes usos da escrita. Com isso, há influências do meio social, 

histórico e cultural nos diversos âmbitos das instituições humanas e nas mais diferentes 

atividades diárias desenvolvidas pelo indivíduo. 

Essas múltiplas funcionalidades sociais no processo de aprendizagem da leitura e 

escrita foi observada, nesta pesquisa, através da fala do colaborador: 

 

Aprendi a decodificar os signos aos 7 anos, passei por um período adaptativo até 

os 14 quando necessitei de sozinho entender o que aquelas letras queriam me 

dizer foi aí que comecei o aprendizado da leitura acadêmica o que vêm sendo 

aperfeiçoado até hoje quando pego um livro, uma revista ou até quando olho a 

minha volta as coisas, as falas, os discursos; a leitura de tudo isso é exercitado 

no meu intelecto (C4P). 

 

O fragmento acima relembra a atividade de uma pessoa letrada, que visa interligar 

suas relações sociais e o mundo da cultura escrita, desenvolvendo práticas de letramento em 

um período da sua vida, praticamente só, pela necessidade de se incluir em uma comunidade 

letrada. 

As memórias nos remetem a Zilberman (2005, p. 3) que afirma “(...) as pessoas 

contam o que experimentaram, o que se aloja em sua memória. Quando querem esquecer 

experiências negativas, ficam sem ter o que contar”. É o que expressa um colaborador no 

fragmento abaixo, denotando a dificuldade para a sua inserção no mundo da leitura. 

 

Foi não tão fácil pois meus pais não tinha tempo p/ mim ajuda mais leituras mais 

depois foi melhorado fui crecendo e aprendi a ler e gostava de ler a bíblia da 

minha mãe que tinha desenhos (C5P). 

 

Os fragmentos citados colaboram para nos aproximarmos dos sujeitos envolvidos 

neste estudo, de modo a compreender suas práticas de letramento. Com relação ao letramento, 

Barton e Hamilton (2000, p. 13) destacam que, quando estamos lidando com práticas 

culturais, como é o caso das atividades sociais em que há a escrita, devemos sempre lembrar 
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que essas práticas têm suas bases fundadas em um passado. E isso nos possibilita perceber 

quais aspectos da cultura podem estar nelas envolvidos. Desse modo, podemos entender o 

processo que envolve o letramento, através de sua inserção no mundo da história dos 

colaboradores, levando-se em consideração a força que está por trás dessa história das práticas 

de letramento deles, como observado na fala do colaborador: 

 

Minhas lembranças da infância me remete aos idos dos anos 79 até ano de 1988. 

Quando me foi apresentado pro jardim de infância Violeta as primeiras letras. 

Naquela época o ensino era de forma muito tradicional. As atividades se referia a 

cobrir letrinhas quadriculadas, números, colagem de figuras tudo muito 

mecanicista. Não tenho lembranças de leituras feitas na escola, nem tampouco na 

família. A lembrança que ficou é de uns dias que meu pai me ensinou a ler com 

um cinto na mão. Era uma didática pra lá de tradicional. Tudo começou ficar 

mais claro quando no final do Ensino fundamental quando, por vontade própria, 

fui lendo e tentando entender uma gramatica que comprei (CP4). 

 

A narrativa acima lembra a história de letramento escolar não muito proveitosa de 

um pai e suas memórias de leitura as quais demonstram um distanciamento tanto da escola 

quanto da família. Aliás, em relação à família, o modo de aprendizado da leitura foi muito 

rude, mostrando, claramente a tradição em torno do ensino.  

  Essas memórias se contrapõem ao relato de outro colaborador 

 

Posso começar a descrever as minhas experiências como aprendi a ler e escrever 

dizendo que foi de modo proveitoso e feliz. As minhas professoras do pré começou 

nos fazendo conhecer as letras maiúsculas, minúsculas, vogais, consoantes e 

fazendo com que nos podesse reconhece-las e diferencia-la. Quando fui para as 

series iniciais conhecemos as famílias e para ler fluentemente foi fácil, pois 

sempre tive ajuda da minha querida mãe (CP3). 

 

A fala do colaborador acima também denota um ensino tradicional, no entanto as 

lembranças são felizes e proveitosas e a prática da leitura foi facilitada com o 

acompanhamento constante da mãe. 

 

3.4 GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

Bakhtin (1999), ao propor a noção de gênero, fundamenta-se na concepção de 

linguagem como um fenômeno social, histórico e ideológico. De acordo com o autor, “os 

gêneros são formas estáveis de enunciados, elaborados de acordo com as condições 
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especificas de comunicação verbal”, Bakhtin (1999). Desse modo, cada campo produz seus 

próprios gêneros. 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 

uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 

claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 

efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

(BAKHTIN, 2003, p. 261). 

 

Para o autor, o interlocutor assume diante do enunciado uma ação responsiva, 

podendo concordar ou discordar, ou permanecer em silêncio. Para ele, há uma interação entre 

locutor e interlocutor. Neste sentido, a palavra é determinada por quem fala e para quem se 

fala. Conforme esse ponto de vista “o centro organizador de toda a enunciação, de toda a 

expressão não é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo” 

(BAKHTIN, 1999, p.118). 

O discurso elaborado pelo falante constitui-se do discurso do outro que o condiciona. 

Assim, na construção do enunciado, deve-se levar em conta a situação social e as condições 

específicas de sua constituição, baseada em três dimensões: o tema, o estilo e a composição. 

Na teoria bakhtiniana, a noção de gênero discursivo, pertence ao funcionamento da 

língua em práticas comunicativas, envolvendo sujeitos que interagem no campo das relações 

humanas e da comunicação. Na sua obra “Estética da criação verbal” (BAKHTIN, 1992), o 

autor faz uma reflexão sobre a diversidade de gêneros discursivos presentes na sociedade e 

produzidos por ela e os fatores que influenciam na constituição deles. Assim, cada campo do 

uso da língua potencializa os seus próprios gêneros, determinando as variadas formas de 

manifestações do discurso, em relação aos aspectos temático, estilístico e composicional. 

Em relação à aquisição e domínio desses gêneros discursivos pelos indivíduos, 

Bakhtin afirma que: 

as formas da língua e as formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do 

discurso, introduzem-se em nossa experiência e em nossa consciência 

conjuntamente. (...) Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados 

(porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é 

óbvio, por palavras). Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma 

maneira que a organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a 

moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos 

de imediato, bem nas primeiras palavras pressentir-lhe o gênero, adivinhar-

lhe o volume (extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura 

composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o inicio, somos sensíveis ao 
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todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas 

diferenciações. Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 

dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo fala, 

se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação 

verbal seria quase impossível (BAKHTIN, 1992, p. 302). 

 

   Para efeito de análise dos gêneros estudados em sala de aula, procuramos fazê-lo 

por razões do seu projeto discursivo em consonância com o gênero, o seu destinatário e a 

instância do uso da linguagem, abordando suas características e, logo após, exemplificando-

os, de acordo com a variedade dos temas selecionados. 

No caso do gênero painel, que se caracteriza como um gênero voltado para a 

oralidade, devemos ressaltar que todo e qualquer discurso subjaz uma argumentação que se 

projeta, em grau maior ou menor, em função do projeto discursivo do sujeito. Assim, pontos 

de vista divergentes e convergentes foram observados no grande grupo, na ocasião da 

discussão. 

O cartaz é um gênero textual informativo e uma de suas finalidades discursivas é 

estabelecer a comunicação entre os indivíduos, informando-os sobre algum acontecimento, 

seja de natureza social, educacional ou outros. Nesta pesquisa, os cartazes produzidos pelos 

alunos objetivaram informar a comunidade o tema trabalhado e os valores que permeiam a 

família e a escola, estabelecendo a comunicação entre os participantes. 

O gênero gráfico nos fornece dados, dando-nos variáveis margens de interpretações. 

Na nossa pesquisa, a finalidade de se estudar esse gênero discursivo foi mostrar a delicada 

relação entre pais e filhos, baseado nas respostas dadas pelos alunos. A construção do gráfico 

foi de extrema importância, pois além de evidenciar os resultados obtidos, levou-nos a uma 

reflexão das relações interpessoais além-sala de aula, ficando claro que uma relação familiar 

estável ou não vai interferir, muitas vezes, positiva ou negativamente na formação do aluno. 

Nesta atividade, tivemos o auxílio de outro professor (matemática), para desenvolvê-la. 

Assim, os gêneros discursivos não podem ser compreendidos ou produzidos sem 

conhecimento dos elementos que envolvem a situação de produção destes. Essa situação se 

forma numa relação social estruturada e organizada, nos diversos espaços sociais e 

situacionais nos quais ocorre a produção dos discursos. Bakhtin (2003) chama de esferas 

comunicativas os lugares sociais e essas esferas se subdividem em esferas do cotidiano 

(familiares, comunitárias, etc.) e esferas dos sistemas ideológicos constituídos (da ciência, da 

arte, da política, da moral social, etc.). Os lugares sociais ocupados pelos participantes dessas 
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esferas os fazem adotar gêneros específicos em consonância com suas finalidades ou 

intenções comunicativas.  
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4 LETRAMENTO FAMILIAR: RESGATANDO HISTÓRIAS DE LETRAMENTO 

 

Embora a escola incentive e deseje a leitura, dificilmente forma o leitor, se 

não tiver o apoio dos pais. Isto porque as relações sociais, na família, são 

espontâneas, envoltas em emoções partilhadas e valores afirmados e/ou 

vivenciados por todos (...). Na escola há um currículo a ser cumprido, uma 

hierarquia, há direitos e deveres, e a escola não consegue, de forma alguma, 

substituir a família na formação de valores; pode colaborar com ela. 
 

Horbatiuk 

 

Nesta pesquisa, depreendemos atitudes de grupos bem parecidos com os encontrados 

por Batista e Carvalho-Silva (2013), citado no pressuposto teórico. Pais que, apesar de 

estarem em territórios segregados, envolvem-se e zelam pelo cotidiano escolar do filho. 

Apesar dessas iniciativas, encontramos algumas famílias que repassam para a escola a 

responsabilidade de educar e transmitir conhecimentos aos filhos.  

Categorizamos os dados da pesquisa em blocos (ver anexo C), dando um enfoque 

maior aos temas mais importantes ou recorrentes no estudo. 

 

4.1 FAMÍLIAS EM UM MAIOR ENVOLVIMENTO COM OS FILHOS 

 

Nesse item, analisamos o olhar do pai, baseado nas perguntas dos questionários 

elaboradas para esse fim.  

De maneira geral, julgamos que os pais com filhos em escola pública são omissos no 

que diz respeito ao acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos. Essa visão está 

permeada de preconceitos sociais e políticos que se perpetuam ao longo dos anos.  

Neste estudo, observamos que há famílias que se preocupam com o desenvolvimento 

escolar e intelectual dos seus filhos e há outros que não revelam interesse. Os pais relataram 

que incentivam seus filhos, ajudando-os a realizar as tarefas, além de lerem com as crianças, 

estimulando-as para tal atividade. Esse dado é corroborado pelos trabalhos de Zago (2014) 

que mostram uma não omissão parental na escolarização dos filhos. 

Na interação entre pais e filhos com vistas a um melhor processo de educar, os 

colaboradores afirmaram que é o momento de ajudar nas tarefas e isso representa a união 

familiar. Observamos isso na citação abaixo, que mostra o impacto positivo no 

desenvolvimento escolar do aluno. 
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Pesquisas demonstram que as escolas eficazes têm altos níveis de 

envolvimento dos pais e da comunidade. Este envolvimento está fortemente 

relacionado com a melhoria da aprendizagem do aluno, assiduidade e 

comportamento. O envolvimento da família pode ter um grande impacto 

sobre o aprendizado dos alunos, independentemente da origem social ou 

cultural da família
3
 (tradução nossa). 

 

Relativamente à importância desse envolvimento, um dos colaboradores enfatizou a 

importância de acompanhar o filho nas atividades escolares e de se mostrar como exemplo de 

leitor: 

 

Sim. Procuro ajudar nas atividades da escola. Costumamos nos reunir uma vez 

por semana para estudar-mos a Bíblia juntos. Acho importante incentiva-ló e dar 

o exemplo. Não adianta dizer a criança o que ela deve fazer, se nós mesmos não 

fazemos (CP1). 

 

O ato de acompanhar, incentivar e, principalmente, dar o exemplo fica evidente na 

fala desse colaborador em relação ao filho.  

Esse comportamento se constrói na prática diária, em processos de interação, 

conforme argumenta Dessen e Polonia (2007, p. 22) na proposição: “é a matriz da 

aprendizagem humana, com significados e práticas culturais próprias que geram modelos de 

relação interpessoal e de construção individual e coletiva”. Certamente, um modelo de família 

eficaz constrói filhos igualmente eficazes. 

 

4.2 FAMÍLIAS COM UM MENOR ENVOLVIMENTO NAS PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO ESCOLAR 

 

Em contraposição às famílias que apresentam um maior envolvimento com as 

atividades escolares dos seus filhos, observamos que ainda existem aqueles núcleos familiares 

que ignoram a importância da relação entre escola e família. Muitos pais justificaram a 

dificuldade em se envolver no acompanhamento escolar dos filhos em virtude das diferenças 

                                                 
3
 Research demonstrates that effective schools have high levels of parental and community involvement. This 

involvement is strongly related to improved student learning, attendance and behaviour. Family involvement can 

have a major impact on student learning, regardless of the social or cultural background of the Family 

(Australian government  – Department of education, employment an workplace relations Disponível 

em:<http://www.familyschool.org.au/files/3013/8451/8364/Family-school_partnerships_framework.pdf>. 

Acesso em: 20 maio 2014). 
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existentes na forma como eles e seus filhos aprenderam a ler. De certa forma, esses pais 

caminham em direção contrária ao que as pesquisas têm estabelecido como a função da 

família.  

Alguns pais se limitam, apenas, a elucidar as dúvidas dos seus filhos, conforme 

ilustra a fala de CP5, quando perguntado, no questionário, se ele acompanha o filho nas 

atividades escolares. 

 

Nem sempre, quando elas eram menores sim, mas agora elas estão um pouco 

maiores, elas mesmo leem e so quando tem duvidas elas pergunta e nos tiramos 

as duvidas (CP5). 

 

No depoimento do colaborador abaixo, observamos pouco envolvimento do pai, não 

por vontade dele, mas devido a concepções diferentes no modo de se ver a construção da 

leitura para eles. 

 

Não como gostaria, existe um distanciamento muito grande entre a construção da 

leitura na vida deles e a minha, e isso se deve a fatores estruturais que interfere 

diretamente nessa relação, eu vejo coisas diferentes das deles e eles veem coisas 

diferentes das minhas, o mundo das letras em que estão imergidos não trazem 

muito do pensar, do refletir. para eles não se precisa decodificar, refletir, 

analisar o significado das coisas, para eles as coisas estão ai prontas e é isso 

mesmo que são. pedra é pedra e acabou! jamais pedra poderia ser outra coisa. no 

mundo da leitura em que aprendi viver é diferente, pedra é tudo o que a 

imaginação poderia conceber (CP4). 

 

 

  Essa concepção diferente de conceber a leitura por parte dos pais e alunos parece ser um 

fator que interfere no processo de construção de leitores. Na atualidade, o aluno se encontra 

envolvido em muitos aparatos tecnológicos e, talvez, por isso, não se detém para refletir sobre 

a construção da leitura e o significado que a ela se atribui em diferentes contextos. 

 

4.3 IMPORTÂNCIA E FINALIDADE DA LEITURA PARA OS COLABORADORES 

 

A leitura, conforme atesta o autor abaixo, assume importantes funções tais como: a 

ampliação do conhecimento, lazer, ampliação da visão de mundo, inserção do aluno em vários 

contextos imaginários ou reais. É o que afirma Brito (2010), 

A leitura é uma atividade prazerosa e poderosa, pois desenvolve uma enorme 

capacidade de criar, traz conhecimentos, promovendo uma nova visão do 

mundo. O leitor estabelece uma relação dinâmica entre a fantasia, 
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encontrada nos universos dos livros e a realidade encontrada em seu meio 

social. A criatividade, a imaginação o raciocínio se sobrepõem diante deste 

magnífico cenário, criando um palco de possibilidades (BRITO, 2010, p.10). 

 

Conforme evidenciam as falas dos colaboradores no questionário, os pais apontaram 

como principais funções da leitura: 1) a proteção (no sentido de que as pessoas que leem estão 

protegidas da ignorância e, portanto, de serem enganadas em diversos contextos; 2) estímulo à 

imaginação; 3) capacitação profissional, de modo que as pessoas tenham mais oportunidades 

de crescimento profissional.  

O item 1, acima, pode ser confirmado na fala do colaborador: “Por que vivemos no 

meio de uma geração cheia de pessoas dispostas a nos enganar de várias maneiras...a leitura 

possibilita obter conhecimento e armas para nos defender de possíveis armadilhas” (CP1). 

Na visão dos alunos, por meio da leitura é possível obter melhores oportunidades de 

emprego, ingressar em universidade, realizar as atividades avaliativas da escola e 

proporcionar novos conhecimentos, conforme fala de um aluno: “Porque se agente não 

aprender a ler ‘fica pra tras’, isto é, perde as oportunidades de melhorar de vida”.  

Comparando a fala dos pais com a dos alunos, observamos que há pontos 

semelhantes entre elas. Ambas direcionam-se para a importância da leitura nos aspectos 

práticos da vida escolar e profissional. 

A opinião dos professores sobre a importância da leitura traz à tona aspectos mais 

técnicos, e englobam principalmente: compreensão do mundo, aprendizagem, possibilidade 

de lazer e o aspecto terapêutico desse processo. A fala do colaborador confirma essa 

compreensão de mundo e o lazer que a leitura proporciona: 

 

A leitura pode nos conduzir a diversos caminhos, como a ampliação e 

aprofundamento do conhecimento que buscamos e também a busca por simples 

informações e o prazer e encantamento de nos transportar para um mundo de 

novas descobertas e diversão (CPR2). 
 

O aspecto terapêutico da leitura é mostrado na fala do professor colaborador CPR3: 

“[...], mas a principal é terapêutica, quando leio eu transformo a realidade a minha volta e 

encho o meu coração de esperança numa vida melhor, num mundo melhor”. 

Já outro colaborador destacou a importância de se imaginar a leitura como uma 

viagem, fazendo uma ponte entre o passado e o futuro: “Porque a leitura é a porta de entrada 

no mundo da imaginação, é a ‘maquina do tempo’ que nos leva ao passado e ao futuro e que 

aguça nossos sentidos, e nos faz escolher melhor o que nos é oferecido” (CP4). 



63 
    

 

 

Como afirma Brito (2010, p.4), a leitura, assim imaginada, “dá-nos a impressão de o 

mundo estar ao nosso alcance, não só o compreenderemos, aprenderemos a conviver melhor, 

mas até modificá-lo à medida que incorporamos as experiências vividas em uma leitura”. Essa 

viagem que a leitura proporciona faz a ligação entre passado e futuro, fazendo-nos mais 

seletivos. 

 

4.4 ASPIRAÇÕES E EXPECTATIVAS DOS PAIS EM RELAÇÃO AO LETRAMENTO 

ESCOLAR DOS FILHOS 

 

Ao serem questionados sobre a aspiração e expectativa dos pais em relação ao 

letramento escolar dos seus filhos, alguns relataram desejar que eles aperfeiçoem o 

conhecimento que já tem, conforme fala de um colaborador: “Que ela possa aprimorar a 

cada dia o conhecimento que ela já tem” (CP1). 

Em contrapartida, alguns pais se mostraram sem expectativas positivas, pois eles não 

percebem o incentivo da leitura e escrita por parte da escola. Além disso, relatam que não há 

relação entre o que é ensinado e a realidade dos alunos, conforme fala de um pai: 

 

A escola não trabalha a leitura como deveria. na escola o conhecimento é 

injessado. não se procura sentidos para as coisas. não se escuta as falas dos 

alunos, e suas particularidades. ao contrário se impoe uma leitura e náo leituras. 

na escola as coisas são impostas apenas de uma maneira, a maneira de se atingir 

o significado único para as coisas. não se trabalha a subjetividade de cada um e 

sim a objetividade fria e sem conexão com a realidade do aluno (CP4). 

 

Essa percepção pode ser justificada pelas limitações de oportunidades educativas que 

são oferecidas em escolas localizadas em locais segregados. Isso resulta em desigualdade 

social, cultural e espacial da população, conforme observa Zago (2014). Esse contexto parece 

ser perceptível para os pais, tornando-os desesperançosos em relação ao letramento dos filhos. 

Como ponto de desequilíbrio e fator que contribui para tal visão, observa-se que, em 

algumas situações, a escola não exerce de maneira efetiva sua função que é a de proporcionar 

o conhecimento científico, elaborado além do senso comum, mas sem se desligar da realidade 

social no qual seus discentes estão inseridos (BISINOTO; OLIVEIRA, 2010), tornando as 

práticas de letramento mais efetivas. 

Afora esses casos, muitos pais declararam esperar uma maior interação entre 

escola, pais e professores. Essa proposição está interligada ao que a literatura sobre 
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letramento familiar mostra: essa interação deve ser efetiva para que as práticas de letramento 

atinjam, de maneira eficaz, os objetivos. A esse respeito, Oliveira e Marinho-Araújo (2010) 

afirmam: 

 

Esses dois sistemas têm objetivos distintos, mas que se interpenetram, uma 

vez que “compartilham a tarefa de preparar as crianças e os jovens para a 

inserção crítica, participativa e produtiva na sociedade” (Reali &Tancredi, 

2005, p.240). A divergência entre escola e família está na tarefa de ensinar, 

sendo que a primeira tem a função de favorecer a aprendizagem dos 

conhecimentos construídos socialmente em determinado momento histórico, 

de ampliar as possibilidades de convivência social e, ainda, de legitimar uma 

ordem social, enquanto a segunda tem a tarefa de promover a socialização 

das crianças, incluindo o aprendizado de padrões comportamentais, atitudes 

e valores aceitos pela sociedade. 

 

Nesse sentido, alguns pais relataram esperar que os filhos tenham uma vida melhor 

do que a deles e concluam os estudos, como relata um colaborador: “Que meu filho não seja 

como eu, que possa terminar seus estudos e não sofrer como eu” (CP6). 

Tal como ocorre no estudo de Batista e Carvalho-Silva (2013), fazendo referência a 

territórios segregados, nesta pesquisa, encontramos famílias heterogêneas.  De um lado, há 

famílias que, apesar de estarem em um território vulnerável, envolvem-se com a escolarização 

do filho, importam-se com sua condição futura, esperando que, através do letramento escolar, 

eles cresçam na sociedade; de outro lado, neste mesmo território, encontramos famílias sem 

demonstração de esforços no que se refere à escolarização e crescimento social do filho. 

 

4.5 DO PASSADO E DO PRESENTE: O APRENDIZADO DA LEITURA E ESCRITA NA 

VISÃO DOS PAIS 

 

Na análise das entrevistas com os pais, percebemos uma visão mais positiva no que 

se refere à receptividade da compreensão textual pelos alunos, atualmente. Segundo os pais, 

os educandos têm um entendimento do letramento de forma mais global e interativo, 

enquanto, no passado, a apreensão do conhecimento era vista de forma isolada, havendo um 

distanciamento entre língua e sujeitos (STREET, 2014), como se esse processo fosse algo 

distante da realidade tanto do professor quanto do aluno, revestido de uma neutralidade e sem 

significado. 
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[...] houve uma melhora, pelo menos nos alunos, a gente tá com uma 

compreensão de que o texto em si ele é um conjunto de ideias formadas ou a 

formar e antigamente não se tinha essa ideia se tinha apenas a palavra isolada... 

Hoje houve a mudança positiva por parte do... da compreensão do aluno(CP4). 

 

Apesar dessa mudança positiva em relação aos alunos, de acordo com o pai, o 

professor não avançou nas metodologias utilizadas, nem mesmo com o avanço das novas 

tecnologias que estão ao seu alcance. O letramento, neste caso, tornou-se “um conjunto 

separado, reificado de competências ‘neutras’, desvinculado do contexto social”, conforme 

afirma Street (2014, p.129). Referindo-se ao professor, afirma o colaborador: 

 

Agora em relação ao professor, ao ensino do professor em sala de aula, eu 

acredito que não, não melhorou muito porque os recursos, a pedagogia didática 

que o professor tem é..ainda está aquém do que é posto, a necessidade posta. Por 

exemplo, a gente tem...antigamente é... bastava quadro e giz para se poder 

ensinar as palavras, hoje não, hoje precisa de recursos pra poder acompanhar. 

Então, os recursos não acompanharam as mudanças que a leitura e a escrita 

produziu (CP4). 

 

Nesta fala, ficam claros para nós não são apenas os recursos que estão à disposição 

do professor, os quais farão com que o letramento escolar seja proveitoso, mas também a 

interação, seja em casa ou na escola. As práticas de letramento deverão ser estratégias 

utilizadas pelos participantes desta história escolar de letramento: as do passado, como 

exemplo, e as do presente, como construções sociais mais amplas e significativas. 

Ao descrever as experiências escolares do passado, os pais destacaram alguns 

eventos sociais e culturais que costumavam acontecer em datas especiais na escola, quais 

sejam: Semana da Pátria (Figura 8), pouco valorizada e lembrada atualmente, Semana do 

folclore, dia do estudante, gincanas estudantis (Figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Esses 

eventos tinham um sentido especial voltado, especialmente, para a cultura da comunidade 

local e regional. Hoje, essas manifestações culturais e educacionais já não são tão lembradas 

pela comunidade escolar. 
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Figura 8: Comemorações alusivas à Semana da Pátria. Figura 9: Comemorações alusivas à Semana do 

Folclore. 
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Figura10: Comemorações alusivas à Semana do Figura 11: Comemorações alusivas à Semana do 

   Folclore.     Estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12: Comemorações alusivas à Semana do Figura 73: Comemorações alusivas ao dia  do 

    Estudante.     Estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da escola pesquisada. 

Setembro de 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da escola pesquisada 

         Agosto de 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da escola pesquisada. 

        Agosto de 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo da escola pesquisada. 

         Agosto de 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da escola pesquisada 

      Agosto de 1983 

. 

 

 
 

Fonte: Acervo da escola pesquisada. 

         Agosto de 1981 
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Figura 84: Semana de gincanas estudantis.  Figura 15: Semana de gincanas estudantis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 INFLUÊNCIAS DA LINGUAGEM FAMILIAR NO LETRAMENTO ESCOLAR 

 

No passado, o programa curricular de cada disciplina continha uma linguagem 

acadêmica e padronizada. As novas modalidades de leitura e escrita se modificaram com o 

tempo, de acordo com um dos colaboradores, e agora há influência da linguagem familiar no 

aprendizado da leitura e escrita. As práticas de leitura acontecem por meio das mais variadas 

modalidades de linguagem: 

 

Como a leitura passou por uma nova forma de... se conceituar, de ler ,  

interpretar o texto, a realidade, esse texto aí pode ser figurado, figuras, pode ser 

texto escrito, pode ser recorte de jornal, recorte de revista, revista em quadrinho, 

receita de bolo, essas coisas, então como a lei... a forma de... o conceito de ler e 

escrever modificou no tempo, há, primeiramente, uma leitura que eles trazem de 

casa, de uma linguagem familiar, pra uma leitura um pouco mais elaborada que é 

a leitura da escola, então vai influenciar nesse sentido, porque nós não podemos 

trazer textos completamente técnicos, difíceis de interpretação pra o aluno, de 

cara logo nos primeiros dias de aula, trazer esses textos, se eles não vão entender 

a linguagem que tá no texto, eles não vão entender o sentido do texto,  então isso 

foge do sentido do que é ler e escrever, então a linguagem de casa vai influenciar 

nesse sentido, porque o professor agora vai ter que trazer textos de casa pra 

conhecer a realidade do aluno, a linguagem que ele utiliza no meio familiar, pra 

a partir dessa linguagem familiar, essa linguagem que é trabalhada em casa se 

construir, agora, uma linguagem um pouco mais elaborada, que é a linguagem 

formal, a linguagem da escola (CP4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da escola pesquisada. 

         Agosto de 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da escola pesquisada. 

         Agosto de 1982 
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Parece óbvio, na fala do colaborador acima, que a escola precisa mudar os 

parâmetros de apreensão do conhecimento. O entendimento é que o letramento autônomo 

(STREET, 1993), como forma hegemônica, não se perpetue na construção do conhecimento 

nem as práticas de leitura e de escrita se tornem competências isoladas e neutras, próprias de 

convenções linguísticas desse tipo de letramento. De acordo com Street, o modelo autônomo 

designa “em termos técnicos, tratando-o como independente do contexto social, uma variável 

autônoma cujas consequências para a sociedade e a cognição são derivadas de sua natureza 

intrínseca” (STREET, 1993, p. 4 apud ROJO, 2009, p.99). 

Ao relacionar os textos técnicos, de difícil interpretação, com a prática diária do 

professor, CP4 reprova esses métodos, nos quais “definem-se problemas técnicos, atinentes à 

gramática e à sintaxe, e as soluções, uma vez dadas, são incorporadas a uma lista geral de 

regras e prescrições sobre a própria natureza da língua”, como afirma Street (2014, p. 132). 

CP4 enfatiza a necessidade de se redesenhar a metodologia em sala de aula, dando 

importância às práticas de letramento advindas do meio familiar e como estas podem 

influenciar para aproximar a realidade do aluno da linguagem mais formal do meio escolar e 

mostrando que “existem outros letramentos ao lado das versões dominantes, escolarizadas”, 

como declara Street (2014, p. 126). Neste caso, redimensionando a apreensão do 

conhecimento por meio de finalidades específicas e contextos situacionais nos quais as 

práticas de letramento ocorram numa fusão entre uso oral e escrito da língua. Este é o 

letramento ideológico que, na concepção de Street, 

 

[...] reconhece uma multiplicidade de letramentos; que o significado e 

os usos das práticas de letramento estão relacionados com contextos 

culturais específicos; e que essas práticas estão sempre associadas 

com as relações de poder e ideologias: não são simplesmente 

tecnologias neutras (STREET, 2007, p. 466). 

 

O modelo ideológico opõe-se ao modelo autônomo, contudo não o nega. Naquele, os 

usos e significados da leitura e da escrita estão intimamente relacionados ao contexto cultural 

e social no qual os sujeitos estão situados, aos papéis sociais por eles exercidos e aos diversos 

letramentos dos diferentes campos de atividades sociais dos quais eles participam, cujas 

formas são moldadas pelas instituições sociais em que essas práticas estão inseridas. Neste, há 

uma dicotomia entre a oralidade e escrita, tornando a apreensão do conhecimento um ato 

mecânico. 



69 
    

 

 

 

4.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Apresentamos uma proposta de sequência didática, elaborada para alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Vereador José Sotero. A definição dos 

módulos foi elaborada em função da faixa etária dos alunos e do tema desenvolvido: Família e 

escola, seguindo o modelo de organização de sequência didática proposto por Dolz e 

Schneuwly (2004). 

 

4.7.1 Apresentação da situação 

 

Objetivo: Aproximar os pais da vivência escolar dos alunos. 

Procedimentos: 

1- Falar sobre o projeto coletivo: Família e escola. 

2- Explicar como seriam trabalhados os gêneros escolhidos. 

Recursos: Exposição oral. 

Tempo previsto: 2 aulas (120 minutos). 

 

Nesta etapa, compartilhamos com os alunos o projeto que seria iniciado em sala de 

aula, desenvolvido com eles e, posteriormente, com outros alunos e professores da escola, 

numa atividade interdisciplinar, culminando com uma mostra coletiva com a presença e 

participação dos pais, numa interação de atividades. Os alunos acataram a ideia de trabalhar o 

tema dirigido especificamente aos pais com o objetivo de aproximá-los da vivência escolar 

dos alunos. Para a produção do gênero textual “Aprender a fazer e a ler gráficos e tabelas”, 

cartazes e painéis foram utilizados, a fim de explicar para a turma como aconteceria essa 

produção. 

 

4.7.2 Produção inicial 

 

 

Objetivo: Definir as dimensões comunicativas dos alunos. 

Procedimentos: 

1- Solicitar aos alunos a produção de pequenos textos sobre a família. 

2- Pedir que os alunos leiam seu texto para a turma. 

3- Discutir com eles o tema em estudo. 

Recursos:Papel e lápis. 

Tempo previsto:2 aulas (120 minutos) 
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Mediante a observação e análise das produções iniciais dos alunos, foi possível 

perceber os sentimentos e emoções deles ao se referirem aos pais. Há alguns que se 

expressam de uma forma espontânea e outros que têm uma maior dificuldade em revelar 

sentimentos. Ao serem solicitados a produzir textos sobre a temática família, eles mostraram o 

que existe ou o que gostariam que existisse no âmbito familiar. Apesar de apresentarem 

problemas estruturais que precisam ser trabalhados sistematicamente, os alunos demonstraram 

já conhecer a estrutura composicional dos gêneros trabalhados e os aspectos que lhes são 

peculiares. 

Essa produção inicial teve como objetivo definir melhor as dimensões comunicativas 

dos gêneros bem como a capacidade de linguagem dos alunos, a fim de prepará-los melhor 

para a produção final de acordo com os instrumentos de linguagem dos gêneros estudados 

(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 86). 

 

4.7.3 Atividades com os gêneros textuais 

 

4.7.3.1Construção de painéis 

 

Objetivo:Solidificar o inter-relacionamento entre os participantes. 

Procedimentos: 

1- Explicar o gênero painel. 

2- Pedir que os alunos escrevam palavras que lembrem a família para construção do 1º 

painel. 

3- Solicitar que os alunos escrevam pequenos textos sobre a família para construção do 2º 

painel. 

4- Confeccionar os dois painéis, coletivamente, fixando os textos escritos. 

Recursos: Papel, lápis, cartolina, tecido , tesoura, cola, impressora. 

Tempo previsto: 2 aulas (120 minutos) 

 

Com o objetivo de solidificar o inter-relacionamento entre os colaboradores e 

desenvolver a capacidade de comunicação dos alunos, eles produziram pequenos textos e os 

fixaram em um grande painel. Nas produções realizadas pelos alunos, chamou-nos a atenção a 

presença de alguns aspectos. No primeiro painel, o uso de adjetivos que denotam a 

possibilidade de um futuro próspero para eles, os quais podem ser observados na Figura 16  

No segundo painel, os alunos fizeram alusão à estrutura familiar, às lembranças, aos desejos, 
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a alguns momentos tristes na família, sugerindo um caminho a percorrer com expectativas 

também de um futuro promissor (Figura 17). 

 

 

 

Figura 16: Painel construído pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Painel construído pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3.2Construção de cartaz 

 

Objetivo: Estabelecer a comunicação entre os participantes sobre o tema. 

Procedimentos: 

1- Explicar o gênero cartaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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2- Pedir que os alunos recortem palavras e figuras que lembrem a família para construção 

coletiva do cartaz. 

3- Confeccionar o cartaz coletivamente, fixando palavras, textos e figuras. 

Recursos: Papel, cartolina, tesoura, cola, revistas. 

Tempo previsto: 2 aulas (120 minutos) 

 

Com o objetivo de estabelecer a comunicação entre os participantes e a divulgação 

no evento maior, os alunos produziram cartazes que resultaram em uma interação muito boa 

entre a turma. 

Cada grupo escolheu frases ou gravuras que remetessem ao tema estudado, 

utilizando critérios de organização pré-estabelecidos; selecionou expressões que se referiam 

ao tempo, às emoções, aos valores, aos modelos de família, desejando estabelecer no papel 

aquilo que eles almejam na realidade em relação à família. Isso ficou bem retratado no cartaz 

coletivo construído por eles e fixado em mural no dia da culminância do projeto coletivo 

(Figura 18). 

 

Figura 18: Cartaz construído pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3.3 Construção de gráfico 

 

Objetivo: Mostrar a delicada relação entre pais e filhos. 

Procedimentos: 

1- Explicar o gênero gráfico. 

2- Pedir que os alunos relatem como é a relação com os pais. 

3- Construir o gráfico de acordo com as respostas obtidas dos alunos. 

Recursos: Lápis, cartolina, coleção hidrocor, tinta guache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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Tempo previsto: 2 aulas (120 minutos) 

 

Com o objetivo de mostrar a delicada relação entre pais e filhos, os gráficos 

construídos por eles (com o auxílio de um professor de matemática) refletiam a relação entre 

pais e filhos de um modo geral, influenciando, também, no que diz respeito à vida escolar dos 

alunos. Os trabalhos dos alunos mostraram que um dos principais motivos da modificação 

nessa relação é a influência dos meios de comunicação que dificultam os momentos de 

diálogo entre os familiares. Vale destacar que, diferindo do que é corrente no senso comum, 

os dados da pesquisa mostraram que a maioria dos pais, da escola atendida, acompanha, a 

contento, seus filhos nas atividades.  

Esse envolvimento pode ser explicado por alguns fatores como: a acessibilidade que 

a escola oferece para os pais participarem das suas atividades e a história de dificuldades 

vividas pelos pais. Eles não desejam que os filhos passem pelas mesmas dificuldades 

vivenciadas por eles e, por isso, os estimulam a se dedicarem aos estudos. 

A análise do gráfico abaixo mostra que apenas 10% dos alunos afirmaram que esta 

relação é difícil. A falta de diálogo e tempo dos pais contribui para esse percentual. Outros 

40% disseram que a relação não é boa, pois alguns pais moram distantes (os alunos moram 

com avós ou tios) e não há uma cumplicidade entre eles, no que diz respeito às trocas 

interpessoais. Apesar desse índice, 50% dos alunos falaram que há uma relação fácil e 

agradável entre eles e os pais. Isso contribui para um crescimento saudável dos filhos, no que 

diz respeito à convivência no lar, às experiências pessoais e ao acompanhamento escolar 

destes (Figura 19). 

 

Figura 9: Gráfico construído pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 
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4.7.4 Culminância do projeto 

 

Objetivos: Apresentar os trabalhos construídos pelos alunos em sala de aula; integrar os pais 

com a comunidade escolar; construir, juntamente com os pais, cartazes e textos relativos à 

família. 

Procedimentos: 

1- Recepcionar os pais na sala de aula. 

2- Assistir, com os pais, o vídeo Boas maneiras de Mauricio de Souza. 

3- Debater, no grupo, o conteúdo do vídeo. 

4- A partir do debate, construir textos e cartazes que retratem a fala dos pais e alunos. 

5- Apresentar para a turma os trabalhos, fazendo considerações sobre o tema. 

Recursos: Lápis, cartolina, tesoura, cola, coleção hidrocor, revistas. 

Tempo previsto:4 aulas (240 minutos) 

 

No dia da culminância dos trabalhos, a presença dos pais na escola causou satisfação 

aos alunos e a toda a equipe escolar. Este dia foi reservado para a apresentação dos trabalhos 

dos alunos, produzidos em sala de aula. Na ocasião, notamos a euforia destes em realizar essa 

tarefa. Vale salientar que, nesse encontro, os pais (alguns, em conjunto com os alunos – 

Figura 20) também produziram cartazes (Figura 21) e os apresentaram para o grupo (Figuras 

22 e 23), ficando claro o desejo deles de perseguirem um modelo de família pautado no 

respeito, doação e troca de conhecimentos. 

Assistir à animação de Maurício de Souza – “Boas Maneiras – representou para os 

pais um momento de reflexão em relação ao comportamento dos filhos. Foi interessante notar 

a consciência parental sobre a falta de orientação aos filhos, a ausência no acompanhamento 

da vida escolar e a influência negativa de amizades, influenciando o comportamento dos 

filhos. Há de se considerar que a escola representa, apenas, uma extensão de uma educação 

humana que os filhos devem receber dos pais. Atualmente, em virtude das altas demandas de 

trabalho, a família tem transferido o processo do educar como um todo, exclusivamente para a 

escola. 

Sabemos que uma das principais funções da escola é a formação integral do 

indivíduo, é o compartilhamento do conhecimento formal, porém, devemos levar em 

consideração que esse processo educacional precisa estar baseado em valores éticos e morais 

que são advindos da família. Dessa forma, concluímos que o letramento e a aprendizagem 

como um todo é resultante de uma relação de coparticipação entre família e escola. Quando 

essa interação ocorre de maneira adequada, as consequências são percebidas tanto na 

aquisição do conhecimento formal quanto no comportamento inter e intrapessoal do aluno. 
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Alguns alunos relataram ter uma relação conflituosa com seus pais, no que tange ao 

envolvimento desses nas atividades escolares daqueles. Como discutido anteriormente, tal 

fato pode ser explicado pela diferença nos processos de letramento entre pais e filhos. Esse 

“conflito de gerações” parece dificultar a relação entre filhos e pais. 

Observamos, também, que, mesmo com pouca escolaridade, alguns pais se 

preocupam em acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos. O estímulo, o 

acompanhamento, a orientação parental em relação à vida na escola podem gerar nos alunos 

um senso maior de responsabilidade e compromisso com o processo de aprendizagem de 

maneira geral. E esse acompanhamento ultrapassa a importância do nível de escolaridade dos 

pais. Por mais que o letramento escolar dos pais seja relevante, só o fato de o aluno ter o apoio 

familiar, pode levá-lo a desenvolver-se de maneira adequada. Isso porque o suporte emocional 

parece influenciar positivamente o aprendizado da leitura e da escrita. 

 Fatos relatados pelos filhos, como as contações de histórias entre irmãos, as 

expectativas para o futuro, os conselhos dos pais e os valores agregados à família mostram-se 

como as influências positivas sobre o processo de letramento dos alunos. 

Já se encontra bem estabelecido que crianças que escutam histórias e participam de 

rodas de conversa, com frequência, têm o estímulo ideal para o desenvolvimento tanto das 

relações sociais, quanto da fala, leitura e escrita. Heath (1983) deixa claro que não podemos 

considerar as três comunidades por ela pesquisadas nem completamente orais e nem 

completamente letradas, visto que os padrões de escrita se formam historicamente dentro de 

cada grupo social e conservam relações complexas com oralidade, a partir dos seus usos em 

situações variadas do dia a dia. E, como observado nos dados da nossa pesquisa, esses 

momentos marcam positivamente a vida dos alunos, podendo servir de base para um 

desenvolvimento escolar adequado. Dessa forma, é importante que a escola estimule a 

cooperação entre pais e filhos, tanto no sentido do conhecimento formal quanto do informal, 

pois ambos norteiam o desenvolvimento do letramento de crianças e adolescentes no âmbito 

escolar. 

Figura 20: Confecção de trabalhos feitos pelos pais e alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora- pesquisadora. 
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    Figura 21: Confecção de trabalhos feitos pelos pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 22: Apresentação de trabalhos feitos pelos pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. 

 



77 
    

 

 

Figura 23: Apresentação de trabalhos feitos pelos pais. 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora- pesquisadora. 

 

Os pais disseram que essa experiência, a integração família-escola, em um evento 

como este, foi muito proveitosa e que deveria acontecer em outras ocasiões, a fim de dar a 

eles a oportunidade de vivenciar, na prática, o letramento escolar dos filhos e se tornarem 

alunos também, revivendo uma experiência, para eles, de anos passados. 

As práticas sociais de leitura e escrita deveriam, prioritariamente, começar de uma 

concepção mais etnográfica, estudando os letramentos das comunidades e associando-os ao 

letramento escolar, evitando juízo de valor em relação à superioridade deste, conforme nos 

chama a atenção Street (2014). 

O autor relata que as novas etnografias do letramento incluem a completude de vida 

das pessoas, sem que elas estejam, necessariamente, incluídas dentro dos moldes do 

letramento escolar. Ou seja, as pessoas podem se estabelecer bem social, cultural e 

profissionalmente, mesmo estando de fora dos padrões escolarizados, como observamos no 

depoimento de alguns pais no decorrer da sequência didática. 
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4.7.5Avaliação final 

 

Na sequência didática, podemos ressaltar que a escolha desse dispositivo como 

ferramenta de ensino legitimou a aprendizagem dos alunos, pois permitiu o domínio dos 

gêneros discursivos explorados de forma gradual, passo a passo, facilitando a identificação 

das dificuldades da turma, como um todo, e dos alunos, individualmente. Além disso, 

permitiu também trabalhar a leitura e a escrita de forma colaborativa, o que faz mais sentido 

para o aluno. Chamamos a atenção, entretanto, que é ingênuo acreditar que todos os alunos 

possam resolver as suas dificuldades de produção de textos após o desenvolvimento de uma 

SD.  

Os conhecimentos sobre o gênero, as atividades de compreensão e a produção 

textual, efetivados na SD, criaram uma aproximação entre os alunos de tal forma que esta foi 

mais ampliada ainda na escrita de outros textos, produzidos, em conjunto, com os pais no dia 

da culminância. Nela, foram atendidos outros objetivos: tornar público, naquele dia, as 

diversas etapas do projeto em classe e revelar desejos e modelos familiares ideais para eles, 

em torno de diferentes momentos da vida. Atender a esses objetivos implica uma longa 

aprendizagem.  

Ressaltamos, também, que a SD é uma ferramenta dinâmica, ou seja, sua 

organização permite inclusões de atividades de acordo com a observação do professor. 

Referimo-nos ao desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos, aos seus 

conhecimentos prévios e às suas experiências culturais. Além disso, mesmo que a SD 

apresente riqueza nas atividades propostas, nem tudo poderá ser previsto. Assim, procuramos 

adaptar o trabalho à realidade dos alunos e dar lugar a uma aprendizagem mais dinâmica e 

diversificada. Procuramos criar situações em que as etapas da SD assumiram sentido. Isto no 

que diz respeito às atividades redefinidas em função das dificuldades encontradas pelos 

alunos na realização das tarefas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante a análise das atividades desenvolvidas neste trabalho, chegamos às 

seguintes considerações que respondem aos questionamentos que originaram esta pesquisa, a 

saber:  

“Qual a importância de se recuperar as práticas de leitura e escrita dos pais?”  

De acordo com nossos resultados, foi possível depreender que é importante se 

recuperar as práticas de letramento parental. Isso foi visto através do envolvimento emocional 

dos pais em todas as fases de construção dos dados, gerados a partir de diversos instrumentos: 

entrevistas, questionários, rodas de conversa e sequência didática. A partir dessas ferramentas, 

criou-se um ambiente receptivo, de modo que os colaboradores se sentiram à vontade para 

relembrar e expor as práticas de letramento utilizadas durante a formação deles. 

Lembremos que, mesmo entre os pais como pouca escolaridade, a preocupação e o 

interesse deles em relação ao letramento escolar dos filhos são notórios. Isso mostra que não 

podemos desmerecer a pouca escolaridade dos pais pertencentes a territórios vulneráveis, 

conforme chamam à atenção Batista e Carvalho-Silva (2013). Não devemos olhar essa 

questão como um fator determinante, macrossocial, mas observá-la caso a caso, em escala 

microssocial. Observamos esse fato nos depoimentos de alguns pais colaboradores que, apesar 

do pouco tempo de convívio com os filhos ou do baixo nível de escolaridade, evidenciam seus 

esforços, aspirações e envolvimento com a escolarização dos filhos os quais giram em torno 

de um futuro promissor para eles. Isso implica no acesso aos bancos escolares e numa boa 

oportunidade no mercado de trabalho, diferentemente do que aconteceu com eles no passado.   

 “Quais as relações entre a história de letramento dos pais e as práticas de leitura 

predominantes na família?”  

Percebemos que, embora a maioria dos pais se preocupasse em acompanhar a 

progressão escolar dos filhos, a diferença existente entre as práticas de letramento ofertadas a 

ambos, cria uma lacuna entre as gerações. Isso, muitas vezes, impede o efetivo auxílio dos 

pais em relação às atividades escolares dos seus filhos. 

Observamos isto nos comentários feitos pelos pais, quando relatam que há um 

distanciamento muito grande entre a construção da leitura feita por eles no passado e a dos 

filhos, atualmente. Esse fato, segundo eles, deve-se a fatores estruturais que interferem 

diretamente nessa relação, tais como: formas diferentes de se ver as coisas, concepções 

diferentes em face da leitura e escrita; mundo tecnológico que faz parte do espaço do filho; 
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melhores oportunidades de escolarização na atualidade, fazendo com que haja dificuldade na 

interação das práticas de letramento escolares entre eles. 

“Qual o caminho para articular esses dois sistemas: família e escola e quais as 

implicações do letramento familiar no letramento escolar dos filhos?” 

Observamos que um dos possíveis caminhos para articulação entre as práticas de 

letramento vivenciadas no contexto familiar e as práticas desenvolvidas na escola é estreitar a 

participação dos pais na vida escolar dos filhos. Isso pode ocorrer através do acesso a rodas de 

conversa e participação em sequências didáticas que tratem do tema. Esses ambientes 

propiciam a troca de informações, conhecimentos e experiências entre pais, filhos e 

professores. Consequentemente, isso implica em aproximação dos componentes dessa tríade, 

facilitando a interação entre pais e filhos, no que diz respeito às práticas de letramento 

desenvolvidas atualmente.  

O depoimento de um pai mostra um dos acessos a esse caminho, ao sugerir uma 

mudança na forma de aquisição da leitura e da escrita na escola, por meio da troca de 

experiências sociais e culturais entre pai, aluno e professor, primando pela subjetividade 

acima da objetividade fria e sem sentido do conhecimento que é repassado para o aluno, na 

maioria das vezes, sem conexão com a realidade dele. 

Outro acesso a esse caminho é a escola não impor uma única forma de apreensão do 

letramento escolar, considerada majoritária pela classe dominante, mas valorizar o letramento 

familiar, incorporando-o à rotina diária da escola, por meio da aproximação da tríade acima 

referida e do reconhecimento da legitimidade da história dos pais que, mesmo não tendo, 

outrora, as oportunidades que os filhos têm agora, veem neles um sentido de reparação 

(BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013) em busca de superar suas limitações e, assim, 

possibilitar uma relação mais prazerosa com a escola. 

Acreditamos que esta pesquisa pode referendar o tema com elementos situados no 

âmbito do universo familiar, no sentido de que as práticas de letramento vivenciadas neste 

contexto possam contribuir para um melhor desempenho dos filhos na escola, permitindo aos 

alunos se apropriarem das relações intersubjetivas, primando, assim, pela construção de 

indivíduos autônomos. Isso se dá, principalmente, quando compreendemos o mundo da leitura 

que reside no universo familiar que, até então, permanecia escondido ante a hegemonia do 

letramento escolar. 

O quadro teórico apresentado neste estudo põe em evidência algumas pesquisas 

desenvolvidas no campo dos estudos de letramento familiar e isso nos parece muito valioso. É 
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interessante que experiências de campo de alguns pesquisadores se juntem às experiências de 

outros, a fim de ampliar e enriquecer o tema e dar respostas às questões sociais e culturais que 

nele se fazem presente. Dado a sua relevância social, enfatizamos, pois, a necessidade de 

outros estudos em torno do tema ‘letramento familiar’, um campo ainda em construção e com 

pouco aporte teórico. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO (PAIS) 

 

NOME: _____________________________________________________IDADE: ___  

PROFISSÃO:__________________NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO: _____________ 

 

1- Você gosta de ler? Por quê?__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2- O que você gosta de ler? ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3- Por que é importante aprender a ler? __________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4- O aprendizado da leitura é responsabilidade de quem?____________________ 

________________________________________________________________ 

5- Como foi sua experiência pessoal, em relação ao período de “aprender a ler”, desde a 

sua infância até agora?_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6- Você acompanha seu filho nas atividades de leitura? Quais? Em que momento? Por 

quê?  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7- Que finalidades tem a leitura em sua vida? _____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8- Quando criança, seus pais liam pra você? (  )sim (  )não (  )às vezes (  )não lembra 

9- Você acha que a família pode cooperar para um bom desempenho do filho no cotidiano 

escolar? Como? ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10- Qual a sua expectativa em relação à aquisição da leitura e escrita de seu filho na 

escola?________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11- Caracterize sua comunidade e você. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO (ALUNOS) 

 

NOME: ____________________________________________________IDADE: ____  

NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO: ________________________ 

 

1- Você gosta de ler? Por quê?__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2- O que você gosta de ler? ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3- O aprendizado da leitura é responsabilidade de quem?____________________ 

________________________________________________________________ 

4- Por que é importante aprender a ler? __________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5- Como foi sua experiência pessoal, em relação ao período de “aprender a ler”, desde a 

sua infância até agora?_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6- Que finalidades tem a leitura em sua vida? _____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7- Quando criança, seus pais liam pra você? (  )sim (  )não (  )às vezes (  )não lembra 

 

8- Qual a dificuldade encontrada na leitura de um texto?_____________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9- Qual a sua expectativa em relação à aquisição da leitura e escrita na 

escola?__________________________________________________________            

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10-Caracterize sua comunidade e você. ___________________________________ 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO (PROFESSORES) 

 

NOME: ____________________________________________________IDADE: ____  

PROFISSÃO: _______________NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO:________________ 

 

1- Você gosta de ler? Por quê?__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2- Como professor, você realiza prática de leitura em sala de aula?  Com que 

frequência?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3- O aprendizado da leitura é responsabilidade de quem?____________________ 

________________________________________________________________ 

4- Por que é importante aprender a ler? __________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5- O que você costuma comprar para ler? (  ) livros (  ) revistas  (  ) jornais (  ) outros  (  ) 

não compra 

6- Que finalidades tem a leitura em sua vida? _____________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7- Quando criança seus pais liam pra você? (  )sim (  )não (  )às vezes (  )não lembra 

 

8- Você acha que a família pode cooperar para um bom desempenho do filho no 

letramento escolar? Como? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9- Qual a sua expectativa em relação à escola, no tocante a aquisição do conhecimento do 

aluno?____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10-Trace seu perfil.  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome:                                                                                                          Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  (  ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino 

Médio (  ) Ensino Técnico (  ) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (  ) <1 SM  (  ) 1 a 2 SM   (  ) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: _______   Todos estão na escola? (   ) Sim   (  ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados 

para hoje?   (     ) Sim     (     ) Não 

2. O que você acha que mudou? 

 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que 

antigamente?  

(  ) melhor   (  ) pior   (  ) mesma coisa 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler 

e escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

 

 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? (   ) sim    (    ) não 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

 

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? (   ) sim    (   ) não 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 
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APÊNDICE E–TERMO DE CONSENTIMENTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS - PROFLETRAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _____________________________________________________ tendo sido convidado 

(a) a participar como voluntário (a) do estudo: FAMÍLIA E ESCOLA: MEMÓRIAS DE 

LETRAMENTO uma pesquisa que utilizará questionários, entrevista, roda de conversas, 

oficinas, atividades e exercícios utilizados em sala de aula para a coleta de dados, recebi da 

professora mestranda, Elizabeth Soares de Souza, responsável pela pesquisa, as seguintes 

informações que me fizeram entender, sem dificuldades os seguintes aspectos: 

- que o objetivo da pesquisa é resgatar as histórias de letramentos de pais e as suas 

expectativas frente ao letramento escolar dos filhos. 

         - que a importância deste estudo é a de: compreender o binômio família-escola e a sua 

interferência no processo de letramento dos alunos. 

- que esse estudo começou em agosto de 2013 e terminará em Julho de 2015; 

- que participarão deste estudo pais, alunos e professores. 

- que o estudo seguirá os seguintes passos: análise documental das fontes bibliográficas; 

definição da amostragem para coleta de dados; distribuição do termo de consentimento livre e 

esclarecido; aplicação de questionários presenciais e a distância; roteiro para entrevista; 

captura de registros feitos em câmeras; análise dos dados coletados; construção dos objetos 

virtuais de coleta; análise e avaliação pelos professores presencial e a distância; ajustes e 

versão final dos objetos; apresentação dos resultados; 

- que meu nome não será divulgado na pesquisa, sendo o resultado de minha 

participação identificado por um código (letra ou número); 

- que poderão ser utilizados excertos da minha fala e/ou escrita; 

- que, sempre que eu desejar, me será fornecido esclarecimento sobre cada uma das 

etapas da pesquisa; 

- que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando da pesquisa e, 

também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer 

penalidade ou prejuízo.  

Finalmente, tendo eu compreendido tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das minhas 

responsabilidades, compreendendo a importância da minha participação para a realização 

dessa pesquisa, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA 

SIDO OBRIGADO (A) A PARTICIPAR. 

______________________________________________________________ 

(Assinatura do participante voluntário da pesquisa) 

 

Endereço 

domiciliar:_______________________________________________________________ 

 

Telefones para contato: __________________                      

                                                                                                 

__________________________________________    

Assinatura do responsável pela pesquisa 

Natal-RN, 01 de julho de 2014. 
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APÊNDICE F- TERMO DE AUTORIZAÇÃO (COLABORADORES) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

portador do RG_____________, autorizo Elizabeth Soares de Souza, aluna do Mestrado 

Profissional em Letras – Profletras, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a 

orientação da Profª Drª Maria do Socorro Oliveira a utilizar textos orais e escritos, produzidos 

por mim durante a minha participação na pesquisa: FAMÍLIA E ESCOLA: MEMÓRIAS 

DE LETRAMENTO, bem como fotografias e/ou desenhos, para a constituição do corpus da 

pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida pela professora Elizabeth Soares. Este 

trabalho acadêmico está inserido na área da Linguística Aplicada, na linha de Letramentos e 

contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

Natal/RN_______ de __________________ de 2014. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura  
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APÊNDICE G–TERMO DE AUTORIZAÇÃO (PAIS OU RESPONSÁVEIS) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu, 

___________________________________________________________________________,  

portador do RG________________________, responsável legal pelo(a) aluno(a)_________    

_______________________________________________________________________, 

autorizo Elizabeth Soares de Souza, aluna do Mestrado Profissional em Letras – Profletras, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profª Drª Maria do 

Socorro Oliveira a utilizar textos orais e escritos, produzidos pelo(a) aluno(a) acima 

nomeado(a), durante a sua participação na pesquisa: FAMÍLIA E ESCOLA: MEMÓRIAS 

DE LETRAMENTO  bem como fotografais e/ou desenhos, para a constituição do corpus da 

pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida pela professora Elizabeth Soares. Este 

trabalho acadêmico está inserido na área da Linguística Aplicada, na linha de Letramentos e 

contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

Natal/RN_______ de __________________ de 2014. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO A - RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Questionário aplicado aos pais 

1 Você gosta de ler? Por quê? 

Colaborador 1: “Sim, porque através da leitura que podemos conhecer várias coisas como 

pessoas, lugares, costumes, cuturas etc...” 

Colaborador 2: “Sim por quê através da leitura vem o conhecimento ajuda a escreve melhor” 

Colaborador 3: “Sim, porque através da leitura nos descubrimos novos mundos.” 

Colaborador 4: “Gosto de ler sim, porque a leitura me faz ver, sentir e viver o mundo 

trancendendo o loco e o estado das coisas. a leitura oxigena a mente, e nos faz conversar com 

o outro sem o outro estar fisicamente. a leitura é transcendental”.  

Colaborador 5: “Sim, porque a leitura nos encina a ter o coensimento maior sobre todas as 

coisas e entendimento”. 

Colaborador 6: “Sim, porque cada vez que eu leio eu aprendo mais”. 

Colaborador 7: “Sim. Porque através da leitura obtemos conhecimentos e almentamos nosso 

vocabulário”. 

Colaborador 8: Sim, a leitura nos proporciona ampliar o conhecimento”. 

Colaborador 9: “Não muito, porque não tenho muito tempo, por causa das coisas de casa”. 

Colaborador 10: “Um pouco, porque a leitura tras informação”. 

 

2 O que você gosta de ler? 

Colaborador 1: “Gosto de leitura informativa e construtiva. Principalmente a Bíblia.” 

Colaborador 2: “A Bíblia e romance.” 

Colaborador 3: “Textos diversos.” 

Colaborador 4: “Gosto de ler tudo, mas atualmente me presto mais a ler alguns clássicos da 

filosofia ocidental, nas ciencias exatas estou lendo cálculo infinitesimal, álgebra abstrata e 

linear, enfim leituras academicista”.   

Colaborador 5: “A Bíblia Sagrada e revistas da escola dominical, e livros que sirva para 

minha edificação”. 

Colaborador 6: “A Bíblia, mensagens no face e watts”. 

Colaborador 7: “Jornais, livros de historia”. 

Colaborador 8: “Livros, cordéis”. 

Colaborador 9: “A Bíblia e receitas culinárias”. 

Colaborador 10: “Revista, jornal, bilhete”. 

 

3 Por que é importante aprender a ler? 

Colaborador 1: “Por que vivemos no meio de uma geração cheia de pessoas dispostas a nos 

enganar de várias maneiras...a leitura possibilita obter conhecimento e armas para nos 

defender de possíveis armadilhas.” 

Colaborador 2: “Como eu já falei, para temos mais conhecimento.” 

Colaborador 3: “É importante para termos a compreensão de tudo que esta a nossa volta.” 

Colaborador 4: “Porque a leitura é a porta de entrada no mundo da imaginação, é a ‘maquina 

do tempo’ que nos leva ao passado e ao futuro e que aguça nossos sentidos, e nos faz 

escolher melhor o que nos é oferecido. 

Colaborador 5: “Para o coensimento e entendimento sobre as coisas e praticidade no dia a 
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dia. Ex: e as compras, shopp”. 

Colaborador 6: “Porque se agente não aprender a ler ‘fica pra tras’, isto é, perde as 

oportunidades de melhorar de vida”. 

Colaborador 7: “Porque a leitura é um grande insentivo para nossa vida contidiana”. 

Colaborador 8: “ Porque tudo que vamos fazer precisamos realizar uma leitura e o ato de não 

saber fazer pode nos causar constrangimentos”. 

Colaborador 9: “Pra ser alguém na vida”. 

Colaborador 10: “Pra se informar”. 

 

4 O aprendizado da leitura é responsabilidade de quem? 

Colaborador 1: “Professores e pais”. 

Colaborador 2: “Primeiro dos pais. depois você tem que quere porquê o professor não pode 

enfia na sua cabeça.” 

Colaborador 3: “Dos pais, da escola, de todos que nos rodeiam.”  

Colaborador 4: “Da família, dos professores, do estado isto é de quem detém a tutela 

formativa do aprendente”. 

Colaborador 5: “Si for criança responsabilidade dos pais, adutor tem resp. propia”. 

Colaborador 6: “Minha, se eu não souber ler eu tenho que procurar uma pessoa”. 

Colaborador 7: “Dos pais”. 

Colaborador 8: “Inicialmente na família, mas principalmente na escola”. 

Colaborador 9: “Da escola”. 

Colaborador 10: “Dos professores e dos alunos”. 

 

5 Como foi sua experiência pessoal, em relação ao período de “aprender a ler” 

desde a sua infância até agora? 

Colaborador 1: “Maravilhosa, pois tive a oportunidade de estudar numa boa escola, ter 

ótimos professores que até hoje lembro da voz deles; e principalmente o incentivo e 

cobrança dos meus pais. Em especial a minha mãe.” 

Colaborador 2: “Bom eu entrei no colégio tarde porquê minha vô não tinha condição de 

compra um caderno mais quando entrei eu me esforcei para aprender, e hoje vejo a 

importância de ter me esforçado, porque hoje passo para os meus filhos. 

Colaborador 3: “Foi com minha mãe quando criança ele nos acompanhava nas atividade da 

escola e isto contribuiu para o nosso aprendizado.”  

Colaborador 4: “Aprendi a decodificar os signos aos 7 anos, passei por um período 

adaptativo até os 14 quando necessitei de sozinho entender o que aquelas letras queriam me 

dizer foi aí que comecei o aprendizado da leitura acadêmica o que vêm sendo aperfeiçoado 

até hoje quando pego um livro, uma revista ou até quando olho a minha volta as coisas, as 

falas, os discursos; a leitura de tudo isso é exercitado no meu intelecto”. 

Colaborador 5: “Foi não tão fácil pois meus pais não tinha tempo p/ mim ajuda mais leituras 

mais depois foi melhorado fui crecendo e aprendi a ler e gostava de ler a bíblia da minha 

mãe que tinha desenhos”. 

Colaborador 6: “Minha mãe e meu pai me levaram para escola, para aprender a ler. Na 

escola a professora estimulava a ler revistas em quadrinhos, cartilhas do abc, fazer copias”. 

Colaborador 7: “Tudo que aprendie ate minha adolecencia me serviu para tralhar, me 

comunicar com as pessoas e passar todo meu conhecimento para os meus filhos”. 

Colaborador 8: “tranquila, sempre fui curiosa e andava nos lugares lendo rótulos faixas. E 

tive a sorte de ter tido uma professora que nos incentivava toda semana com roda de leitura”. 

Colaborador 9: “Muito difícil porque eram muitos irmãos (8 ao todo) e agente precisava 

trabalhar para ajudar em casa, começava e não concluía”. 
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Colaborador 10: “Ruim, pois não tinha quem mi orientasse em casa e na escola faltava 

interesse”. 

 

6 Você acompanha seu filho nas atividades de leitura? Quais? Em que 

momento? Por quê? 

Colaborador 1: “Sim. Procuro ajudar nas atividades da escola. Costumamos nos reunir uma 

vez por semana para estudar-mos a Bíblia juntos. Acho importante incentiva-ló e dar o 

exemplo. Não adianta dizer a criança o que ela deve fazer, se nós mesmos não fazemos.” 

Colaborador 2: “Sim, deve de casa, lendo a Biblia e os livros porque eles trazem para casa a 

noite porque e o momento que nos temos juntos.” 

Colaborador 3: “Sim, nas suas atividades da escola, sem que ele tem necessidade.” 

Colaborador 4: “Não como gostaria, existe um distanciamento muito grande entre a 

construção da leitura na vida deles e a minha, e isso se deve a fatores estruturais que interfere 

diretamente nessa relação, eu vejo coisas diferentes das deles e eles veem coisas diferentes 

das minhas, o mundo das letras em que estão imergidos não trazem muito do pensar, do 

refletir. para eles não se precisa decodificar, refletir, analisar o significado das coisas, para 

eles as coisas estão ai prontas e é isso mesmo que são. pedra é pedra e acabou! jamais pedra 

poderia ser outra coisa. no mundo da leitura em que aprendi viver é diferente, pedra é tudo o 

que a imaginação poderia conceber”. 

Colaborador 5: “Nei sempre, quando elas eram menores sim, mais agora elas estão um pouco 

maiores elas mesmo leem e so quando tem dovidas elas pergunta e nos tiramos as dovidas”. 

Colaborador 6: “Não, (moram com meus pais)”. 

Colaborador 7: “Acompanhei quando eram crianças senpre fui uma mãe presente onde eles 

estudavam hoje todos terminaram seus estudos e não dependem de mim”. 

Colaborador 8: “Claro, como falei no inicio, o inicio deve ser em casa e o acompanhamento 

é indispensável”. 

Colaborador 9: “Não, pois acho quem deve fazer isso é a escola e cada um deve se esfossar”. 

Colaborador 10: “Não, acho que quem é responsável é a escola”. 

 

7 Que finalidades tem a leitura em sua vida? 

Colaborador 1: Não respondeu 

Colaborador 2: “Conhecimento, aprende a manuzia mais a escrita e aprende a se expressa 

melhor nas atividades” 

Colaborador 3: “A de mostrar outros universos.”      

Colaborador 4: “A finalidade precípua é a de conhecer o desconhecido e daí o que era 

desconhecido torna-se agora conhecido e gerará outro desconhecido e assim por diante é 

uma busca infinita pelo conhecimento das coisas. as coisas para mim não estão prontas elas 

são muitas vezes diferentes das que aparentam ser”. 

Colaborador 5: “A leitura e muito empotante, pois sem ela ficaria muito dificio para mim, p/ 

que eu tenha o coensimento e posa passa p/ minha filhas”. 

Colaborador 6: “Para ler a Bíblia, para facilitar a vida (pegar ônibus, fazer supermercado, ler 

bula de remédio...)”. 

Colaborador 7: “ Tudo. Pois lendo e aprendendo podemos passar com segurança para os 

outros que precisarem dos nossos conhecimento”. 

Colaborador 8: “De obter um pouco mais de conhecimento e  também viajar nas histórias”. 

Colaborador 9: “Para que eu me vire sem precisar da ajuda de ninguém”. 

Colaborador 10: “De me manter informada”. 

 

8 Quando criança, seus pais liam para você? 
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Colaborador 1: (x) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 2: (  ) sim  (x) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 3: (  ) sim  (  ) não  (x) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 4: (  ) sim  (  ) não  (x) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 5: (  ) sim  (  ) não  (x) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 6: (x ) sim  (  ) não  () às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 7: (  ) sim  (x ) não  () às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 8: (  ) sim  (x ) não  ( ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 9: (  ) sim  (x ) não  ( ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 10: (  ) sim  (x ) não  ( ) às vezes  (  ) não lembra 

 

9 Você acha que a família pode cooperar para um bom desempenho do filho no 

cotidiano escolar? Como? 

Colaborador 1: “Sim! Acompanhando, insentivando e em especial ‘cobrando’ um bom 

resultado na escola. Não só do aluno também do professor.” 

Colaborador 2: “Concerteza, indo na escola, olando o seu caderno, indo nas reunião 

ensinando a inportância da escola.” 

Colaborador 3: “Sim, fazendo sev, acompanhamento nas suas atividade escolares, mostrando 

que a educação só traz coisas boas para a vida de um ser humano.” 

Colaborador 4: “Sim. assumindo também a tutela intelectual  dos filhos e não somente 

atribuindo a outras pessoas essa tutela”. 

Colaborador 5: “Sim e muito empotante a integração entre família e escola pois da ensentivo 

p/ que ele melhore cada veis mais”. 

Colaborador 6: “Sim, incentivando e mostrando ao filho que se não estudar não terá 

oportunidade na vida”. 

Colaborador 7: “A família pode ajuda comprando revistas jogos revistas educativas, tirando 

duvidas e etc”. 

Colaborador 8: “Certeza, acompanhando e incentivando”. 

Colaborador 9: “Não sei”. 

 

10 Qual a sua expectativa em relação à aquisição da leitura e escrita de seu filho 

na escola? 

Colaborador 1: “Que ela possa aprimorar a cada dia o conhecimento que ela já tem.” 

Colaborador 2: Não respondeu 

Colaborador 3: “Aos oito anos de este meu filho só conseguia fazer leitura de imagens 

comecei a acompanha-lo mais de perto e houve mudanças.” 

Colaborador 4: “Não muito esperançosa. a escola não trabalha a leitura como deveria. na 

escola o conhecimento é injessado. não se procura sentidos para as coisas. não se escuta as 

falas dos alunos, e suas particularidades. ao contrário se impoe uma leitura e náo leituras. na 

escola as coisas são impostas apenas de uma maneira, a maneira de se atingir o significado 

único para as coisas. não se trabalha a subjetividade de cada um e sim a objetividade fria e 

sem conexão com a realidade do aluno”. 

Colaborador 5: “Sei que não e tão boa mais sei que si esfoçamos podemos melhorar na 

integração professores, aluno e pais”. 

Colaborador 6: “Que meu filho não seja como eu, que possa terminar seus estudos e não 

sofrer como eu”. 

              Colaborador 7: “A minha expectativa é a melhor para todos senpre dizendo que tudo 

depende delhes pois querer é puder”. 

Colaborador 8: “Que leia corretamente e crie amor pela leitura, para assim ampliar os 
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conhecimentos”. 

Colaborador 9: “Que ele aprenda pra ser alguém na vida”. 

Colaborador 10: “Que ele aprenda pra crescer informado e ser alguém”. 

 

11 Caracterize sua comunidade e você. 

Colaborador 1: Não respondeu. 

Colaborador 2: “Eu e minha comunidade, não temes muito exemplos bom na comunidade 

por que e carente de ensino e educação.” 

Colaborador 3: “É cheia de problemas com todas as outras, mas de alguma forma tento 

modifica essa situação.” 

Colaborador 4: “Moro numa comunidade de periferia, com um indice de violencia alta, onde 

se valoriza muito as aparencias, o ter em detrimento do ser. sou uma pessoa simples carrego 

traços fortes dessa comunidade sou muito comunicativo e popular mas sou deslocado pois a 

grande maioria não valoram o pensar imagine formas de pensar”. 

Colaborador 5: “min dou bem com meus vizinhos, com as pessoas da minha comunidade, 

sempre que poso vou a igreja, gostaria de ajudar mais a minha comunidade pos esta carente 

de saúde publica e segurança investimento na juventude e organização e nossa praça que e 

nosso espaso de laze”. 

Colaborador 6: “Perto de onde eu moro tem muitos viciados, tem também gente muito 

honesta, que trabalha, moro numa periferia, onde algumas pessoas passam ate necessidade”. 

Colaborador 7: “Eu moro nesta comunidade a muitos anos, gosto de todos e no moumento de 

ajuda eu me proponho, mais não gosto de viver na casa de nem um, foi o que aprendie com 

meus pais”. 

Colaborador 8: “A comunidade é comunicativa, porem carente em leitura, percebe-se ao 

pouco numero de palavras usadas ao falar, são de pouco nível de conhecimento. Eu me 

adapto aos demais e confesso que poderia esta melhor para poder, quem sabe, até incentiva-

los”. 

Colaborador 9: “Moro numa comunidade difícil e perigosa, muitos jovens já morreram por 

causa das drogas, eu sou uma pessoa que tenho esperança num mundo melho”. 

Colaborador 10: “Minha comunidade a maioria é pobre e tem muitos dezempregados 

vivendo de bicos. Eu sou calma”. 

 

 

Questionário aplicado aos alunos 

 

1 Você gosta de ler? Por quê? 

Colaborador 1: “Um pouco; gosto de ler apenas quando tenho interesse e quando estou com 

vontade”. 

Colaborador 2: “Sim eu gosto muito de ler porque ajente aprende muito mais com os livros e 

com estória muitos importante e reais”. 

Colaborador 3: “Sim. Por que assim que vc aprende é uma cultura e você aprende mais e 

mais.” 

Colaborador 4: “Sim, por que devido a leitura eu posso expresar com palavras os meus 

sentimentos”. 

Colaborador 5: “Ler traz novos conhecimentos, e aprimora a suas ideias. Gosto de ler 

justamente por isso”. 

Colaborador 6: “Às vezes, depende do tema que está sendo abordado”. 

Colaborador 7: “ Gosto muito, pois lendo que se aprende, tanto ler um livro com um assunto, 
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etc.” 

Colaborador 8: “ Sim, porque o interesse de ler serve bastante para aprender um pouco mais 

dependendo do que você leu”. 

Colaborador 9: “ Não, pois não vejo muitos livros que eu goistio, apenas jogos vorazes”. 

Colaborador 10: “ Eu não gostava mas com o tempo acabei me acostumano e gostando”. 

 

2 O que você gosta de ler? 

Colaborador 1: “Livros, Revistas, assuntos em geral, etc.” 

Colaborador 2: “Estórias bem quadrinho e estórias em cordel e poesia”. 

Colaborador 3: “Eu gosto de ler livros de ciência sobre a água”. 

Colaborador 4: “Gosto muito de ler coisas de refleção, leitura que emociona”. 

Colaborador 5: “Livros de series, ou livros de auto ajuda”. 

Colaborador 6: “Livros que tratem sobre fatos verídicos”. 

Colaborador 7: “ livros de ação, terror, romance, histórias em quadrinhos”. 

Colaborador 8: “ A Bíblia, revistas em quadrinhos e atividades. 

Colaborador 9: “ Livros de filmes que eu assisti e gostei”. 

Colaborador 10: “Coisas tipo as crônicas de Narnia , a Bíblia”. 

 

3 O aprendizado da leitura é responsabilidade de quem? 

Colaborador 1: “É meu”. 

Colaborador 2: “Dos alunos, dos pais, dos professores, diretores e de todos”. 

Colaborador 3: “Do aluno. Você se esfossando aí você aprende”. 

Colaborador 4: “É responsabilidade de cada um de nós”. 

Colaborador 5:“Na minha opinião a leitura deve ser incentivada principalmente em casa, 

então dos pais”. 

Colaborador 6: “O aprendizado da leitura é função da escola, mas a família tem que agir 

junto”. 

Colaborador 7: “Minha”. 

Colaborador 8: “Familiares, escola, professores e si mesmo”. 

Colaborador 9: “ Minha”. 

Colaborador 10: “ Dos meus pais”. 

 

4 Por que é importante aprender a ler? 

Colaborador 1: “Porque a leitura a pessoa levará para a vida toda, desde na escola, no 

trabalho, mesmo em casa. Leitura é muito importante na vida”. 

Colaborador 2: “Porque para você consegui um emprego bom você tem que aprende”.  

Colaborador 3: “Por que como você vai ser alguém na vida se você não aprender a ler 

quando você vai fazer a prova você tem que ler”. 

Colaborador 4: “É muito importante pois sabendo ler já muda varias coisas na vida 

proporcionando novas coisas”. 

Colaborador 5: “Porque sem saber ler não vamos aprender nada, e não vamos conseguir 

nada. A leitura é a base de tudo hoje em dia”. 

Colaborador 6: “ Através da leitura temos acesso a um leque de informação que só a leitura 

pode proporcionar e um aprendizado que nunca se acaba”. 

Colaborador 7: “ Para conhecer histórias, ver noticias no jornal e até mesmo é preciso ler 

alguns documentos”. 

Colaborador 8: “ Que você aprendendo é um grande passo para a sua vida porque tudo 

quanto  que você vai precisar de uma leitura”. 

Colaborador 9: “ Para aprender a dialogar melhor e aprender palavras novas”. 
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Colaborador 10: “ É importante ler pois seria como um cego, você não sabe para aonde ir” 

 

5 Como foi sua experiência pessoal, em relação ao período de “aprender a ler” 

desde a sua infância até agora? 

Colaborador 1: “Minha experiência foi boa, porque quando criança ganhei muitos livros com 

imagens e eu gostava de ler e olhar as imagens”. 

Colaborador 2: “Eu aprendi a ler quando tinha 6 anos, foi na creche. A professora ela que lia 

então eu desidi ler com ela”. 

Colaborador 3: “Foi assim quando eu aprendir a ler eu fiquei tão feliz eu comecei a ler toda 

hora e não parava por isso toda escola qui eu estudei eles mim elogiarao por isso”. 

Colaborador 4: “aprendi a ler nas historinhas infantil na quais meus pais contavam pra mim e 

meus irmãs, a minha maior dificudade foi ler palavras com ‘R’ pois sempre troquei pelo‘L’e 

hoje acho que leio muito bem”. 

Colaborador 5: “Foi um período muito bom”. 

Colaborador 6: “Foi divertido, pois a escola nos incentivava a ler revistas em quadrinhos, 

então liamos e nos divertíamos com as histórias infantis”.  

Colaborador 7: “ Muito bom, eu amo ter aprendido a ler, eu amo apresentar trabalho e lendo 

explicando, sempre, todo dia minha mãe me ensinava a ler e a entender as coisas, é muito 

importante saber ler”. 

Colaborador 8: “ A minha dificuldade foi aprender a colocar virgula, ponto final, mas graças 

ao esforço de aprender não totalmente mais deu pra desenrolar e eu participar dos trabalhos 

na hora de ler tanto no curso como na escola”. 

Colaborador 9: “ Bom aprendi a ler no prezinho, aprendendo a falar palavras boas e ruins, 

pra mim foi bem simples aprender a ler. Mas no começo eu lia soletrando  mas depois foi 

fácil ler sem soletrar”. 

Colaborador 10: “Foi uma experiência contando com algumas dificuldades, até hoje eu tenho 

um pouco de dificuldade em entender e saber argumentar. Também foi uma experiência 

muito boa, com a ajuda de meus pais”. 

 

6 Que finalidades tem a leitura em sua vida? 

Colaborador 1: “A leitura em minha vida tem a finalidade de me dar um imprego no futuro, 

entrar em uma faculdade e etc.” 

Colaborador 2: “É muito importante que eu tenho muita coisa para resolver. Na minha vida 

daqui para la”. 

Colaborador 3: “Por que quando você ler você entende as coisas, aí você começa entender as 

coisas”.     

Colaborador 4: “Finalidade como posso dizer, a leitura é a coisa mais importante para num 

ser, pois sem ela acho que não chegaria a lugar algum”. 

Colaborador 5: “Ultimamente não estou lendo muito como antes”. 

Colaborador 6: “Aprendizado constante, melhor dicção, conhecimento de mundo”.  

Colaborador 7: “é bem importante, pois sempre é bom e importante saber ler assim se 

entende o assunto”. 

Colaborador 8: “ Muitas pra você pegar um livro começar a ler ai você já vai ter muita 

experiência sobre o caso é bom passar o tempo e ler para uma criança isso muda o mundo”. 

Colaborador 9: “ Aprender palavras novas e dialogar melhor”. 

Colaborador 10: “ De eu ser alguém na vida”. 

 

7 Quando criança, seus pais liam para você? 

Colaborador 1: (  ) sim  (  ) não  (  ) às vezes  ( x) não lembra 
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Colaborador 2: (  ) sim  (x) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 3: ( x) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 4: ( x) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 5: (   ) sim  (  ) não  ( x ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 6: (   ) sim  (  ) não  ( x ) às vezes  (  ) não lembra  

Colaborador 7: (   ) sim  (  ) não  ( x ) às vezes  (  ) não lembra  

Colaborador 8: ( x) sim  (  ) não  () às vezes  (  ) não lembra  

Colaborador 9: (   ) sim  ( x ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra  

Colaborador 10: (x ) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra  

 

8 Qual a dificuldade encontrada na leitura de um texto? 

Colaborador 1: “Minha maior dificuldade é de tentar ler rápido, assim acabo me 

‘embolando’ nas palavras”. 

Colaborador 2: “O vocabulário dificio, as palavras que eu não aprendi ainda”. 

Colaborador 3: “As vezes tem dificuldade nos significados das palavras”. 

Colaborador 4: “A minha dificudade é em palavras muito longas ou palavras complicadas 

demais”. 

Colaborador 5: “Bom, pra min, a dificuldade é quando a palavras extensas que não consigo 

pronunciar direito”. 

Colaborador 6: “ Geralmente a dificuldade vez quando tem uma palavra mais formal e que 

por não ouvir tanto nos faz ter duvidas de qual seria o seu significado naquele texto tratado”. 

Colaborador 7: “ as virgulas os assentos”. 

Colaborador 8: “ Não sinto nenhuma dificuldade não”. 

Colaborador 9: “ Pra mim as dificuldades são palavras novas nomes estranhos”. 

Colaborador 10: “É eu entendelo para poder argumentalo. Tenho que ler mais de uma vez”. 

 

9 Qual a sua expectativa em relação à aquisição da leitura e escrita na escola? 

Colaborador 1: “Minha expectativa é que no futuro os alunos tenham mais interesse em ler 

mais”. 

Colaborador 2: “Eu espero que ela seja muito importante na minha vida”. 

Colaborador 3: “Eu espero como passar do tempo eu mi esfosse mais e mais a escrita e a 

leitura”. 

Colaborador 4: “A leitura é muito boa mais ainda pode melhorar mais por partes de alguns 

professores”. 

Colaborador 5: “Acho que seria muito bom mesmo, pois hoje em dia muitos ainda tem 

dificuldades em ler e escrever”.  

Colaborador 6: “Eu espero que o professor nas series iniciais se comprometa junto a escola 

de colocar a leitura como um dos objetivos iniciais e principais”.  

Colaborador 7: “ Ajudou mais a fortalecer a escrita e a leitura eu não escrevia muito bonito”. 

Colaborador 8: “ Bem a leitura, mas minha escrita muito ruim mas uns não entendem tem 

dificuldade”. 

Colaborador 9: “ Que a minha leitura é boa mais tem professores que reclamam da minha 

letra e nem pois também”. 

Colaborador 10: “São ótimas, mas a escola não incentiva ninguém. Cada vez mais eu me 

decepciono com a educação brasileira”. 

 

10Caracterize sua comunidade e você. 

Colaborador 1: “Na minha casa é legal. Eu sou feliz e sou bem tratada, todos da minha 

família me amam. Na escola é legal, fiz muita amizade, todos me respeitam, os professores 
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são legais e amáveis. Em fim em todos os lugares que co9nvivo: casa, escola, vizinhança, 

consigo ter um bom relacionamento com todos”. 

Colaborador 2: “A minha comunidade é muito umilde. Eu sou filho do meu pai e minha 

mamãe. A minha família é toda evangélica, eu sou evangélico, os meus amigos tem uns que 

não são e outro que sim, essa experiências foi muito importante na minha vida”. 

Colaborador 3: “Na comunidade qui eu moro assim tem umas coisas boas e ruins, mas 

enquanto a mim eu espero me dedicar mais e mais”. 

Colaborador 4: “Em minha comunidade muitos sabem ler e escrever, as pessoas que tem 

forte dificudade são aquelas que desde cedo teve que trabalhar, mais mesmo assim algumas 

delas ainda tem tempo de estudar. Muitas que ainda depende dos mais que estudam até 

hoje”. 

Colaborador 5: Não respondeu. 

Colaborador 6: “Infelizmente não tenho convívio muito com minha comunidade, logo não 

teria uma maneira de caracterizar como desejaria a minha comunidade e eu”. 

Colaborador 7: “ bom, a minha comunidade não é pobre nem é rica, mais a maioria sabe ler e 

escrever muito bem, eu amo ler e escrever é preciso aprender isso assim você se sente mais 

feliz por entender o que está escrito em uma folha ou papel ou mesmo na tela da tv ou de 

eletrônicos, etc.” 

Colaborador 8: “é uma comunidade humilde, moro no Potengi (Panatis) e lá tem educação 

para os senhores e senhoras da terceira idade, crianças, com 7 anos estudando. É muito bom 

morar lá, agente brinca não tem confusão todos fica na rua a noite uns brincando, 

conversando, jogando bola e assim eu vivo também tendo minhafamília por perto e 

divertindo isso é o que importa”. 

Colaborador 9: “ Comunidade classe media baixa; meio sem segurança publica policiais, não 

ladrões, roubos, pessoas preconceituosas, bulyng, pessoas mal educadas, eu sou classe 

média, tenho meu pão de cada dia, meu maior ou menor na escola meio ‘juízo’, mas notas 

boas na escola e quase passado de ano!” 

Colaborador 10: “O ambiente em que eu moro é bom e ruim, pois,apesar de ser um lugar 

com pessoas criticadas é um lugar bom uma vizinhança que faz muito barulho (não moro em 

uma favela) som alto.mas são trabalhadores, tem alguns vagabundinhos, mas é besteira”. 

 

Questionário aplicado aos professores 

 

1 Você gosta de ler? Por quê? 

Colaborador 1: “Gosto de ler livros, revistas, jornais, artigos científicos, etc.” 

Colaborador 2: “Sim.  É por meio da leitura que ampliamos a nossa visão de mundo”. 

Colaborador 3: “Sim. Porque me ajuda a compreender melhor o mundo a minha volta, as 

pessoas e principalmente a mim mesma”. 

Colaborador 4: “Eu adoro ler, porque a leitura proporciona para mim o conhecimento e a 

reflexão; além de ser uma fonte de entretenimento”. 

 

2 Como professor, você realiza prática de leituraem sala de aula? Com que 

frequência? 

Colaborador 1: “Sempre que possível. Quase diariamente”. 

Colaborador 2: “Sim. Diariamente com os alunos”. 

Colaborador 3: “Sim. Todas as aulas”. 

Colaborador 4: “Sim, diariamente”. 
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3 O aprendizado da leitura é responsabilidade de quem? 

Colaborador 1: “Da família e da escola”. 

Colaborador 2: “Do professor”. 

Colaborador 3: “Eu destaco a família como principal responsável pela formação de novos 

leitores”. 

Colaborador 4: “Do professor e da família”. 

 

4 Por que é importante aprender a ler? 

Colaborador 1: “Para compreender o mundo e a si mesmo”. 

Colaborador 2: “A leitura pode nos conduzir a diversos caminhos, como a ampliação e 

aprofundamento do conhecimento que buscamos e também a busca por simples informações 

e o prazer e encantamento de nos transportar para um mundo de novas descobertas e 

diversão”. 

Colaborador 3: “Para aprender a ler o mundo”. 

Colaborador 4: “Porque a nossa sociedade exige que façamos leituras a todo momento, e 

somente através da leitura é possível compreender o mundo a nossa volta e agir sobre ele”. 

 

5 O que você costuma comprar para ler? 

Colaborador 1: (X  )livros   ( X ) revistas   ( X ) jornais    (  ) outros    (  ) não compra 

Colaborador 2: (X )livros   (  ) revistas   (  ) jornais    (  ) outros    (  ) não compra  

Colaborador 3: (X  )livros   (   ) revistas   (  ) jornais    (  ) outros         (  ) não compra 

Colaborador 4:  (X  )livros   ( X ) revistas   (  ) jornais    (  ) outros    (  ) não compra 

 

6 Que finalidades tem a leitura em sua vida? 

Colaborador 1: “Aprendizagem e lazer”. 

Colaborador 2: “Busca por conhecimento e diversão”. 

Colaborador 3: “Muitas, mas a principal é terapêutica, quando leio eu transformo a realidade 

a minha volta e encho o meu coração de esperança numa vida melhor, num mundo melhor”. 

Colaborador 4: “Adquirir conhecimentos, proporcionar reflexões e divertir”.     

 

7 Quando criança, seus pais liam para você? 

Colaborador 1: ( x ) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 2: (  ) sim  ( ) não  (  ) às vezes  ( x ) não lembra 

Colaborador 3: ( x) sim  (  ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

Colaborador 4: (  ) sim  ( x ) não  (  ) às vezes  (  ) não lembra 

 

8 Você acha que a família pode cooperar para um bom desempenho do filho no 

letramento escolar? Como? 

Colaborador 1: “Sim, a família deve ser a base de tudo”. 

Colaborador 2: “Sim. Apresentando aos filhos materiais diversos (livros, revistas, jornais...) 

que possibilite a prática de leitura e escrita”. 

Colaborador 3: “Sim. Ler para o filho todos os dias, ter muitos livros em lugares de fácil 

acesso para a criança e principalmente cultivar entre todos os membros da família o hábito 

da leitura”. 

Colaborador 4: “Sim, incentivando a leitura, comprando livros para os filhos, lendo historias 

em casa, ajudando nas atividades escolares e mostrando desse cedo a importância da leitura e 

da escrita para as crianças”. 
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9 Qual a sua expectativa em relação à escola, no tocante a  aquisição do 

conhecimento do aluno? 

Colaborador 1: “A escola deve ser responsável pelo ato de ampliar os conhecimentos dos 

alunos e incentivá-los”. 

Colaborador 2: “A escola deve proporcionar uma prática educativa focada nas necessidades 

do aluno e da sociedade a qual está inserido. Sua proposta deve ser flexível, buscando 

promover práticas de leitura e escrita de forma qualitativa, eficaz e prazerosa para o 

educando”. 

Colaborador 3: “A escola precisa urgente sofrer uma transformação radical, porque nesse 

momento a escola não tem cumprido o seu papel em relação a essa questão”. 

Colaborador 4: “Quando o aluno é incentivado em casa e na escola a realizar suas atividades, 

participar das aulas, dos projetos, ter gosto pelos estudos, certamente ele é capaz de ter um 

bom futuro e conseguir seus objetivos, pois a família é fundamental, mas o professor pode 

faze a diferença através da sua prática em sala de aula”. 

 

10 Trace seu perfil. 

Colaborador 1: “Sou professora de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental anos finais, 

mas minha primeira formação foi para trabalhar com educação infantil, trabalhei muitos anos 

com contação de história e dessa forma trabalhei com leitura e produção de textos de varias 

maneiras. Sempre incentivando a leitura de várias formas”. 

Colaborador 2: “Sou pedagoga e especialista em Ensino/aprendizagem de Língua 

Portuguesa: Aspectos teóricos e práticos. Trabalho como professora na Sala de Recursos 

Multifuncionais no Município de Natal-RN há dois anos”. 

Colaborador 3: “Graduada em Comunicação Social – habilitação Jornalismo pela UFRN; 

graduada em História também pela UFRN e doutoranda do Programa de Pós-graduação em 

História pela UFRGS. 

Colaborador 4: “Estudei a vida inteira na Escola Domestica, em Natal-RN, desde o primeiro 

ano do primário até no 3º ano do Ensino Médio. Sou graduada em Letras – Língua 

Portuguesa e Literatura pela UFRN  sou especialista em Educação. Lecionei durante nove 

anos em uma escola da Rede Particular de Natal. Desde 2000 leciono na Rede Estadual de 

Ensino e a partir de 2006, passei também a lecionar na Rede Municipal. Atualmente, 

trabalho com alunos de 6º ao 9º ano. Acredito que através da educação podemos fazer a 

diferença na vida dos alunos, por isso tento dar o meu7 melhor, através de um esforço diário 

na tentativa de que os alunos possam ter domínio da leitura e escrita para que possam se 

inserir em todas as esferas da sociedade e, assim, terem um bom futuro”. 
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ANEXO B - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome:            Colaborador 01                                                                        Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  (  ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Técnico (X) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (  ) <1 SM  (  ) 1 a 2 SM   ( X) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: ___01____   Todos estão na escola? (  X) Sim   (  ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados para 

hoje?   (  X  ) Sim     (     ) Não 

2. O que você acha que mudou? 

“A metodologia em si, né,a maneira como o conteúdo é passado na sala de aula, isso 

mudou muito e...se fosse usado e aproveitado da maneira correta,né, se desse 

resultado com todos os alunos, seria ótimo, mas tem... às vezes... a metodologia não é 

passada corretamente, e tem alunos que não conseguem tirar proveito disso e, a meu 

ver, a maneira como era...como eram passado isso antigamente, eu acho que era mais 

fácil para o aluno, ne.. aquela questão do...  de soletrar que hoje não é tão utilizada, a 

metodologia mudou, então, é... eu como aluna, né e por ter estudado sobre isso, eu 

acho que a maneira anterior era melhor, era... era...era mais fácil, de ser.. tanto de ser 

ensinado como de ser absorvido pelo aluno, eu acho”. 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que antigamente?  

(  ) melhor   (  ) pior   (  ) mesma coisa 

“Não, não porque se você pegar uma criança hoje é.... se você pegar uma criança hoje 

e comparar com uma criança dos anos... vou colocar 90 pra não ir tão longe, né... a 

criança dos anos 90, ela conseguia absorver mais rápido, ela conseguia aprender mais 

rápido com aquela metodologia, hoje, não, o professor, ele tem mais dificuldade, 

né...porque, hoje, por exemplo, tem uma metodologia que vai a partir do..do nome da 

criança, por exemplo, quando voce tá na alfabetização, então daqui que ele consiga 

juntar tudo isso, eu acho que aquele método sílabas, né...aquilo ali, eu acho que a 

criança aprendia mais rápido, desenvolvia me... mais rápido, era melhor. E assim, 

uma criança naquela época, a leitura dela era melhor, quando ela pegava um texto pra 

ler, ela desenrolava, ela conseguia, né...articular melhor as palavras, hoje não, se você 

pegar uma criança pra ler hoje, né.. poucas conseguem ler um texto é... 

coerentemente, poucas...pelo menos as que eu conheço,né... no caso dela, não, mas a 

maioria erra mais, tem palavras que não conseguem ser articuladas, né... de maneira 

mais..mais fácil, você ver que o aluno ele breca ali, quando chega numa determinada 

palavra mais complexa, ele breca...na metodologia anterior, não, ele seguia uma 

sequência, né... primeiro ele aprendia as vogais, consoantes, ne...silabas, começava 

formar palavras, hoje, não, eles querem tentar fazer com que o aluno aprenda de uma 

maneira... no seu dia a dia, pelo nome dele, pelo nome dos pais, eu acho mais..mais 

complicado e aí o resultado tá sendo este, crianças com doze, treze anos que não 

conseguem desenvolver uma leitura boa, crianças chegam na quarta se... saem do 

ensino fundamental sem saber ler o texto direito, infelizmente”. 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler e 

escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

“Positivo é... a tecnologia, os recursos que são utilizados hoje, né... você vê hoje 
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numa escola, se um professor, ele quiser, se ele não quiser usar giz, ele não vai usar, 

ou aquele... o lápis, ele não vai usar, ele pode usar vários recursos, né... e, se o aluno 

pegar aquilo ali, ele consegue absorver, recentemente eu tive uma experiência em 

relação a isso, né... a gente tava com dificuldade em aprender regra de três, mas a 

gente usou um recurso, internet, vídeo e rapidinho, né... a genteconseguiuné... 

absorver aquilo ali mais rápido, porque os recursos são colocados de  maneira mais 

rápida, isso ainda eu acho positivo; só que  o ponto negativo, o ponto negativo é... a 

cobrança que não se tem mais, não se cobra mais, a maneira de avaliar, as avaliações 

que são feitas não são...não, não condiz com o...com o resultado do ensino, acho que 

a avaliação em si ela não... ela podia ser melhor, os recursos são ótimos, mas quando 

você pega o todo, né...porque você tem de ver pela questão, por exemplo, uma sala 

com quarenta alunos se usa certas metodologias, né...certas forma de trabalhar, dez, 

cinco vão tirar..vão dar resultado, então acho que vai mais pela questão do resultado”. 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no aprendizado da 

leitura e escrita? (   ) sim    (    ) não  “Com certeza”. 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

“ Primeiro pela questão é... do exemplo, se o meu pai, a minha mãe, meu avô, minha 

avó, tinham o hábito de leitura, né...é....e  aquilo ali, a criança ela vai absorver aquilo 

ali, né,o exemplo ah! minha mãe faz isso, meu pai faz isso, então eu vou fazer 

também e a famíliaela..ela se reúne pra aquilo ali, como eu faço, a gente faz isso 

sempre né... então ela tem doze anos, a minha filha tem doze anos, e ela, se você 

pegar ela pra ler, ela vai ler um texto, ela vai consegui responder, respeitar, melhor 

dizendo, pontuação, né... essas coisas todas, então assim...por que será que ela é 

assim? Porque ela via nos...vê dos tios, vê do pai, vê da mãe, então com certeza 

aquilo ali vai influenciar positivamente pra aquela criança, o...a maneira de se falar, 

diálogo, a maneira como eu trato meu esposo vai influenciar, né, se eu for 

desrespeitosa com ele, com certeza, a minha filha vai ver aquele exemplo e vai usar 

de desrespeito com o pai e aquilo ali vai, vai vim pra escola, vai vim pros amigos, 

né... tudo isso vai, vai influenciar sim”.  

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? ( X ) sim    (   ) não 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 

“A participação, né, a comunicação entre a escola e a família, como antigamente tinha 

muito, né... as reuniões, o aluno, ele fez alguma coisa de errado,né... o pai, ele ia lá 

pra resolver, hoje, não, hoje ou ele, o aluno esconde, muitas vezes esconde do pai e 

também se aquele pai, ele é achado, mas e as vezes ele bota desculpa: - Ah! Não, eu 

tenho que trabalhar, eu não vou deixar meu trabalho pra resolver isso, deixe pra lá e 

quando vem, muitas vezes, não se apura os fatos,né realmente, né... e aí causa até 

brigas, né ...contendas, então, se as coisas fossem como antigamente,que  tinha aquela 

reunião, o pai ele tinha acesso ao professor, ao diretor da escola com mais 

tranquilidade, antes funcionava melhor, hoje não, hoje a coisa tá mais difícil, quer 

dizer, o pai não tá nem aí, chega em casa a noite, estressado, cansado  do trabalho ele 

não vai perguntar pro filho o que é que ele fez, ou deixou de fazer, se tem alguma 

atividade pro dia seguinte, aí como é que a escola vai... só a escola que tem que 

cobrar, não... se houver essa cobrança dos dois lados, vai funcionar, agora se deixa só 

a escola ou só na família, não vai funcionar, porque o aluno...ele não vai é..é se sentir 

no núcleo da coisa, ali no meio: - Ah! se eu não fizer em casa, mas a escola vai me 

cobrar, se eu não fizer na escola, mas eu vou ter um pai que vai me cobrar, é 

complicado”.  
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome:        Colaborador   2                                                                           Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  (X ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Técnico (  ) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (X) <1 SM  (  ) 1 a 2 SM   (  ) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: ___4_Todos estão na escola? ( X  ) Sim   (  ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados para hoje?   

(     ) Sim     (     ) Não 

“Com certeza mudou”. 

2. O que você acha que mudou? 

“Mudou assim porque no tempo que eu estudei nesse colégio, assim eu aprendi muita 

coisa, né mas eu vejo que hoje meus filhos tem aprendido mais do que eu, é.. no tempo 

que eu estudei aqui no colégio, por exemplo os computadores que chegou agora, que 

eles aprendem muito mais, hoje a gente pega um celular e vê a diferença quando eles 

pegam um celular, então hoje eu crio que mudou muito mais. 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que antigamente?  

(  ) melhor   (  ) pior   (  ) mesma coisa 

“Hoje”. 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler e 

escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

“ É porque é assim, hoje a ciência, né tem crescido muito, bastante, a gente ver a forma 

de ensinar antes, é diferente de hoje, porque hoje a gente ver que tem esses 

computador, internet, celular, assim... você vai pra um lugar e você ver que a internet 

tem crescido grandemente, então hoje mudou bastante o modo de ensinar do que 

antigamente. 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no aprendizado da 

leitura e escrita? (   ) sim    (    ) não 

“Com certeza”. 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

“influencia assim porque... se você fala com seu filho educadamente, ele vai aprender 

daquele jeito, mas se você fala gritano, vai influenciar, ele vai responder até  os 

professores mermo gritano e eu acho assim que quando a gente vai pro medico a 

fonoaudióloga diz logo que a gente tem que ensinar nossos filhos de acordo com o que 

eles vão crescer e vão aprender, né então se a gente for educando eles em casa, 

passando o que é pra eles fazer, eles vão aprender, mas se a gente for gritano ou 

falando palavrões eles vão aprender isso aí, então influencia muito”. 

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? (   ) sim    (   ) não 

“Muito importante, a gente é...ver que a gente na escola, nossos filhos tem um maior 

desempenho, né isso? se a gente não vim ele vai dizer: Ah! Meu pai e minha mãe não 

tá nem aí, então porque eu vou aprender, então a gente tano na escola eles vão ter um 

maior desempenho”. 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 
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“Os pais vindo no colégio, conversando com os professores, conversando com os 

diretores, porque aí os pais ensina  em casa e os professores no colégio então se juntar 

os dois, essa criança ela vai crescer com educação em casa e educação no colégio”. 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome:   Colaborador 3                                                                               Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  (  ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Técnico (  X) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (  ) <1 SM  (  ) 1 a 2 SM   ( X ) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: ___02____   Todos estão na escola? ( X  ) Sim   (  ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados para hoje?   

( X    ) Sim     (     ) Não 

“Mudou”. 

2. O que você acha que mudou? 

“A forma é...é trabalhar mais com a imagem do que com o concreto, as sílabas...né...foi 

isso que mudou”. 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que antigamente?  

(  ) melhor   (  ) pior   (  ) mesma coisa 

“A meu ver no passado”. 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler e 

escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

“ O uso da tecnologia é um ponto positivo 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no aprendizado da 

leitura e escrita? ( X  ) sim    (    ) não 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

“Ela vai utilizar é... coisas do dia a dia do aluno, que eles usam em casa 

costumeiramente, influenciar positivamente”. 

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? ( X  ) sim    (   ) não 

“Muito importante”. 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 

“Atraves de reuniões periódicas, os pais com a escola, e em casa, solicitar que em casa 

os pais faça acompanhamento das atividades”. 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome: Colaborador 4 Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  (  ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Técnico ( X ) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (  ) <1 SM  (  ) 1 a 2 SM   ( X ) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: 3   Todos estão na escola? (   ) Sim   ( X ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados para hoje?   

( X   ) Sim     (     ) Não 

2. O que você acha que mudou? 

“Mudou no sentido de..é antigamente se decorava o alfabeto, as letras e se tentava 

separar silabas e se tentava colocar na mente dos alunos uma decodificação de sílabas, 

de sons e hoje a questão da leitura e também da escrita é mais pautada em textos, no 

todo e não mais quebrado como antigamente era, separado em sílabas, separado em 

palavras, agora é um conjunto,  é um texto, então tudo é texto, nada é palavras isoladas”. 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que antigamente?  

(  ) melhor   (  ) pior   (  ) mesma coisa 

“Depende do ponto de vista que tá se olhando, se a gente for observar do ponto de vista do 

todo, houve uma melhora, pelo menos nos alunos, a gente tá com uma compreensão de 

que o texto em si ele é um conjunto de ideias formadas ou a formar e antigamente não se 

tinha essa ideia se tinha apenas a palavra isolada, é aquela resposta, anterior, tem uma 

relação com a resposta anterior. Hoje houve a mudança positiva por parte do... da 

compreensão do aluno. Agora em relação ao professor, ao ensino do professor em sala 

de aula, eu acredito que não, não melhorou muito porque os recursos, a pedagogia 

didática que o professor tem é.. ainda está aquém do que é posto, a necessidade posta. 

Por exemplo, a gente tem...antigamente é... bastava quadro e giz para se poder ensinar as 

palavras, hoje não, hoje precisa de recursos pra poder acompanhar. Então, os recursos 

não acompanharam as mudanças que a leitura e a escrita produziu”. 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler e 

escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

“Pontos positivos: é que...é desperta no aluno o interesse pela leitura de textos completos 

como livros, esse é um ponto positivo, porque no momento em que você começa a 

interpretar textos, e o ato de ler como interpretação textual, você vai ver que o livro é um 

texto, esse é um ponto positivo. É...o segundo ponto positivo é que a gente vai ter agora 

é... uma gramática aplicada ao texto, diferentemente de uma gramática de regras posta 

de forma isolada,  um ponto positivo. Agora vamos aos pontos negativos: o primeiro 

ponto negativo do ensino língua...da leitura e escrita: as escolas não têm, na sua grande 

maioria,é...computadores suficientes para os alunos trabalhar e aí temos um novo texto, 

uma nova forma de ler que é a parte de textos on-line, então o livro agora vem no 

computador, são formas diferenciadas de ler e aí como a escola não temo recurso 

suficiente, tecnologia, muitos computadores, cada um tem seu computador e ainda está 

muito aquém a...essa discrepância né, seria bom que tivesse, se tivesse, então um ponto 

negativo, a forma de ler e escrever mudou, mas a escola continua ainda retrógada. 

Segundo positivo negativo ainda é... muitos dos nossos alunos estão  na sala de aula 

e...não aprendem muito, não temos uma certeza de fato que aquele aluno aprendeu a ler 

e  escrever, porque se coloca de forma tão coesa dentro do texto as regras que a cabeça 
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do aluno vai acontecer o que... vai acontecer dele não diferenciar entre o que é uma regra 

da língua gramatical e o que é, na realidade, um texto em si, então é um ponto negativo. 

Antigamente, apesar de ser retrógado o método de ensino da gramatica separada do 

texto, mas a gente conseguia, ainda, ver nos alunos a compreensão do que é um 

substantivo, adjetivo, pronome, verbo, adverbio, numeral, artigo,  interjeição. Hoje, 

quando está estudando um texto, muito dificilmente um aluno sabe as classes 

gramaticais, as regras de acentuação, essa coisas toda. Então ficou...por um lado ficou 

legal porque unificou dentro do texto, mas por outro lado ficou ruim porque  a gente não 

tem a certeza que, de fato, o aluno entendeu as regras”. 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no aprendizado da 

leitura e escrita? (   ) sim    (    ) não 

“ Influencia”. 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

“Como a leitura passou por uma nova forma de... se conceituar, de ler ,  interpretar o 

texto, a realidade, esse texto aí pode ser figurado, figuras, pode ser texto escrito, pode ser 

recorte de jornal, recorte de revista, revista em quadrinho, receita de bolo, essas coisas, 

então como a lei... a forma de... o conceito de ler e escrever modificou no tempo, há, 

primeiramente, uma leitura que eles trazem de casa, de uma linguagem familiar, pra uma 

leitura um pouco mais elaborada que é a leitura da escola, então vai influenciar nesse 

sentido, porque nós não podemos trazer textos completamente técnicos, difíceis de 

interpretação pra o aluno, de cara logo nos primeiros dias de aula, trazer esses textos, se 

eles não vão entender a linguagem que tá no texto, eles não vão entender o sentido do 

texto, então isso foge do sentido do que é ler e escrever, então a linguagem de casa vai 

influenciar nesse sentido, porque o professor agora vai ter que trazer textos de casa pra 

conhecer a realidade do aluno, a linguagem que ele utiliza no meio familiar, pra a partir 

dessa linguagem familiar, essa linguagem que é trabalhada em casa se construir, agora, 

uma linguagem um pouco mais elaborada, que é a linguagem formal, a linguagem da 

escola”.  

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? ( X ) sim    (   ) não 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 

“A... a parceira escola, primeiro porque  a escola e a família  são duas instituições 

dissociadas, separadas, uma coisa é família, outra coisa é escola, não podemos confundir 

como muita gente confunde que é uma coisa só, não é uma coisa só, cada uma são 

instituições diferentes, agora, são instituições diferentes e harmônicas entre si, como diz, 

tem que existir um elo, né... que faça com que é...o conhecimento trabalhado na família 

seja vivenciado também dentro da escola, apesar de ser instituição diferente, mas essa 

relação família e escola é imprescindível, porque a escola, apesar de ser instituição 

diferente da família, mas é formada por famílias, por...por...por...por grupos, 

agrupamentos que...que guardam entre si vínculos, guardam vínculos, então nós temos 

na escola é... várias famílias, ...com várias famílias, são famílias de alunos totalmente 

diferentes uma das outras, mas com vários costumes e muitos dos costumes 

diferenciados e muitos costumes comuns, então a gente vai ter que interpretar e saber 

conviver com essa diferença, com a cultura familiar de cada família e aí a relação família 

e escola é importante nesse sentido porque, porque faz com que a escola, apesar de ser 

diferente, exista esse elo, então é interessante que haja, de fato, a interação escola-

família”. 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome:   Colaborador 5                                                                               Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  ( X ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Técnico (  ) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (  ) <1 SM  (  ) 1 a 2 SM   ( X ) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: _____   Todos estão na escola? (   ) Sim   (  ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados para hoje?   

( X    ) Sim     (     ) Não 

“Mudou”. 

2. O que você acha que mudou? 

“Mudou assim o jeito dos professores ensinar, antigamente eles eram mais rígidos em 

ortografia, a letra...” 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que antigamente?  

(  ) melhor   ( X ) pior   (  ) mesma coisa 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler e 

escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

“ De agora...de agora, os pontos negativos que tem menos cobrança e os alunos ficam  

mais desatentos...    e os positivos.... nenhum 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no aprendizado da 

leitura e escrita? ( X  ) sim    (    ) não 

“Mais ou menos”. 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

”Por exemplo, se a pessoa em casa fala palavrão, vai acabar aprendendo e vai falar no 

dia a dia”. 

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? ( X  ) sim    (   ) não 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 

“se em casa.. o pai acompanha o filho, se vem na escola, tanto a escola, como em casa, 

isso ajuda a parceria...” 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome:   Colaborador 6                                                                               Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  ( X ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Técnico (  ) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (  ) <1 SM  (X ) 1 a 2 SM   ( X ) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: _____   Todos estão na escola? (   ) Sim   (  ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados para hoje?   

(     ) Sim     (     ) Não 

“Mudou”. 

2. O que você acha que mudou? 

“assim...assim a escrita...o jeito de escrever...assim mudou muito, eu acho melhor de uns 

tempo pra cá”. 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que antigamente?  

(  ) melhor   (  ) pior   (  ) mesma coisa 

“Agora”. 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler e 

escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

“ A tecnologia que ajuda muito a pessoa”. 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no aprendizado da 

leitura e escrita? ( X  ) sim    (    ) não 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

”Assim...ajudando uns aos outros, falando assim...minha mãe me ajudou muito a ler, a 

escrever, era uma senhora ocupada, mas ainda fazia...” 

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? ( X  ) sim    (   ) não 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 

“É porque pra mim é...cada um tem que colaborar, por que imagine se a família não 

ajudar você, como é que seria sua vida? Vocênão ia conseguir, porque temos que ter o 

apoio da família, assim vamos ter um futuro melhor”. 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Data/hora da entrevista: 

Nome:   Colaborador 7                                                                               Idade:  

Endereço: 

Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental I  ( X ) Ensino Fundamental II  (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Técnico (  ) Ensino Superior  (  ) Analfabeto   

Renda Familiar: (  ) <1 SM  (X ) 1 a 2 SM   (  ) 3 a 4 SM   (  ) >5 SM 

Nº de filhos: _____   Todos estão na escola? (   ) Sim   (  ) Não 

QUESTÕES SOBRE O LETRAMENTO  

1. Você acha que o jeito de ensinar a ler e escrever mudou dos tempos passados para hoje?   

(     ) Sim     (     ) Não 

“Acho que sim”. 

2. O que você acha que mudou? 

“É... a tecnologia de ensinar, o jeito dos professores que tem mais experiência, é isso”. 

3. Você acha que o ensino da escrita e leitura está melhor hoje do que antigamente?  

(  ) melhor   (  ) pior   (  ) mesma coisa 

“Eu acho que está melhor hoje”. 

4. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê na forma de ensinar a ler e 

escrever, quando se compara os tempos passado e atual? 

“A experiência dos professores de hoje está melhor, a tecnologia que está em 

desenvolvimento mais para as crianças, antigamente começava a aprender a ler do 

ensino fundamental 1, que é a quinta ano..quarta série, começava a prender a ler, mas 

hoje tem crianças na creche  já sabe ler, então no ensino fundamental 2, a pessoa já tem 

mais experiência pra aprender mais”. 

5. Você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no aprendizado da 

leitura e escrita? ( X  ) sim    (    ) não 

6. Como você acha que a linguagem, usada no dia a dia da família, influencia no 

aprendizado da leitura e escrita? 

”Eu acho que influencia mais pra os pais virem observar seus filhos a ler e escrever, vim 

é...observar como eles estão se saindo na escola, nas matérias, isso é bom para a 

família”. 

7. Você acha que a parceria escola-família é importante? ( X  ) sim    (   ) não 

8. Como deve se dar essa parceria escola-família? 

“Eu acho que deve se dar muito bem, porque é...uma nova... uma nova  aprendizagem 

para os alunos e a família e a escola pra ver se...e os alunos estão se saindo bem e é bom 

também que as pessoas aprendem mais, até os pais que não aprenderam a ler, podem vir 

aqui observar seus filhos no escola aberta que está tendo pra aprender a ler e a escrever, 

é isso”. 
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ANEXO C – QUADROS DAS FALAS 

QUADRO 1: CATEGORIZAÇÃO DAS FALAS OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

QUESTIONÁRIOS 

Famílias com um maior envolvimento com os filhos 

Transcrição Resumo da fala Palavra chave 

 “Sim. Procuro ajudar nas atividades 

da escola. Costumamos nos reunir 

uma vez por semana para estudar-mos 

a Bíblia juntos. Acho importante 

incentiva-ló e dar o exemplo. Não 

adianta dizer a criança o que ela deve 

fazer, se nós mesmos não fazemos.” 

(CP1) 

Ajuda nas atividades escolares. 

Incentivo e exemplo.  

 

 

Ensinamento pelo 

exemplo.  

 

 

 

“Sim, deve de casa, lendo a Biblia e 

os livros porque eles trazem para casa 

a noite porque e o momento que nos 

temos juntos.” (CP2) 

A noite é o momento de leitura 

entre pais e filhos.  

 

 

Leitura noturna.  

 

 

 

“Sim, nas suas atividades da escola, 

sem que ele tem necessidade.” (CP3) 

 Colaboração nas tarefas 

escolares necessárias. 

Colaboração 

necessária. 

 

QUADRO 2: CATEGORIZAÇÃO DAS FALAS OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

QUESTIONÁRIOS 

Famílias com um menor envolvimento nas práticas de letramento escolar 

Transcrição Resumo da fala Palavra chave 

“Não como gostaria, existe um 

distanciamento muito grande entre a 

construção da leitura na vida deles e a 

minha, e isso se deve a fatores estruturais 

que interfere diretamente nessa relação, eu 

vejo coisas diferentes das deles e eles veem 

coisas diferentes das minhas, o mundo das 

letras em que estão imergidos não trazem 

muito do pensar, do refletir. para eles não 

se precisa decodificar, refletir, analisar o 

significado das coisas, para eles as coisas 

estão ai prontas e é isso mesmo que são. 

pedra é pedra e acabou! jamais pedra 

poderia ser outra coisa. no mundo da 

leitura em que aprendi viver é diferente, 

pedra é tudo o que a imaginação poderia 

conceber”. (CP4) 

Há um distanciamento na 

construção da leitura, na 

percepção do mundo das 

letras e das coisas entre pai 

e filho. 

Distanciamento. 

“Nem sempre, quando elas eram menores 

sim, mas agora elas estão um pouco 

maiores, elas mesmo leem e so quando tem 

duvidas elas pergunta e nos tiramos as 

duvidas.” (CP5) 

Pouco envolvimento dos 

pais no acompanhamento 

escolar. 

Raro 

acompanhamento 

escolar. 

“Não. Eles moram com meus pais.” (CP6) Filhos moram com os 

avós. 

Responsabilidade 

transferida. 
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QUADRO 3: CATEGORIZAÇÃO DAS FALAS OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

QUESTIONÁRIOS (PAIS) 

Importância e finalidade da leitura para os colaboradores 

Transcrição Resumo da fala Palavra chave 

Importância- “Por que vivemos no 

meio de uma geração cheia de 

pessoas dispostas a nos enganar de 

várias maneiras...a leitura possibilita 

obter conhecimento e armas para 

nos defender de possíveis 

armadilhas.”  

Finalidade- Não respondeu. (CP1) 

Importância- Ler para 

não ser enganado 

Finalidade- ? 

Importâncialeitura=proteção 

Finalidade- ? 

Importância - “Como eu já falei, 

para temos mais conhecimento.” 

Finalidade- “Conhecimento, 

aprende a manuzia mais a escrita e 

aprende a se expressa melhor nas 

atividades.” (CP2) 

Importância- obtenção 

do conhecimento. 

Finalidade- para 

melhorar a prática 

oral e verbal. 

Importância- Ler = 

conhecimento. 

Finalidade- prática oral e 

verbal 

Importância - “É importante para 

termos a compreensão de tudo que 

esta a nossa volta.” 

Finalidade - “A de mostrar outros 

universos”. (CP3) 

Importância- 

compreensão de tudo 

em redor de si. 

Finalidade- para 

mostrar universos. 

Importância- Ler = 

compreensão 

Finalidade- conhecimento 

de mundos. 

Importância - “Porque a leitura é a 

porta de entrada no mundo da 

imaginação, é a ‘maquina do tempo’ 

que nos leva ao passado e ao futuro 

e que aguça nossos sentidos, e nos 

faz escolher melhor o que nos é 

oferecido”. 

Finalidade - “A finalidade precípua 

é a de conhecer o desconhecido e 

daí o que era desconhecido torna-se 

agora conhecido e gerará outro 

desconhecido e assim por diante é 

uma busca infinita pelo 

conhecimento das coisas. as coisas 

para mim não estão prontas elas são 

muitas vezes diferentes das que 

aparentam ser”. (CP4) 

Importância- Passear 

no tempo. 

Finalidade- para 

conhecer o 

desconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importância- Ler = 

imaginação. 

Finalidade- conhecer o 

desconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importância- “Para o coensimento e 

entendimento sobre as coisas e 

praticidade no dia a dia. Ex. as 

compras, shopp”.  

Finalidade - “A leitura é muito 

importante, pois sem ela ficaria 

muito dificio para mim para que eu 

tenha coensimento e passa para 

minha filhas”. (CP5) 

Importância- 

conhecimento e 

entendimento das 

coisas. 

Finalidade - Ler para 

conhecer e transmitir 

o conhecimento para 

os filhos.  

Importância- Ler = 

conhecimento e 

entendimento. 

Finalidade - transmissão 

deconhecimento.  
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Importância- “Porque se agente não 

aprender a ler ‘fica pra tras’, isto é, 

perde as oportunidades de melhorar 

de vida”.  

Finalidade - “Para ler a Bíblia, para 

facilitar a vida (pegar ônibus, fazer 

supermercado, ler bula de 

remédio).” (CP6) 

Importância- leitura é 

importante para 

melhorar de vida. 

Finalidade - Ler para 

atividades do 

cotidiano. 

 

Importância- Ler = 

melhorar de vida. 

Finalidade - atividades 

diárias. 

Importância- “Porque a leitura é um 

grande insentivo para nossa vida 

contidiana”.  

Finalidade - “Tudo. Pois lendo e 

aprendendo podemos passar com 

segurança para os outros que 

precisarem do nosso 

conhecimento”. (CP7) 

Importância- leitura 

como incentivo para a 

vida cotidiana. 

Finalidade - Ler para 

repassar o 

conhecimento. 

 

Importância- leitura = 

incentivo diário. 

Finalidade - conhecimento 

repassado. 

 

Importância- “Porque tudo que 

vamos fazer, precisamos realizar 

uma leitura e o ato de não saber 

fazer pode nos causar 

constrangimentos”. 

Finalidade - “De obter um pouco 

mais de conhecimento e também 

viajar nas histórias”. (CP8) 

  

 

QUADRO 4: CATEGORIZAÇÃO DAS FALAS OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

QUESTIONÁRIOS (ALUNOS) 

Importância e finalidade da leitura para os colaboradores 

Transcrição Resumo da fala Palavra chave 

Importância- “Porque a leitura a pessoa levará para a 

vida toda, desde, na escola, no trabalho, mesmo em 

casa. Leitura é muito importante na vida ”.  

Finalidade- “A leitura em minha vida tem a 

finalidade de me dar um imprego no futuro, entrar em 

uma faculdade e etc.” (CA1) 

Importância- leitura é 

importante em todas as 

áreas. 

Finalidade- Ler para 

conseguir emprego e 

chegar numa 

faculdade. 

Importância- 

Leitura = 

abrangente 

Finalidade- 

Avanços na 

vida 

 

Importância- “Porque para você consegui um 

emprego bom você tem que aprende”. 

Finalidade- “E muito enportante na minha vida que 

eu tenho muita coisa para resolver. Na minha vida 

daqui pra lar” (CA2) 

Importância- Aprender 

para ter um bom 

emprego. 

Finalidade- Resolução 

de problemas 

Importância– 

ter emprego. 

Finalidade- 

Resolver 

problemas. 

Importância- “Por que como você vai ser alguém na 

vida se você não aprender a ler. Quando você vai 

fazer a prova você tem qui ler”.  

Finalidade- “por que quando você ler você entende as 

coisas ai você começa entender as coisas.” (CA3) 

Importância– ler para 

ser alguém na vida. 

Finalidade – ler para 

entender as coisas. 

Importância– 

ascensão 

social. 

Finalidade- 

entendimento. 

 

Importância- “É muito importante pois você sabendo 

ler já muda varias coisas na vida proporcionando 

Importância–ler para 

proporcionar novas 

Importância-

novas coisas. 
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novas coisas”  

Finalidade- “Finalidade como posso dizer, a leitura é 

a coisa mais importante para um ser, pois sem ela 

acho que não chegaria em ligar algum.” (CA4). 

coisas. 

Finalidade- ler para se 

chegar a algum lugar. 

Finalidade-

estabelecer-se. 

Importância- “Porque sem saber ler não vamos 

aprender nada, e não vamos conseguir nada. A leitura 

é a base de tudo hoje em dia.” 

Finalidade- “Ultimamente não estou lendo muito 

como antes.” (CA5) 

Importância– leitura 

base de tudo. 

Finalidade- ? 

Importância– 

embasamento. 

Finalidade-? 

Importância- “Através da leitura temos acesso a um 

leque de informações que só a leitura pode 

proporcionar e um aprendizado que nunca se acaba” 

Finalidade - “Aprendizado constante, melhor dicção, 

conhecimento de mundo.” (CA6) 

Importância – acesso a 

informação. 

Finalidade – para 

aprendizado e 

conhecimento de 

mundo. 

Importância-

informação 

Finalidade – 

conhecimento 

de mundo. 

 

QUADRO 5: CATEGORIZAÇÃO DAS FALAS OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

QUESTIONÁRIOS (PROFESSORES) 

Importância e finalidade da leitura para os colaboradores 

Transcrição Função da fala Palavra chave 

Importância- “Para compreender o 

mundo e a si mesmo”. 

Finalidade - “Aprendizagem e lazer”. 

(CPR1) 

Importância- Compreensão 

de si e do mundo. 

Finalidade - Aprendizagem 

e lazer. 

Importância- 

Compreensão. 

Finalidade - 

Aprendizagem e lazer. 

Importância- “A leitura pode nos 

conduzir a diversos caminhos, como a 

ampliação e aprofundamento do 

conhecimento que buscamos e 

também a busca por simples 

informações e o prazer e encantamento 

de nos transportar para um mundo de 

novas descobertas e diversão”. 

Finalidade - “Busca por conhecimento 

e diversão”. (CPR2) 

Importância- Leitura como 

uma viagem de novos 

conhecimentos, 

informações, prazer e 

encantamento. 

Finalidade - Ler para 

conhecer e se divertir. 

Importância- Viagem 

de conhecimentos. 

Finalidade - Viajar e 

conhecer. 

 

 

 

Importância- “Para aprender a ler o 

mundo”. 

Finalidade - “Muitas, mas a principal é 

terapêutica, quando leio eu transformo 

a realidade a minha volta e encho o 

meu coração de esperança numa vida 

melhor, num mundo melhor”. (CPR3) 

Importância- Apreensão do 

mundo. 

Finalidade - Ler como 

terapia. 

 

 

 

Importância- 

Compreensão de si e 

do mundo. 

Finalidade -  Terapia. 

 

 

Importância- “Porque a nossa 

sociedade exige que façamos leituras a 

todo momento, e somente através da 

leitura é possível compreender o 

mundo a nossa volta e agir sobre ele”. 

Finalidade- “Adquirir conhecimento, 

proporcionar reflexões e divertir”. 

(CPR4) 

Importância- leitura como 

exigência da sociedade e 

compreensão e ação no 

mundo. 

Finalidade - Ler para 

conhecer, refletir e divertir.  

Importância- 

Compreensão do 

mundo e sociedade. 

Finalidade - Conhecer 

e divertir. 
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QUADRO 6: CATEGORIZAÇÃO DAS FALAS OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

QUESTIONÁRIOS  

Aspirações e expectativas dos pais em relação ao letramento escolar dos filhos 

Transcrição Resumo da fala Palavra chave 

 “Que ela possa aprimorar a cada dia o 

conhecimento que ela já tem.” (CP1) 

Aprimorar o 

conhecimento. 

Aprimoramento. 

 - Não respondeu - (CP2)    

“Aos oito anos de este meu filho só conseguia fazer 

leitura de imagens comecei a acompanha-lo mais 

de perto e houve mudanças.” (CP3) 

Acompanhamento 

dos pais provoca 

mudanças na escola. 

Acompanhamento 

escolar. 

 

 “Não muito esperançosa. a escola não trabalha a 

leitura como deveria. na escola o conhecimento é 

injessado. não se procura sentidos para as coisas. 

não se escuta as falas dos alunos, e suas 

particularidades. ao contrário se impoe uma leitura 

e náo leituras. na escola as coisas são impostas 

apenas de uma maneira, a maneira de se atingir o 

significado único para as coisas. não se trabalha a 

subjetividade de cada um e sim a objetividade fria e 

sem conexão com a realidade do aluno”. (CP4) 

Escola distante da 

leitura de mundo do 

aluno. 

Escola: 

conhecimento 

engessado. 

 

“Sei que não e tão boa mais sei que si esfoçamos 

podemos melhorar na integração professores, aluno 

e pais”. (CP5) 

Esforço melhora a 

integração de 

professores, alunos 

e pais. 

Esforço e 

integração. 

“Que meu filho não seja como eu, que possa 

terminar seus estudos e não sofrer como eu”. (CP6) 

Conclusão dos 

estudos significa 

não sofrer na vida. 

Conclusão 

estudos. 

“A minha expectativa é a melhor para todos senpre 

dizendo que tudo depende delhes pois querer é 

puder”. (CP7) 

O esforço depende 

de cada um. 

Querer é poder. 

“Que leia corretamente e crie amor pela leitura, 

para assim ampliar os conhecimentos.” (CP8) 

Ler para ampliar os 

conhecimentos 

Ler é conhecer 

 


