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RESUMO 

 

 

 

As práticas de letramento materializam-se através de textos escritos que refletem a maneira 

como fazemos uso da escrita, estabelecidas em eventos de letramento, sendo eles 

implementados na escola ou em outros espaços responsáveis também pela formação humana. 

Desse modo, os Estudos do Letramento conquistaram espaços de visibilidade nos últimos 

anos por abordarem temáticas voltadas para o uso real da linguagem nas mais diversas 

situações de interação. Diante disso, tomamos como objeto de pesquisa os eventos de 

letramento promovidos pelos profissionais ministrastes de aulas que constituem o currículo do 

Curso de Formação para Maternidade, destinado a mulheres grávidas assistidas pelo Centro 

de Referência e Assistência Social (CRAS). Nesses termos, adotamos como principal objetivo 

analisar as práticas de letramento efetivadas pela equipe de profissionais que ministra o 

referido Curso, a partir do que propõem as categorias propostas por Hamilton (2000), que 

compreende: participantes, domínio, artefatos e atividades. A pesquisa proposta situa-se no 

âmbito da Linguística Aplicada por estabelecer como foco a inteligibilidade de questões 

sociais referentes ao uso da linguagem (MOITA LOPES, 2006). Teoricamente, ancoramo-nos 

nos postulados teóricos dos Estudos de Letramento, especialmente nos apresentados por 

Hamilton (2000), Heart (1993), Street (1995), Barton (1993) e Oliveira (2010), que concebem 

o letramento como prática social. No âmbito do letramento laboral, apoiamo-nos nos estudos 

de Paz (2008) e, no que diz respeito à teoria dos Gêneros, elegemos com fundamentos os 

aportes oferecidos por Bakhtin (1997). Em termos metodológicos, a investigação segue uma 

abordagem de dados qualitativa, com traços de base etnográfica (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

ERICKSON, 1986; CHIZZOTTI, 2006). O corpus da pesquisa foi gerado a partir da 

observação participante, das entrevistas semiestruturadas, dos questionários constituídos por 

perguntas abertas e fechadas e das rodas de conversas. Colaboraram com a pesquisa os 

profissionais que ministraram as aulas do Curso e as gestantes que participaram da formação. 

As análises apontam para uma significativa contribuição das práticas de letramento 

promovidas pela equipe de profissionais no que se refere à formação para a maternidade das 

participantes, tanto no que diz respeito aos cuidados a serem tomados no âmbito da saúde 

física e psicológica no decorrer do período gestacional quanto após o parto e durante as fases 

iniciais do desenvolvimento do bebê. Os conteúdos abordados no Curso ajudam as mulheres 

grávidas a entenderem e enfrentarem as mudanças emocionais e corporais que a gestação 

acarreta. O trabalho desenvolvido pelos ministrantes reflete o letramento para o trabalho que 

abrange a construção de artefatos materiais para subsidiar sua atividade laboral e, ainda, 

favorece a constituição de uma postura agentiva nos profissionais e nas cursistas. A relevância 

desta pesquisa reside nos subsídios fornecidos para expansão de questões referentes aos 

estudos da linguagem como prática social, com foco no letramento em esferas laborais e ainda 

no fato de abordar temática pouco contemplada pelas publicações contemporâneas que 

versam sobre os Estudos de Letramento. 

 

Palavras-chave: Estudos de Letramento. Formação para Maternidade. Linguística Aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The literacy practices are materialized through written texts that reflect the way in which we 

make use this writing that establishes itself in literacy events whether implemented at school 

or in other places also responsible for human development. Thereby, Literacy Studies 

conquered visibility of spaces in recent years by addressing discussions focused on the actual 

use of language in different situations of interaction. Therefore, let us take as a research 

subject the literacy events promoted by ministrant professionals classes that make up the 

curriculum of the training course for motherhood, this is destined to pregnant women assisted 

by the Centro de Referência e Assistência Social - CRAS. In these terms, we have adopted as 

main objective to analyze the literacy practices of the Professional‟s team who teach the 

course, from proposing the categories proposed by Hamilton (2000), which comprise: 

participants, domain, artifacts and activities. The proposed research is situated within the 

Applied Linguistics to establish a focus on the intelligibility of social issues that include the 

use of language (MOITA LOPES, 2006). In theory, we anchor to the theoretical postulates  of 

the Studies of literacy, especially those presented of Hamilton (2000); Heart (1993); Street 

(1995); Barton (1993); Oliveira (2010) which conceive the literacy as a social practice. In the 

scope of the labor literacy we based in Studies of PAZ (2008) and with regard to the theory of 

Genres, elected on grounds the contributions offered by Bakhtin (1997). In terms of 

methodology follows a qualitative approach to ethnographic data base Bogdan and Biklen 

(1994); Erickson (1986) and Chizzotti (2006). The corpus of the research was generated from 

the participant observation, semi-structured interviews, and questionnaires with open and 

closed questions and conversations wheels. The employees are professionals who teach 

classes and pregnant women are participants of the course. The analysis indicates a significant 

contribution of literacy practices promoted by the professional‟s team when it comes to 

collaborating with maternal education of pregnant women, both with regard to precautions to 

be taken during the pregnancy, and after childbirth and during the early stages of baby 

development. The relevance of this research reside in the provided subsidies for the expansion 

of issues relating to language studies as a social practice with a focus on literacy in labor 

spheres and even in the fact of addressing thematic little contemplated by contemporary 

publications that deal with the Literacy Studies. 

 

Keywords: Literacy studies. Education for motherhood. Applied Linguistics. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Partindo da concepção de letramento como fenômeno social, plural, de uso real da 

linguagem, dentro de um contexto próprio, no âmbito da vida cotidiana, surge a necessidade 

de investigar e compreender esse fenômeno nos mais diversos domínios da vida social.  

São inúmeros e multifacetados os eventos sociocomunicativos, ou seja, os eventos de 

letramento dos quais participamos ou tomamos conhecimento diariamente, de modo que são 

práticas fundamentais, mais do que saber ler e escrever. É preciso compreender o que está 

sendo lido ou escrito para podermos interagir socialmente e estabelecer uma comunicação 

efetiva com os nossos interlocutores. 

Nessa perspectiva, os trabalhos da Linguística Aplicada (doravante LA), com ênfase 

nos Estudos de Letramento, têm se dedicado a abordar o uso da leitura e da escrita e suas 

implicações para a interação nas mais diversas situações de comunicação, haja vista que os 

eventos de letramento estão umbilicalmente relacionados ao uso real da linguagem, dentro de 

um contexto próprio, no âmbito da vida cotidiana. Diante da diversidade de usos, 

implementados nessas inúmeras situações comunicativas, efetivados de diferentes formas, 

Barton e Hamilton (1998) afirmam que existem diferentes letramentos associados a diferentes 

esferas da vida. 

Essa proposição nos impulsiona a procurar compreender alguns conceitos 

fundamentais para os Estudos de Letramento, dentre eles, os chamados “eventos de 

letramento”. A esse respeito, as teorias de Heath (1983) elucidam a questão, ao ressaltarem 

que eventos de letramento constituem-se em situações nas quais a escrita integra a natureza 

das interações entre participantes e processos de interpretação. 

Sendo assim, esses eventos acontecem nos mais variados contextos, inclusive  fora dos 

muros das escolas, tendo outros palcos, com outros cenários. Passamos boa parte de nossas 

vidas em contextos sociais que vão muito além das escolas, assim, estudar o letramento 

somente na esfera escolar seria minimizar a importância das outras esferas da vida humana. 

Essa assertiva nos trouxe a inquietude necessária a um linguista aplicado e nos impulsionou a 

investigar e refletir sobre o letramento laboral, isto é, o letramento na esfera do trabalho, já 

que nesse âmbito também ocorrem inúmeras e significativas práticas de letramento. 

Compreendemos que o letramento laboral constitui um universo plural, repleto de 

possibilidades de investigação; por esse viés, como afirma Oliveira (2010, p. 329), “enxergar 

o letramento como algo „singular‟ é esquecer que a vida social é permeada por linguagem de 
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múltiplas formas e destinada a diferentes usos”. Nesse sentido, a leitura e a escrita diferem e 

se adaptam às mais variadas situações sociais de comunicação. 

Por essa razão, decidimos tomar como objeto de estudo os eventos de letramento 

promovidos pelos profissionais ministrantes de aulas que constituem o currículo do Curso de 

Formação para Maternidade, destinado a mulheres grávidas assistidas pelo Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS)
1
. Essa escolha se deu, primeiramente, por 

conseguirmos contemplar em um só evento diversas práticas de letramento na atuação de uma 

equipe multidisciplinar de profissionais ministrantes do referido Curso. Em segundo lugar, 

por considerarmos o evento gestacional único, incomparável, inconfundível e imensamente 

importante para a perpetuação da existência humana. 

Assim, no desejo de compreendermos algumas questões referentes ao Curso oferecido 

às gestantes por profissionais de diversas áreas de trabalho no CRAS, formulamos como 

questões de pesquisa as seguintes indagações:  

a) de que maneira ocorrem as aulas do Curso de Formação para Maternidade 

ministradas pelos profissionais da área de saúde?  

b) quais as práticas de letramento desenvolvidas pela equipe ministrante do referido 

Curso? 

c) que implicações têm os referidos eventos e práticas para a atuação das futuras 

mães? 

 

Diante dessas questões, estabelecemos como objetivo geral investigar as práticas de 

letramento desenvolvidas pela equipe de profissionais que ministram o Curso de Formação 

para Maternidade no CRAS, a partir das categorias propostas por Hamilton (2000), as quais 

compreendem elementos como: participantes, domínio, artefatos e atividades. 

Para alcançar o objetivo geral, formulamos como específicos os seguintes escopos:  

 analisar os eventos de letramento implementados no transcorrer do 

Curso de Formação para Maternidade; 

 descrever as práticas de letramento efetivadas pela equipe ministrante 

do mencionado Curso; 

 destacar as implicações dos letramentos construídos no decorrer do 

Curso para atuação das mulheres no exercício da maternidade.  

 

                                                 
1
 A Lei n. 12.435, de 6 de julho de 2011, altera a Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 
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Estabelecendo essas relações, pretendemos tornar visível a realidade atinente às 

práticas sociais de uso da linguagem que envolvem o letramento no trabalho da equipe 

multidisciplinar que atua no Curso de Formação para Maternidade, evento comunicativo que 

faz parte da vida de várias mulheres grávidas que fazem uso dos serviços oferecidos pelo 

CRAS. 

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência 

social. É responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais nas áreas de 

vulnerabilidade e risco social dos municípios e do Distrito Federal, integrando-se ao Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). Com efeito, o CRAS atua prestando assistência às 

famílias carentes por meio de diversas ações que são realizadas com vistas a assegurar que 

essas famílias estejam vivendo com dignidade. Dentre essas ações, destacamos o Curso de 

Formação para Maternidade, carinhosamente chamado pelas mulheres grávidas de curso de 

gestante, o qual é ministrado por uma equipe de profissionais de diversas esferas de atuação. 

Essa equipe multidisciplinar de profissionais é compreendida por uma enfermeira, 

uma assistente social, uma psicóloga, uma nutricionista e um fisioterapeuta. As aulas que 

integram o currículo do Curso são pensadas com o intuito de atender à carência, isto é, às 

necessidades das gestantes no que tange a informações e orientações que possam colaborar 

para que elas tenham uma gestação saudável, conhecendo e (re)conhecendo os sinais, as 

mudanças que seu corpo sofre no período gestacional e, ainda, possibilitando uma maior 

reflexão e compreensão acerca do bombardeio de sentimentos e emoções vividos durante esse 

período. 

Além disso, no final do Curso, são ofertados kits de enxoval para o bebê, haja vista 

que essas gestantes são geralmente de baixa renda e, na maioria das vezes, não conseguiriam 

comprar o necessário para receber um bebê com dignidade. 

Nosso interesse por esse evento emergiu após conhecermos o trabalho dos 

profissionais de saúde com as gestantes, mais precisamente no momento em que vivenciamos 

uma gravidez e tivemos a oportunidade de assistir a algumas palestras com a enfermeira do 

posto de saúde. À época, o Curso não era estruturado do modo como é atualmente, pois as 

gestantes do bairro eram convidadas pelo carro de som para assistirem a algumas palestras 

sobre parto e aleitamento materno que aconteciam esporadicamente no próprio posto de 

saúde. 

Com o passar do tempo e a implantação do CRAS, o trabalho de orientação às 

gestantes foi aprimorado, resultando no Curso de Formação para Maternidade, evento de 

letramento de importância tanto para as mulheres grávidas e suas famílias que recebem 
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assistência e orientação quanto para os profissionais de saúde e assistência social que atuam 

no Curso e podem colaborar com essas famílias em situação de vulnerabilidade social, 

ajudando a prevenir doenças físicas e emocionais na gestante e no bebê e, ainda, assegurando 

que essas mulheres estejam conscientes de seus direitos no período gestacional. 

Diante dessa realidade, começamos a observar o Curso e percebemos que nos 

encontrávamos em face de um evento repleto de práticas de letramento. Estas, por sua vez, 

tinham a peculiaridade de serem vivenciadas por profissionais em seu ambiente de trabalho, 

fazendo do Curso de Formação para Mulheres Grávidas um típico evento de letramento no 

trabalho. 

Teoricamente, este estudo fundamenta-se nos postulados de Hamilton (2000), Heath 

(1993), Street (1995), Barton (1994), Oliveira (2010) e Bandura (2001) – que concebem o 

letramento como prática social. No âmbito da linguagem e do trabalho, embasamo-nos nos 

estudos de Noroudine (2002) e Paz (2008). Em termos metodológicos, segue uma abordagem 

qualitativa de base etnográfica formulada por Bogdan e Biklen (1994), Erickson (1986) e 

Chizzotti (2006). 

De acordo com Almeida Filho (2008), fenômenos aplicados são aqueles que 

englobam, essencialmente, o uso real da língua em diferentes contextos sociais. Dessa feita, 

podemos inferir que nossa pesquisa se insere no âmbito das discussões em LA, por abordar 

um evento de letramento de uso real da linguagem situado na esfera laboral. 

No intuito de compreendermos o letramento nas esferas profissionais, organizamos 

este trabalho em cinco capítulos. No primeiro, contemplamos as Considerações Iniciais, em 

que abordamos as questões de pesquisa, os objetivos que despontaram dessas questões, as 

teorias que embasaram nosso estudo, as motivações que nos levaram a realizar este trabalho, 

bem como a relevância desta pesquisa tanto para o âmbito acadêmico quanto para o social.  

No segundo capítulo, mostramos todo o caminho que percorremos durante a realização 

desta pesquisa: a abordagem metodológica utilizada, o objeto de estudo, os objetivos da 

investigação, o cenário em que se desenvolveram as práticas de letramento, os sujeitos 

colaboradores, o processo de geração de dados e, ainda, a referência à constituição do corpus. 

No terceiro, abordamos o letramento e sua pluralidade, enfocando as práticas e os 

eventos de letramento na sociedade, principalmente no domínio da saúde, desvendando o 

letramento em saúde e revelando o letramento para maternidade. Além disso, ainda nesse 

capítulo, pretendemos tornar visível a realidade atinente às práticas sociais de uso da 

linguagem que envolvem o letramento no trabalho, o letramento como trabalho e o 

letramento sobre o trabalho (PAZ, 2008).  
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No quarto capítulo, trazemos à baila discussões e análises que contemplam os eventos 

e as práticas de letramento promovidas pela equipe multidisciplinar ministrante do Curso e 

vivenciadas pelas gestantes. Embasados nas categorias de Hamilton (2000), que apontam 

elementos visíveis nos eventos de letramento (participantes, ambientes, artefatos, atividades) e 

os elementos não visíveis das práticas de letramento (participantes ocultos, domínio, recursos, 

rotinas), desvendamos o Curso de Formação para Maternidade.  

Contemplamos, ainda, um outro tipo de letramento, também voltado para as esferas 

laborais, o letramento para o trabalho, sobre o qual não encontramos nenhum subsídio na 

literatura que versa a respeito de letramento e trabalho, mesmo assim, ele emerge de nossos 

dados e nos leva a discutir e refletir acerca do que consistem as práticas de letramento 

promovidas pelos profissionais de saúde e assistência social antes de ministrarem as aulas do 

Curso de Formação para Maternidade, ou seja, durante a preparação destas. 

O quinto capítulo compreende as implicações das práticas de letramento na orientação 

do agir para maternidade, dito de outro modo, investigamos junto às mulheres que 

participaram do Curso se as orientações recebidas tinham colaborado com o desempenho 

materno delas durante a gestação e após o parto, como também apresentamos os resultados 

dessa investigação neste capítulo. 

Por último, apresentamos as considerações finais, nas quais fazemos uma retomada 

das questões e dos objetivos da investigação com o propósito de avaliarmos o que foi possível 

alcançar mediante a realização da pesquisa. Além disso, apresentamos nossas impressões 

acerca dos eventos e das práticas de letramento no trabalho dos profissionais de saúde e 

assistência social que atuam no CRAS ministrando o Curso de Formação para Maternidade. 

Diante dessa perspectiva, pretendemos mostrar neste estudo que a linguagem é algo 

que vivenciamos nas interações sociais (RAJAGOPALAN, 2008). A presente pesquisa nos 

permite perceber que ser linguista aplicado é, sobretudo, preocupar-se e lidar com temas que 

envolvem as pessoas, o mundo em que vivem. É, principalmente, colaborar para a 

transformação da vida das pessoas bem como compreender que a interação entre os seres 

humanos somente é possível através das diversas formas de linguagem, sendo, portanto nesse 

aspecto que se situa a relevância de nossa pesquisa. 
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Não existe ninguém que nasce assim, “eu já estou pronta 

para ser mãe”. Não. A preparação para maternidade 

acontece aos poucos no decorrer da vida e apesar de ter 

os cursos para gestante como esse nosso, mas não existe, 

assim, “vou fazer um curso para me formar mãe e receber 

o diploma”. O curso orienta, informa, colabora com 

vocês, ajudando a entender essa fase da vida e a se 

preparar para a chegada do bebê. Você se torna mãe 

quando se sente pronta para amar e cuidar de um serzinho 

completamente dependente de você (Fala da psicóloga na 

sua primeira aula). 

 

2.1 Linguística Aplicada: uma aventura possível 

  

Fazer pesquisa é indubitavelmente aventurar-se por caminhos nunca percorridos ou, 

ainda, revisitar antigos caminhos para descobrir novas trilhas. A esse respeito, Serrano (2011, 

p. 13) aponta: “Pesquisar tem muito de desafio e de aventura”. Todavia, para vencer esse 

desafio e viver essa aventura, faz-se necessário mais do que espírito aventureiro. Haja vista 

que é indispensável traçar estratégias, ter métodos e, principalmente, saber aonde se quer 

chegar para não se perder no meio do caminho. 

As pesquisas em Linguística Aplicada (LA) possuem um caráter interdisciplinar que 

nos permite lançar mão de diversas áreas do conhecimento e de instrumentos diversos para 

abrir novos caminhos, no que tange aos estudos da linguagem. Por essa razão, os Estudos de 

Letramento estão intrinsecamente relacionados com as pesquisas em LA. Uma abordagem 

interdisciplinar pode dar conta de observar, analisar e explicar os fenômenos do letramento, 

diante do vasto campo de estudo e das diversas possibilidades de investigação que esses 

fenômenos podem contemplar. A exemplo disso, destacam-se as investigações que focalizam 

letramentos ligados a cultura e identidade, tecnologias, práticas escolares e laborais, dentre 

outras. 

Quanto ao seu objeto de estudo, a LA define-se como campo de investigação com 

questões voltadas para a linguagem dentro e fora do âmbito escolar. Nessa perspectiva, 

Rajagopalan (2008) também defende uma LA voltada para as práticas sociais, seja dentro, 

seja fora dos espaços escolares, contemplando assim a vida nas mais diversas dimensões 

sociais. 
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Ora, se somos seres linguísticos e sabemos que a linguagem permeia nossas vidas em 

todos os setores, sendo eles sociais, educacionais, políticos e/ou econômicos, fica evidente a 

importância das pesquisas em LA, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma 

consciência linguística que compreenda a língua não somente como sistema, mas enquanto 

meio de comunicação socialmente construído.  

Nesse contexto, a LA preocupa-se com a linguagem e articula múltiplos domínios do 

saber (CELANI, 2000). Tal preocupação impulsiona as pesquisas na área de letramento 

laboral, haja vista que para dar conta das novas demandas do mercado de trabalho, nas quais 

as pessoas precisam cada vez mais lidar com múltiplos empregos e tarefas, as situações 

sociocomunicativas são múltiplas também e merecem a atenção das pesquisas em LA. Moita 

Lopes (1996, p. 22-23) apresenta algumas considerações importantes sobre o que vem a ser a 

LA. Segundo o autor, 

 

trata-se de pesquisa aplicada no sentido de que se centra primordialmente na 

resolução de problemas de uso da linguagem tanto no contexto da escola 

quanto fora dele, embora possa também contribuir para a formulação teórica 

como a chamada pesquisa básica. A LA é uma ciência social, já que seu foco 

é em problemas de uso da linguagem enfrentados pelos participantes do 

discurso no contexto social, isto é, usuários da linguagem (leitores, 

escritores, falantes, ouvintes) dentro do meio de ensino/aprendizagem e fora 

dele (por exemplo, em empresas, no consultório médico, etc.). Pesquisa que 

focaliza a linguagem do ponto de vista processual. Coloca-se foco na 

linguagem da perspectiva do uso/usuário no processo da interação linguística 

escrita e oral. Portanto, a teoria linguística que interessa ao linguista aplicado 

deve dar conta dos tipos de competências e procedimentos de interpretação e 

produção linguística que definem o ato da interação linguística. 

 

Todavia, esse caráter solucionista, citado por Moita Lopes (1996), é (re)significado 

por ele mesmo, em 2006: “a LA não tenta resolver os problemas com que se defronta ou 

constrói. Ao contrário, a LA procura problematizá-los ou criar inteligibilidade sobre eles, de 

modo que cria alternativas para tais contextos de uso da linguagem” (MOITA LOPES, 2006, 

p. 20). 

Desse modo, para realizar pesquisas no âmbito da LA, é indispensável ter um olhar 

que remeta à sua indisciplinaridade, capaz de promover a inteligibilidade dos problemas 

sociais nos quais a linguagem tem um papel fundamental (MOITA LOPES, 2006).  

A Linguística Aplicada consegue vislumbrar outros campos do conhecimento (da 

geografia, da sociologia, da psicologia, da comunicação, por exemplo), concretizando a 

chamada “virada linguística”, adquirindo, assim, um caráter não apenas indisciplinar, mas 

inter/transdisciplinar, por envolver outras áreas do conhecimento (MOITA LOPES, 2009). 
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Ademais, esse envolvimento da LA com outras áreas do conhecimento, no Brasil, 

segundo Moita Lopes (2006), tem se expandido em contextos diferentes que vão além das 

aulas de língua materna e de língua estrangeira, chegando a outros ambientes de interação 

social e, consequentemente, aos da esfera de trabalho. 

Nessa perspectiva, Pennycook (2006) apresentam sua visão a respeito da Linguística 

Aplicada Crítica (LAC). Segundo ele, a LAC é uma forma de antidisciplina ou conhecimento 

transgressivo. Esse caráter transgressivo é percebido diante do fazer problematizador e do 

hibridismo das pesquisas em LAC que representam a práxis em movimento.  

Frente ao exposto, o estudo do Curso de Formação para Maternidade está intimamente 

relacionado com os estudos da LA por contemplar interação social e, principalmente, por ser 

o palco de uma grande diversidade linguística, compreendendo assim o caráter interdisciplinar 

dessa grande área de pesquisas, por incluir conhecimentos dos domínios da enfermagem, da 

fisioterapia, da nutrição, dentre outros. 

O presente estudo também se insere do âmbito da LA pelo fato de procurar criar 

inteligibilidade para as questões de linguagem que permeiam a trajetória da formação de 

mulheres para a maternidade, oferecendo a elas conhecimentos e esclarecimentos capazes de 

conduzi-las a um agir mais fundamentado nas teorias de saúde, no tocante aos cuidados em 

relação a si e à criança, desde o nascimento até os primeiros anos de vida.  

 

2.2 Natureza e tipo da investigação 

 

Nem sempre os caminhos da pesquisa são fáceis. Às vezes, podem ser espinhosos, 

curvilíneos, cheio de declives, mas cabe ao pesquisador ter o traquejo necessário para 

discernir qual a natureza da pesquisa que melhor lhe proporcionará as ferramentas de 

investigação necessárias para desbravar o seu objeto de estudo e tornar conhecido o que ainda 

não se sabe. 

Nessa perspectiva, para realizarmos este estudo, escolhemos adentrar nas veredas da 

pesquisa de abordagem qualitativa, com caráter descritivo de base etnográfica. Por ser 

qualitativa, essa abordagem não se preocupa com os dados numéricos, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um determinado grupo e do seu fazer. Para Chizzotti 

(2008), a pesquisa qualitativa procura tanto encontrar o sentido dos fenômenos que investiga 

quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles. 
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Esse tipo de abordagem não pretende generalizar informações, visto que prioriza 

valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, opiniões e se propõe a aprofundar a 

complexidade de fatos e processos particulares e específicos inerentes a indivíduos e/ou 

grupos. Nas palavras de Chizzotti (2008, p. 28): “o termo qualitativo implica uma planilha 

densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse 

convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção 

sensível”.  

Assim, por ser qualitativa, esta pesquisa permite ter o ambiente natural como fonte 

direta de dados. Seu caráter interpretativo e exploratório auxilia a ter uma visão mais 

abrangente da realidade, como afirmam Denzin e Lincoln (2006, p. 17): 

 

A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, interpretativa, 

para o mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em 

seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em 

termos dos significados que as pessoas a eles conferem.  

 

Esse tipo de pesquisa pode ser ainda participativo, de tal modo que o pesquisador 

torna-se também sujeito de sua pesquisa e, ainda, fornece um enfoque diferenciado da 

realidade estudada, tendo em vista que os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas e entender os fenômenos em sua profundidade, exprimindo o que as pessoas fazem ou 

tentam dizer sobre o que fazem. Por essa razão, a investigação não quantifica valores nem 

submete os dados gerados à prova.  

Além disso, a pesquisa qualitativa não possui uma disciplina específica para reger os 

seus procedimentos metodológicos, ou mesmo os seus resultados, porque ela é 

interdisciplinar, apresentando uma variedade de materiais empíricos que possibilitam uma 

compreensão mais abrangente da experiência humana.  

Ao adotar a abordagem qualitativa, o pesquisador se opõe ao pressuposto que defende 

um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 

especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, a pesquisa qualitativa 

recusa o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não 

pode fazer julgamento de valor nem permitir que seus preconceitos e crenças influenciem a 

sua pesquisa.  

A presente pesquisa, além de qualitativa, é também descritiva, pelo fato de contemplar 

instrumentos metodológicos como questionários, entrevistas e observação sistemática. De 

acordo com Gil (2009, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 
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descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Sendo assim, a opção pelo viés descritivo nos 

permite observar, registrar, identificar, interpretar e analisar as peculiaridades dos eventos de 

letramento sem, com isso, atribuir juízo de valor ou entrar no mérito de conteúdos.  

Como boa parte das pesquisas qualitativas, esta investigação tem o campo como 

cenário natural e fonte direta dos dados e, ainda, nos permite interagir com os colaboradores 

da pesquisa, de tal modo que assumimos um delineamento etnográfico. Hammersley e 

Atkinson (1994) esclarecem que a relevância da etnografia, como método da pesquisa social, 

reside na existência de uma variedade de modelos culturais e do seu significado na 

compreensão dos processos sociais.  

Desse modo, a etnografia, como outros métodos de abordagem qualitativa, busca a 

inserção no contexto natural para ter acesso às experiências, aos comportamentos, às 

interações e aos documentos para assim compreender a dinâmica do grupo estudado. 

2.3 Colaborações da etnografia  
 

De acordo com Chizzotti (2008), o termo etnografia deriva, etimologicamente, do 

grego graphein (descrever) e ethnos (estrangeiro, bárbaro). Com o passar do tempo, a 

etnografia começou a ser utilizada como um modo de descrição social científica de uma 

pessoa ou da conjuntura cultural de um determinado grupo.  

A etnografia é entendida aqui como um método de pesquisa que, melhor do que 

qualquer outro, nos possibilita descrever nosso objeto de estudo. Nessa perspectiva, Moreira e 

Caleffe (2006, p. 88) afirmam que “o maior apelo da pesquisa etnográfica é poder construir, 

melhor do que qualquer outro tipo de pesquisa, um retrato rico e detalhado da vida humana”. 

Esse tipo de pesquisa nos permite fazer uso da entrevista e do questionário como recursos 

metodológicos para apreender a realidade. 

Com efeito, a pesquisa etnográfica compõe um vasto campo de estudos e questões 

metodológicas, abrangendo diversas disciplinas científicas. Todavia, algumas de suas 

características básicas podem colaborar com sua definição. Dentre elas, destacamos a 

observação participante, por estarmos contemplando-a em nosso trabalho. Nesse sentido, 

Chizzotti (2008, p. 71) esclarece: 

 

A etnografia caracteriza-se pela descrição ou reconstrução de mundos 

culturais originais de pequenos grupos, para fazer um registro detalhado de 

fenômenos singulares, a fim de recriar as crenças, descrever práticas e 
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artefatos, revelar comportamentos, interpretar os significados e as 

ocorrências nas interações sociais entre os membros do grupo em estudo. 

 

Por esse viés, compreendemos que a etnografia é uma importante aliada para a 

realização da pesquisa, posto que oportuniza, durante a geração e leitura de dados, a descrição 

detalhada e minuciosa do evento em estudo, como explicita Chizzotti (2008, p. 72): 

 

A coleta de dados em etnografia utiliza uma variedade de estratégias e 

diversidade de técnicas, a partir de observações participantes e 

contextualizadas e de anotações feitas em campo com o objetivo de fazer 

uma descrição interpretativa do modo de vida, da cultura e da estrutura 

social do grupo pesquisado. 

 

Desse modo, a pesquisa etnográfica proporciona uma maior interação entre 

pesquisador e seus objetos de estudo, bem como entre seus colaboradores. Essa interação 

torna-se possível devido à observação participante, que exige um envolvimento direto e 

prolongado do pesquisador nas ações do grupo pesquisado. 

Moreira e Caleffe (2006, p. 85-86) mencionam algumas características da etnografia. 

Vejamos:  

 

1) [...] é sem igual, pois enfoca o comportamento social no cenário natural; 

2) confia em dados qualitativos, normalmente em forma de descrições 

narrativas feitas por um observador participante no grupo que está sendo 

estudado; 3) a sua perspectiva é holística – observações e interpretações são 

feitas no contexto da totalidade das interações humanas; 4) pode iniciar com 

hipóteses, embora não seja necessário, dependendo do propósito do estudo; e 

5) o procedimento e a análise dos dados envolvem a contextualização, em 

que os resultados da pesquisa são interpretados com referência ao grupo, 

cenário ou evento em particular que estiver sendo observado.  

 

Tais características correspondem ao propósito de nossa pesquisa e ao que foi 

vivenciado durante os eventos de letramento em estudo, principalmente pelo fato de termos as 

pessoas como fonte de dados e, ainda, o cenário e os objetos que estão sendo observados. 

Desse modo, a etnografia apresenta maiores possibilidades de revelar implicações capazes de 

favorecer a compreensão do grupo estudado, tendo em vista que é bem mais rica em detalhes 

do que outros tipos de pesquisa. 

Todavia, para garantir o sucesso da geração de dados, Moreira e Caleffe (2006, p. 86-

87) elencam oito procedimentos necessários à pesquisa etnográfica. São eles, 

respectivamente:  
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1) formular uma questão relevante a ser pesquisada; 2) saber identificar um 

grupo para estudar a questão, tal grupo pode conter tanto duas pessoas 

quanto centenas; 3) introduzir a proposta de pesquisa ao grupo para a 

obtenção do consentimento e do envolvimento; 4) o pesquisador pode atuar 

como um observador privilegiado do grupo ou pode participar ativamente 

como membro em todas as atividades do grupo; 5) o pesquisador vê e ouve 

atentamente, registrando o mais fielmente possível todas as informações 

pertinentes; 6) pesquisa etnográfica pode durar uma semana ou duas como 

também pode durar vários anos; 7) as observações e os registros produzem 

uma vasta quantidade de anotações e dados gerados no estudo; 8) a análise 

dos dados compreende a descrição, a análise e a interpretação. Os dados 

quantitativos não são estatísticos.  

 

Os procedimentos apresentados por Moreira e Caleffe (2006) colaboram com a 

pesquisa etnográfica, ao possibilitarem a construção de um retrato rico e detalhado da vida 

humana. Todavia, a etnografia tem sido alvo de críticas no que tange à confiabilidade de seus 

dados, tendo em vista que, normalmente, apenas o pesquisador descreve o evento em estudo. 

A pesquisa, por sua vez, fica vulnerável às habilidades do pesquisador. 

A esse respeito, Malinowski (1978, p. 45) esclarece usando uma metáfora bastante 

pertinente ao trabalho do etnógrafo, o qual “[...] não tem apenas que estender suas redes no 

lugar correto e esperar pelo que nela cairá. Deve ser um caçador ativo e dirigi-las para sua 

presa e segui-la até as suas tocas mais inacessíveis”. 

A etnografia é, pois, investigativa e compreende um período de observação que pode 

ser tanto muito longo quanto curto. Todavia, essa observação deve ser impreterivelmente 

minuciosa, de modo que o ver, o ouvir e o registrar estejam a serviço da descrição, análise e 

interpretação dos dados dos eventos em estudo. Estes, por sua vez, devem ser organizados 

partindo do contexto mais amplo para o particular, propiciando o detalhamento dos eventos e, 

com isso, a interpretação e a explicação dos resultados.  

Pelo exposto, entendemos que a etnografia se enquadra nessa abordagem à medida que 

busca compreender os significados que os próprios sujeitos atribuem ao seu contexto, à sua 

cultura. 

2.4 O cenário da pesquisa 

 

Ao concebermos o letramento como fenômeno social de uso da linguagem, 

evidenciamos que as práticas de leitura e escrita acontecem, principalmente, fora dos muros 

das escolas. Nesse contexto multifacetado, repleto de inúmeros eventos de letramento e 

possibilidades, optamos por investigar as aulas ministradas por uma equipe multidisciplinar 

no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). Essas aulas fazem parte das atividades 
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que integram o Curso de Formação para Maternidade, cujo objetivo é colaborar com as 

futuras mamães no tocante a informações, conhecimentos, orientações que favoreçam a 

manutenção da gestação saudável e recomendem os cuidados que devem ter consigo e com a 

criança durante e após a gravidez. 

As aulas do Curso são planejadas e ministradas na sede do CRAS, que é uma unidade 

pública estatal localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social e 

destinada ao atendimento socioassistencial de famílias. Estabelece-se como principal porta de 

entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Desse modo, o CRAS é responsável 

pela organização e oferta de serviços de Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e 

risco social.  

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), o principal serviço 

ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja 

execução é obrigatória e exclusiva. O PAIF consiste em um trabalho de caráter continuado 

que visa fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, 

promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida. 

Uma das ações realizadas pelo CRAS é, justamente, o Curso ofertado para mulheres 

grávidas, que tem por objetivo fazer com que elas sintam-se seguras para a maternidade e, em 

especial, preparadas para os cuidados que devem ter desde os primeiros dias de gestação até o 

nascimento do bebê e seus primeiros anos de vida. Durante o Curso, as mães também 

aprendem a fazer algumas peças do enxoval de bebê e ao final ganham um Kit de enxoval. 

Tanto as aulas teóricas quanto as práticas de confecção do enxoval acontecem nas 

dependências do CRAS em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. O espaço físico 

do CRAS é composto por uma recepção, onde as famílias que procuram assistência 

estabelecem o primeiro contato e solicitam o atendimento de que necessitam. Lá, ainda há 

uma sala para atendimento da psicóloga, outra para a atuação da assistente social e outra para 

a coordenadora. Na sede do CRAS também constam uma brinquedoteca, uma copa, dois 

banheiros e uma sala bem ampla onde as aulas do Curso eram ministradas.  

2.5 Os colaboradores 

 

Colaboraram com nossa pesquisa os membros da equipe de profissionais ministrantes 

do Curso, composta por: 
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 uma assistente social, com mais de vinte anos de atuação 

profissional;  

 uma psicóloga, com seis anos de atuação profissional; 

 uma técnica de enfermagem que está concluindo a graduação 

em Enfermagem; 

 uma nutricionista formada há dois anos; 

 um fisioterapeuta, cuja atuação profissional já dura mais de 

vinte anos. 

 

Esses profissionais atuam dando aulas para as grávidas, abordando conteúdos que vão 

desde os cuidados com a saúde na gestação até a educação dos filhos nos primeiros anos de 

vida.  

Além da equipe ministrante do Curso, a coordenadora do CRAS também colaborou 

com nosso trabalho ao abrir as portas do Centro para que pudéssemos apresentar e realizar 

esta pesquisa. 

Contamos ainda com a colaboração de seis mães, cuja faixa etária situa-se entre 14 e 

38 anos de idade. A maioria delas não trabalha e não concluiu o ensino médio. No decorrer de 

nossa pesquisa, essas colaboradoras são identificadas com nome de flores por considerarmos 

que no atual momento elas estão se preparando para “o desabrochar da vida”, isto é, para a 

chegada do bebê. Boa parte das entrevistadas não estava em sua primeira gestação, pois já 

tinham outros filhos.  

2.6 A geração de dados e o corpus da pesquisa 

 

A geração de dados da pesquisa iniciou quando tivemos o primeiro contato com a 

coordenadora do CRAS, no início de 2014. Na ocasião, apresentamos um ofício solicitando 

autorização para observarmos o Curso de Formação para Maternidade. A princípio, a 

coordenadora autorizou, informalmente, e marcou um novo encontro no qual psicóloga e 

assistente social estivessem presentes para que pudéssemos apresentar o projeto de pesquisa. 

Uma semana depois do nosso primeiro momento, reunimo-nos novamente no CRAS. 

Dessa vez, contamos com a presença da psicóloga e da assistente social que atendem, 

diariamente, as famílias cadastradas. Nesse encontro, apresentamos o projeto de pesquisa e 

todas se dispuseram a colaborar, autorizando que frequentássemos o Curso e ainda nos dando 

autonomia para que colaborássemos não somente observando, mas também ministrando 
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alguma palestra. Adotamos esses procedimentos a fim de respeitarmos os princípios éticos 

que regem as investigações em Linguística Aplicada. 

Alguns meses depois, mais precisamente em junho de 2014, recebemos a ligação da 

coordenadora do CRAS informando que uma nova turma havia sido formada e convidando 

para a aula inaugural. Nesse dia, a coordenadora fez uma breve referência ao nosso propósito 

em participar das aulas e facultou a palavra para que pudéssemos explicar com mais 

propriedade os objetivos de nossa pesquisa. A receptividade das gestantes com relação à 

nossa presença nas aulas foi muito boa.  

Firmes no propósito de analisar as práticas de leitura e escrita nas aulas ministradas 

por uma equipe de profissionais multidisciplinar no Curso de Formação para Maternidade, 

evento de letramento destinado a mulheres grávidas inscritas no CRAS, começamos a assistir 

às aulas do Curso, observar, registrar e gravá-las em áudio.  

O Curso teve duração de um mês e contou com oito encontros com aulas teóricas, 

sendo os demais encontros destinados à confecção do enxoval do bebê. 

À medida que os encontros aconteciam, registramos tanto as palestras dos 

profissionais ministrantes do Curso quanto a participação das grávidas, gravando em áudio 

digital todas as aulas.  

Com efeito, para fazer pesquisa, é necessária a utilização de instrumentos que 

possibilitem de maneira eficaz a geração de dados. Dentre as inúmeras técnicas de pesquisa 

qualitativa existentes, escolhemos algumas voltadas para a descrição minuciosa do contexto 

estudado. Dentre elas, destacamos: a observação participante, a entrevista semiestruturada, a 

roda de conversa e o questionário. Todas essas técnicas contribuíram para a geração dos 

dados.  

Não existe pesquisa qualitativa na qual algumas dessas técnicas de geração de dados 

não sejam utilizadas, posto que elas são indispensáveis. Cabe ao pesquisador, portanto, 

perceber qual instrumento favorecerá melhor a sua pesquisa.  

O corpus da pesquisa foi constituído por meio da transcrição das respostas proferidas 

durante as entrevistas tanto pelos profissionais da saúde quanto pelas mulheres grávidas que 

participaram do Curso. Também integraram o corpus desta pesquisa as transcrições das 

gravações das aulas e das rodas de conversa realizadas com a equipe ministrante do Curso. As 

referidas transcrições foram efetivadas com base nas convenções de Castilho e Petri (1987). 

Nesse ensejo, vejamos em que consiste cada uma das técnicas usadas em nesta 

pesquisa para a geração dos dados: 
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2.6.1 Observação participante 

 

Durante o processo de geração de dados, lançamos mão de diversas técnicas do olhar 

e do perguntar (ERICKSON, 1986), tais como observações, entrevistas semiestruturadas, 

entrevistas coletivas, além de técnicas da ordem do registrar, como notas de campo, dentre 

outros procedimentos utilizados para a coleta de informações.  

Embora não sejamos profissionais da mesma área de atuação dos ministrantes do 

Curso de Formação para Maternidade, pudemos realizar em nossa pesquisa a observação 

participante, assistemática, individual, real. Essa nomenclatura condiz com os postulados de 

Gressler (2003, p. 171-172), quando explica que as modalidades da observação podem variar 

conforme as circunstâncias nas quais sejam realizadas, a saber: 

 

a) – Segundo a participação do observador: observação participante ou 

observação não participante. 

b) – Segundo os meios utilizados: observação não estruturada (assistemática) 

ou observação estruturada (sistemática). 

c) – Segundo o número de observações: observação individual ou 

observação em equipe. 

d) – Segundo lugar onde se realizam: observação efetuada na vida real 

(pesquisa de campo ou observação efetuada em laboratório). 

 

Em nosso caso, embasados em Gressler (2003), consideramos que nossa observação 

foi participante, por termos a oportunidade de integrar as discussões estabelecidas nas aulas e, 

ainda, pela nossa participação em um dos eventos do Curso, ministrando palestras para as 

gestantes a respeito da Educação Familiar. Nessa ocasião, abordamos questões como: O que 

fazer quando o pai e a mãe discordam sobre como criar filhos bem educados e lidar com os 

ciúmes entre irmãos?   

Em junho de 2014, realizamos a observação de oito aulas do Curso de Formação para 

Maternidade. Essas observações nos proporcionaram um envolvimento maior com o grupo 

estudado, conduzindo-nos a um aproveitamento ainda melhor dos dados gerados, bem como 

foi possível perceber a importância da interação não somente nas atividades do grupo, mas 

também nos processos subjetivos que envolvem a atuação dos colaboradores.  

Por meio da observação participante e do uso de instrumentais diversos, o pesquisador 

pode atestar a veracidade e a validade da sua observação, fazer triangulação dos dados, 

usando diversas técnicas como a entrevista, as narrativas, as rodas de conversas, a análise de 

documentos e, ainda, o questionário.  
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No caso específico da pesquisa desenvolvida, empregamos as entrevistas, a roda de 

conversa e o questionário, técnicas que serão explicitadas a seguir: 

2.6.2 Entrevista 

 

Nas palavras de Szymanski, Almeida e Prandini (2002, p. 12), “[...] a entrevista face a 

face é uma situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de 

si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretação para os protagonistas: entrevistador 

e entrevistado”.  

Desse modo, optamos nesta pesquisa por realizar entrevistas semiestruturadas, posto 

que esse tipo de investigação é construído por um corpo de questões que possibilita ao 

entrevistador, mediante a resposta fornecida pelo entrevistado, explorar com mais 

profundidade o assunto (GRESSLER, 2003). Nesse sentido, o entrevistador precisa ser 

bastante habilidoso para não utilizar elementos tendenciosos e não perder o foco.  

Realizamos entrevistas semiestruturadas com os cinco profissionais responsáveis pelas 

aulas do Curso de Formação para Maternidade e, ainda, com um terço das gestantes que 

participaram do Curso. Esse percentual de grávidas entrevistadas se justifica pelo fato de 

termos escolhido as participantes que tinham maior assiduidade durante o Curso.  

No que se refere à entrevista com a equipe de profissionais, elaboramos catorze 

perguntas, a fim de compreendermos de que maneira era pensado, planejado e executado o 

Curso, assim como outras questões que permeiam a formação, de maneira geral. Entre as 

perguntas da entrevista, destacamos: Qual o seu papel no Curso oferecido para as gestantes? 

Qual o objetivo principal do Curso? Quais os temas mais abordados no Curso? Como é feita a 

escolha desses temas? Como é a participação das futuras mamães no Curso? Você acha que o 

Curso faz alguma diferença na vida dessas mulheres? Como você se sente ao realizar esse 

trabalho junto às grávidas? Essas perguntas são apenas uma amostra, já que as demais podem 

ser vistas no apêndice. 

No tocante às entrevistas com as gestantes, sua implementação foi realizada em duas 

etapas, ambas de grande importância para a geração dos dados. A primeira etapa da entrevista 

foi realizada com as gestantes quando ainda estavam participando do Curso. Nesta, 

indagamos a respeito dos conhecimentos adquiridos durante as aulas ministradas e da 

utilidade desses conhecimentos para aplicação durante o período gestacional.  
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Na segunda etapa das entrevistas, visitamos as gestantes participantes do Curso que, 

no momento, já tinham dado à luz os bebês, no sentido de realizarmos perguntas direcionadas 

para saber de que forma os conteúdos trabalhados no Curso foram úteis na fase pós-parto.  

Essa técnica de geração de dados é considerada a mais pertinente quando o 

pesquisador quer obter dados em relação ao seu objeto de estudo, que não podem ser 

encontrados em documentos, tendo em vista que nos permite conhecer mais sobre valores, 

sentimentos e atitudes subjacentes ao comportamento do grupo em estudo, indo além da 

descrição das ações e podendo incorporar novas fontes de interpretação.  

Observamos que durante a entrevista há uma interação entre pesquisador e 

colaborador, de modo que não apenas as palavras são levadas em consideração, mas em igual 

maneira gestos, olhares, entonação da voz, entre outras manifestações do comportamento.  

No que tange aos dados obtidos por meio das entrevistas, Minayo (1996) elucida a 

divisão desses dados em duas partes essenciais: os de natureza objetiva, compreendendo fatos 

concretos e objetivos e os de natureza subjetiva, que equivalem a atitudes, valores, opiniões. 

Estes, por sua vez, somente podem ser obtidos com a contribuição dos atores sociais desse 

processo, isto é, entrevistador e entrevistado. 

2.6.3 Roda de conversa ou grupo focal 

 

As rodas de conversas realizadas em nossa pesquisa foram pensadas com o propósito 

de reunir mais subsídios e, com efeito, compreendermos mais substancialmente as práticas de 

letramento vivenciadas pelos profissionais ministrantes do Curso, desde a fase de 

planejamento até o momento da efetivação das aulas. 

Assim sendo, a implementação das rodas de conversas serviu para complementar os 

dados gerados por meio da entrevista. Diante disso, pudemos perceber que a discussão e a 

reflexão acerca da temática proposta pelo pesquisador facilitaram a compreensão e, 

concomitantemente, as análises desses dados. 

No desenvolvimento dos diálogos, observamos a veracidade da premissa de 

Warschauer (2002, p. 47), quando afirma que a roda de conversa “[...] é uma construção 

própria de cada grupo. [...] Constitui-se em um momento de diálogo, por excelência, em que 

ocorre a interação entre os participantes do grupo, sob a organização do coordenador [...]”. 

Com efeito, esse instrumento de pesquisa nos permite um entendimento maior no que diz 

respeito ao objeto de estudo, haja vista que, por ser interativo, favorece a descontração dos 

colaboradores e, consequentemente, a maior colaboração. 
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Trata-se de uma técnica que nos reporta às lições de Freire e Shor (1987, p. 127), 

quando explicam:  

 

O diálogo não é uma situação na qual podemos fazer tudo o que queremos. 

Isto é, ele tem limites e contradições que condicionam o que podemos 

fazer... Para alcançar os objetivos de transformação, o diálogo implica em 

responsabilidade, direcionamento, determinação, disciplina, objetivos. 

 

No decorrer da aplicação dessa técnica de pesquisa, foi possível identificar que nossos 

colaboradores ficaram mais à vontade do que no momento da entrevista, haja vista que as 

respostas fornecidas por eles parecem ser mais completas, isto é, rica em detalhes, de modo 

que esse instrumento foi de grande valia para a geração dos dados. 

Após as entrevistas, é preciso fazer a transcrição dos dados gerados por meio desse 

recurso. Esse momento da pesquisa é de extrema importância e requer uma série de cuidados 

por parte do pesquisador. No momento da transcrição, é necessário distanciar-se do processo 

de geração de dados para dar um enfoque diferente e intencional.  

Para Queiroz (1983), quando o pesquisador faz a transcrição de um documento oral 

(com sua vivacidade, colorido e calor humano) para um documento escrito, este se torna 

inerte, passivo, estático, reproduzindo somente em parte tudo quanto realmente ocorreu. 

2.6.4 Questionário  

 

Entende-se por questionário um conjunto de questões que são respondidas por escrito 

por pesquisados ou colaboradores com o intuito de se obter informações acerca de vários 

tópicos inerentes à sua investigação (GIL, 1999). Assim, utilizamos em nossa pesquisa 

questionários que favoreceram a construção do perfil dos colaboradores, a fim de 

conhecermos melhor cada um dos participantes da pesquisa. 

Nesse ensejo, apresentamos alguns pontos positivos acerca da técnica de geração de 

dados, pois, segundo Gil (1999, p. 128-129), ele: 

 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser 

enviado pelo correio; 

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores; 

c) garante o anonimato das respostas; 

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 
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e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal 

do entrevistado.  

 

Singularmente importante é o momento da formulação de questões, pois, segundo Gil 

(1999), existem alguns critérios que devem ser levados em consideração ao formular e aplicar 

o questionário, sendo eles, respectivamente: as perguntas devem ser formuladas de maneira 

clara, concreta e precisa; deve-se levar em conta o sistema de preferência do interrogado e o 

seu nível de informação; as perguntas devem possibilitar uma única interpretação, evitando o 

duplo sentido; a pergunta não deve sugerir respostas, para não interferir no resultado da 

pesquisa; as perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez, para não confundir o 

colaborador. 

Empreendemos o uso de questionário, pois compreendemos a sua relevância como 

técnica de geração de dados que pode fornecer por meio da sua aplicação informações de 

grande utilidade para a pesquisa. 

A princípio, aplicamos um questionário com cada um dos membros da equipe 

ministrante do Curso. Foram elaboradas questões abertas que, por sua vez, proporcionam 

maior liberdade de escolha e maior riqueza de respostas (GRESSLER, 2003). As fechadas são 

mais fáceis de compreender e de responder, além de limitarem as respostas do colaborador às 

alternativas de antemão previstas pelo pesquisador.  

As questões contempladas em nossa pesquisa favoreceram a construção do perfil da 

equipe, no que tange à faixa etária, à experiência profissional e, particularmente, ao trabalho 

com as gestantes. Também aplicamos um questionário contendo oito questões fechadas para 

constituirmos o perfil das entrevistadas gestantes, no que se refere à faixa etária, à 

escolaridade, à ocupação profissional e ao número de filhos(as). 

2.7 Categorias de análises 

 

Como categoria de análises, lançamos mão dos elementos propostos por Hamilton 

(2000) para descrever e analisar o Curso de Formação para Maternidade, os quais se dividem 

em visíveis e não visíveis. 

Os elementos visíveis incluem as categorias participantes (pessoas que podem ser 

vistas interagindo com textos escritos), ambientes (circunstâncias físicas imediatas nas quais a 

interação ocorre), artefatos (ferramentas materiais e acessórios envolvidos na interação) e 

atividades (ações realizadas pelos participantes no evento de letramento). 
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Quanto aos elementos não visíveis, temos participantes ocultos (outras pessoas ou 

grupos de pessoas envolvidas em relações sociais de produção, interpretação, circulação e, de 

modo particular, na regulação de textos escritos), domínio (práticas dentro das quais o evento 

acontece, considerando seu sentido e propósito sociais), recursos (valores não materiais, 

compreensões, modos de pensar, sentimentos, habilidades e conhecimentos), rotinas (trajetos 

que facilitam ou regulam ações, regras de apropriação e legibilidade, quem pode ou não se 

engajar em atividades particulares). 

No que tange às implicações do Curso de Formação para Maternidade na vida dos 

profissionais e das gestantes que participaram do referido Curso, procuramos estabelecer um 

diálogo com a Teoria Social Cognitiva (BANDURA, 2001), realizando uma discussão sob a 

perspectiva da agência humana, enfatizando a agência coletiva (intencionalidade, 

antecipação, autorreatividade e autorreflexão). Nessa perspectiva, salientamos que essas 

categorias podem ser reduzidas ou ampliadas conforme a sua aparição ou não nos dados 

gerados. 
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3 APORTES TEÓRICOS  

 

Iniciamos este capítulo tratando da pluralidade do conceito de letramento, fenômeno 

típico de sociedades grafocêntricas, presente nos mais variados contextos de uso da 

linguagem. Nesse ensejo, versaremos sobre letramento ideológico, mundos de letramento e 

agentes de letramento. 

Na seção 3.2, apresentaremos os conceitos de eventos e práticas de letramento, 

mostrando que há uma significativa diferença entre eles. Esses conceitos, no que se refere aos 

eventos de letramento, serão embasados, principalmente, nos pressupostos de Heath (1983), 

Barton e Hamilton (1998) e Hamilton (2000). No que tange às práticas, respaldamo-nos em 

Baynham (1995) e Paz (2008). 

Mais adiante, trataremos do letramento em saúde, esclarecendo esse conceito e 

evidenciando a sua presença no Curso de Formação para Maternidade. Na subseção que 

segue, 3.3.1, mostraremos que o diálogo entre as teorias da educação e da saúde é capaz de 

proporcionar maior interação entre os sujeitos nos eventos de letramento em saúde. 

Em seguida, na seção 3.4, discutiremos a relação entre letramento e trabalho, 

evidenciando que as atividades laborais são permeadas de práticas de letramento que se 

estabelecem e se materializam em textos escritos nos mais diversos contextos de trabalho. 

Para efetivar essas discussões, ancoramo-nos nos construtos de Nouroudine (2002) e Paz 

(2008). 

Na última seção deste capítulo, trazemos à baila o letramento para a maternidade, que 

consiste nas práticas e eventos de letramento voltados para fornecer orientações a mulheres 

grávidas sobre como cuidar da saúde dela e do bebê. Mesmo não tendo encontrado na 

literatura nenhum subsídio que trate desse tipo de letramento especificamente, ele emerge de 

nossos dados de tal maneira que não podíamos deixá-lo passar sem lhe dar a devida 

importância.  

3.1 Letramento: um conceito plural 

 

O conceito de letramento originou-se da necessidade de nomear as práticas sociais de 

uso da linguagem. O autor britânico Bryan Street foi quem primeiro utilizou o termo na 

década de 1980. Os estudos sobre o letramento, de acordo com Descardeci (1997), iniciaram-

se logo após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. 

O surgimento desse conceito na linguística gerou a necessidade de uma nova palavra, 

originando assim o termo literacy, cuja tradução é letramento. Nas palavras de Soares (2003, 
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p. 29): “representou, certamente, uma mudança histórica nas práticas sociais: novas demandas 

sociais pelo uso da leitura e da escrita que exigiram uma nova palavra para designá-las. Ou 

seja: uma nova realidade social trouxe a necessidade de uma nova palavra”. 

No Brasil, os Estudos de Letramento somente foram difundidos na década de 1980, 

com a produção de Mary Kato, no livro No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística. Em 1995, o termo ganhou maior visibilidade ao fazer parte do título dos 

livros Os significados do letramento, organizado por Ângela Kleiman, e Alfabetização e 

Letramento, de Leda V. Tfouni.  

Estudiosos como Oliveira (2010), Kleiman (2006), Tfouni (1995), Paz (2008), Tinoco 

(2008), Santos (2011) e Rojo (2012) têm solidificado as pesquisas que versam sobre 

letramento em nosso país, por meio de estudos que contemplam o letramento nas mais 

diversas esferas das atividades humanas. 

Os pressupostos teóricos de Street (1984) acerca da língua escrita também contribuem 

com este trabalho, principalmente no que tange ao modelo ideológico que entende as práticas 

de letramento como parte integrante das diversas culturas. Tal modelo compreende a escrita 

dentro de uma perspectiva social, levando em consideração vários fatores, dentre eles os 

socioculturais e históricos. Desse modo, podemos atribuir à língua oral o mesmo valor que é 

dado à língua escrita, pondo fim à dicotomia que existe no modelo autônomo. 

Além disso, o modelo ideológico de letramento valoriza o significado cultural e o 

contexto de produção, respeitando e considerando importante a pluralidade das práticas 

letradas em todas as instâncias da vida humana, e, principalmente, atribui àqueles que não 

foram alfabetizados a condição de letrados, por acreditar que mesmo as pessoas que não 

sabem ler nem escrever fazem parte de eventos e práticas de letramento em seu cotidiano. 

Com efeito, entendemos que todas as práticas de letramento estão permeadas não 

somente por questões da cultura, mas em igual maneira pelas estruturas de poder da 

sociedade. A esse respeito, Street (1993, p. 9) revela: 

 

Qualquer estudo etnográfico do letramento atestará, por implicações, sua 

significância para diferenciações que são feitas com base no poder, na 

autoridade, na classe social, a partir da interpretação desses conceitos pelo 

pesquisador. Assim, já que todos os enfoques sobre o letramento terão um 

viés desse tipo, faz mais sentido, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, 

admitir e revelar, de início, o sistema ideológico utilizado, pois assim ele 

pode ser abertamente estudado, contestado e refinado.  
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No modelo ideológico, o letramento é entendido como o uso real da linguagem, como 

uma prática nem neutra, nem técnica, e sim útil para a interação social. Diante disso, Street 

(1984) se posiciona a favor do modelo ideológico, por acreditar que o letramento deve ser 

definido como práticas sociais concretas de uso da linguagem, nas quais o ambiente, isto é, o 

contexto, influencia na maneira como os sujeitos lidam com a escrita.  

A esse respeito, Paulo Freire ressalta em entrevista concedida a Pelandré (2002, p. 20): 

“quanto mais eu estivesse, como educador, molhado cultural e socialmente das mesmas águas 

do educando, tanto mais acessível ficaria para o educando o seu conhecimento”. Essa 

premissa freiriana, no âmbito escolar, nos permite enxergar verdadeiramente os sujeitos que 

chegam à escola, quem são, como lidam com os eventos de letramento, a cultura e o meio em 

que estão inseridos, ou seja, valorizar os conhecimentos locais dos sujeitos a fim de colaborar 

com as práticas de letramento vivenciadas por esses sujeitos nos diversos contextos sociais . 

Isso acontece porque vivemos em uma sociedade composta por diversas culturas, cada 

uma com peculiaridades que caracterizam e determinam o modo de ser e viver das pessoas e a 

escola mostra-se um ambiente propício para o desenvolvimento do modelo de letramento 

ideológico de Street. O fato de nossa sociedade ser grafocêntrica nos torna seres de 

linguagem, haja vista que vivemos permeados por ela seja verbal, seja não verbal, assim, em 

casa, na igreja, na rua, na escola ou em outros ambientes de trabalho, mesmo aqueles sujeitos 

que não sabem ler nem escrever vivenciam diariamente eventos de letramento nos quais a 

linguagem está inserida, como, por exemplo, ir ao supermercado, fazer compras utilizando 

listas, consultar preços, usar um caixa eletrônico, efetuar pagamentos, dentre outras práticas 

cotidianas.   

A esse respeito, Mortatti (2004, p. 98) estabelece algumas características acerca da 

sociedade na qual vivemos, a qual é 

 

[...] baseada em comportamentos individuais e sociais que supõem inserção 

no mundo público da cultura escrita, isto é, uma cultura cujos valores, 

atitudes e crenças são transmitidos por meio da linguagem escrita e que 

valoriza o ler e o escrever de modo mais efetivo do que falar e ouvir, 

diferentemente do que ocorre em sociedades iletradas ou ágrafas [...]. 
 

Nesse contexto, os estudos que privilegiam as práticas sociais de uso da linguagem 

estão ganhando espaços de visibilidade e as pesquisas nessa área aumentam de forma visível, 

principalmente por terem sido observados os vários contextos sociais de manifestação da 

linguagem e, consequentemente, do fenômeno do letramento. Esse cenário deu origem ao que 
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Barton (1993, p. 8) denominou de “mundos de letramento”. Esse termo materializa a ideia da 

linguagem que se faz presente em contextos diversos de diferentes formas.  

Nas palavras de Barton (1993, p. X, preface),  

 

existem mundos de letramento diferentes: em um país como a Inglaterra 

coexistem letramentos distintos lado a lado. As pessoas, individualmente, 

têm experiências diferentes e demandas diferentes dessas experiências 

emergem. Além disso, assim como as pessoas têm experiências distintas, 

também distintos são os objetivos e os propósitos para ler e escrever. 

Existem mundos de letramento separados: de adultos e crianças, de pessoas 

que usam diferentes linguagens, de homens e mulheres. Existem também 

vários mundos públicos de letramento, definidos por instituições sociais das 

quais nós participamos, tais como: escola, local de trabalho e repartições 

públicas. 

 

Desse modo, para cada contexto social, existem demandas diferentes de práticas e 

eventos de letramento. Por esse viés, Oliveira (2010, p. 330) esclarece: “[...] não há dúvida de 

que as práticas de letramento que ocorrem nos variados contextos – casa, escola, igreja, ruas, 

lojas, empresas, órgãos oficiais, dentre outros – atendem a funções e propósitos diferentes”. 

Assim sendo, cada esfera da atividade humana faz uso das práticas de letramento que melhor 

atendem às suas necessidades sociocomunicativas. 

Com efeito, a expressão “mundos de letramento” consegue designar as singularidades 

existentes nas mais diversas esferas da vida humana. Conforme sugere Tinoco (2008, p. 101), 

“o conceito de „mundos de letramento‟ enfatiza a natureza situada das práticas sociais de 

leitura e escrita, o que implica argumentar em favor da inexistência de um conjunto de 

práticas que possa caracterizar „O‟ letramento, no singular”. 

Evidenciamos que não se trata de letramento, e sim letramentos. O fenômeno do 

letramento não deve ser entendido como algo singular e individual, na medida em que se 

apresenta como plural, coletivo e multifacetado em todas as instâncias de sua vivência, haja 

vista que os mundos de letramento se manifestam em comunidades que atuam coletivamente, 

compartilhando interesses, preferências, crenças e necessidades comunicativas que as 

caracterizam frente a nossa sociedade. Nesse sentido, Street (1984, p. 47) preconiza: 

 

[...] seria, provavelmente, mais apropriado referirmo-nos a “letramentos” do 

que a um único letramento, e devemos falar de letramentos, e não de 

letramento, tanto no sentido das diversas linguagens e escritas, quanto no 

sentido de múltiplos níveis de habilidades, conhecimentos e crenças, no 

campo de cada língua e/ou escrita. 
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Há ainda autores que defendem não somente o uso do termo letramentos, mas também 

afirmam a existência de uma nova expressão denominada de letramentos múltiplos. De acordo 

com Oliveira e Kleiman (2008), os usos de leitura e escrita são variáveis por estarem 

associados a práticas sociais de contextos específicos. Esse pressuposto nos fornece uma visão 

panorâmica acerca da dimensão plural do conceito de letramento, mostrando-nos ainda um 

fenômeno em constante movimento presente nas mais diversas manifestações sociais de uso 

da linguagem, inclusive nas esferas do trabalho, atendendo sempre as demandas específicas 

de cada área laboral. 

Nessa perspectiva, Oliveira (2010, p. 330) assume um posicionamento bastante 

esclarecedor. Segundo ela, 

 

entender que o letramento é mediado por textos implica naturalmente ter 

consciência de que o uso de determinados textos depende do sistema de 

atividades no qual as pessoas estão inseridas, noutros termos depende dos 

papéis que as pessoas exercem e do que elas necessitam fazer por meio 

desses textos em determinadas situações. 
 

Assim sendo, cada profissão e cada ambiente de trabalho contemplam diferentes tipos 

de letramento, levando em consideração aquele que melhor atende as exigências e dinâmicas 

daquele campo de atuação laboral e de seus participantes. Nesse contexto, Paz (2008, p. 48) 

destaca: 

 

[...] são as demandas comunicativas que mobilizam o sujeito a fazer uso da 

leitura e da escrita não como habilidade meramente técnica, mas como 

práticas que se efetivam em conformidade com os aspectos sociais e 

culturais da realidade em que se insere a situação comunicativa. 

 

Essa realidade é percebida no Curso de Formação para Maternidade, haja vista que os 

profissionais que ministram o Curso possuem formações diferentes e seus discursos são 

repletos de saberes oriundos de artefatos de leitura e de escrita utilizados no processo de sua 

formação profissional bem como no exercício de suas atividades, particularmente no decorrer 

do planejamento e das aulas do referido Curso, além de suscitar leituras e escritas da parte das 

cursistas durante os encontros.  

Desse modo, evidenciamos que cada prática de letramento se desenvolve e se 

estabelece de acordo com a necessidade comunicativa de sua esfera de atuação social. Assim, 

cada profissional, mediante a multiplicidade dos letramentos promovidos no Curso de 
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Formação para Maternidade e em face do que se propõe a fazer no Curso com base nas 

práticas de leitura e de escrita, atua como agente de letramento.  

A expressão “agente de letramento”, cuja etimologia remete-se ao latim, pode ser 

assim descrita: o termo agente (agentem) significa “alguém ou algo operante, atuante”, e 

letramento (littera+mentum) é compreendido como “letras em ação ou ação com as letras”. 

Desse modo, subjaz a compressão do agente de letramento enquanto aquele que faz uso das 

letras ou da linguagem para desenvolver atividades. 

Ferreira (2004, p. 68), a esse respeito, apresenta várias definições para o vocábulo 

agente, no entanto, iremos nos deter a mostrar apenas as que tratam da palavra agente 

atribuída a seres humanos, sendo elas: 

 

1. que opera, agencia, age. 
2. pessoa agente. 
3. pessoa especializada que trata de negócio por conta alheia ou que 

representa os interesses de seus clientes. 
4. representante, comissário ou delegado de uma pessoa, de uma instituição, 

de um organismo, etc. 
5. pessoa encarregada de uma agência. 
6. pessoa que pratica a ação.   

 

Sendo assim, o conceito de agente remete à ideia de fazer coisas, a ação propriamente 

dita. Kleiman (2006, p. 82-83) define o agente de letramento como  

 

um mobilizador dos sistemas de conhecimento pertinentes, dos recursos, das 

capacidades [...] um promotor das capacidades e recursos de seus alunos e 

suas redes comunicativas para que participem das práticas sociais de 

letramento, as práticas de uso da escrita situadas, das diversas instituições. 

 

Diante dessa definição, podemos inferir que todas as pessoas envolvidas em práticas 

de letramento, ao mobilizarem saberes através da leitura e da escrita, podem ser consideradas 

agentes de letramento, seja qual for a sua função social. 

Nessa perspectiva, Bazerman (2006) apresenta a escrita enquanto agência. Segundo 

esse autor,  

 

a escrita não existiria sem que nós, como indivíduos, não trabalhássemos 

nem nos arriscássemos ao fazê-la. [...] Além do mais, a escrita está associada 

a valores de originalidade, personalidade, individualidade – com razão, 

porque nos fornece os meios pelos quais deixamos traços de nossa 

existência, nossas condições de vida, nossos pensamentos, nossas ações e 

nossas intenções (BAZERMAN, 2006, p. 11).  
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Com efeito, subjaz a compreensão de que todo sujeito, ao atuar individual e 

coletivamente em suas relações sociais promovendo ações de leitura e escrita, está envolvido 

na agência, sendo considerado um agente de letramento desse processo. Bazerman (2006, p. 

11) confirma esse pensamento ao apontar que toda “a escrita é imbuída de agência”. 

Corroborando essa linha de raciocínio, Kleiman (2006, p. 414) apresenta algumas 

definições acerca da agência, ao explicitar: “Se, por um lado, todos somos agentes exercendo 

nossa ação sobre objetos do mundo, pelo fato de sermos humanos, a agência social é uma 

condição de poucos, aqueles que agem na coletividade, exercendo sua ação nos outros, em 

função dos objetivos de um grupo social”. 

Ao discorrer sobre o professor como agente de letramento, Oliveira (2010, p. 51) 

destaca que, 

 

ao assumir a posição de “agente”, o professor adota uma cultura de 

aprendizagem diferente, alternativa, identificando-se como um “mediador 

agentivo” de natureza coletiva que opera em uma via de mão dupla, e não 

como um “mediador mental”, voltado para o desenvolvimento individual ou 

para uma articulação social limitada porque circunscrita na relação “um a 

um”, e de forma unilateral (de quem sabe para quem não sabe). 
 

Desse modo, os ministrantes do Curso tornam-se capazes de executar suas 

transformações, permitindo que eventos múltiplos de letramento ocorram a partir de suas 

ações implementadas durante a realização do Curso em foco.  

3.2 Eventos e práticas de letramento no Curso de Formação para Maternidade  

 

As práticas e os eventos de letramento são manifestações sociocomunicativas da 

linguagem vivenciadas por sujeitos, independentemente de sua escolarização, nas mais 

diversas esferas da sociedade. Assim sendo, compomos uma sociedade grafocêntrica e 

linguística na qual a mais corriqueira atividade doméstica até a mais complexa situação de 

trabalho é permeada pela linguagem, de maneira que pesquisar eventos sociais nos quais a 

linguagem escrita exerce um papel importante é fundamental para a compreensão do 

fenômeno do letramento.  

Contudo, é preciso perceber que há uma significativa diferença entre eventos e 

práticas de letramento. Enquanto as práticas tratam da maneira como fazemos uso dessa 

escrita em eventos de letramento, os eventos, por sua vez, representam as atividades humanas 
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que contemplam a escrita, ou seja, na qual ela ocupa um papel indispensável e fundamental. 

Um exemplo prático de evento de letramento é assistir aula na escola, todavia as atividades 

realizadas durante a aula, como, por exemplo, uma produção textual, configuram-se como 

uma prática de letramento. 

Heath (1983, p. 96), que foi o primeiro a cunhar o termo “evento de letramento”, 

esclarece-o como “qualquer ocasião em que um registro escrito obtém espaço numa interação, 

seja para ser lido, seja para ser discutido entre seus participantes. Corresponde a qualquer 

sequência de ação, envolvendo uma ou mais pessoas, na qual a produção e a compreensão da 

escrita exercem uma função”. Dito de outro modo, os eventos de letramento são situações 

sociocomunicativas nas quais o texto escrito desempenha um papel fundamental para que a 

interação comunicativa aconteça em um contexto específico, com propósitos também 

específicos nos mais variados segmentos da atuação humana. 

Sob a ótica de Marcuschi (2001), os eventos de letramento podem ser entendidos 

como usos da leitura e da escrita em contextos contínuos, reais, etnograficamente 

desenvolvidos, e não isolados, ou seja, os eventos de letramento são histórica e, por que não 

dizer, socialmente situados. Podem integrar situações informais (família, lazer) e formais 

(escola, trabalho) de uso da linguagem. 

A esse respeito, Barton e Hamilton (1998) afirmam que eventos de letramento se 

estabelecem através de rotinas que se instituem por meio de procedimentos, cuja natureza 

pode ser informal ou formal. Essa premissa enfatiza o caráter situado do evento de letramento 

que acontece em um determinado contexto social. 

No que concerne às práticas de letramento, Paz (2008, p. 55) esclarece que, “no 

âmbito dos estudos do letramento, o termo prática relaciona-se ao que as pessoas fazem 

mediante o uso da leitura e da escrita em eventos de letramento”. 

Chouliaraki e Fairclough (1999) mencionam três características ao se referirem às 

práticas de letramento: 1) são formas de produção de vida social que produzem efeitos tanto 

no aspecto econômico quanto nos aspectos culturais e políticos; 2) situam-se dentro de uma 

rede de relações com outras práticas, cuja relação externa determina a constituição interna; e 

3) há uma dimensão reflexiva que gera representações a respeito do que as pessoas fazem. 

Assim sendo, as práticas de letramento estão presentes nas diversas esferas de 

atividades humanas, materializando-se por meio de textos escritos que servem a inúmeros 

propósitos comunicativos. Nesse sentido, Paz (2008, p. 33) versa: 
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Face ao dinamismo e às demandas que envolvem as situações sociais, as 

práticas de letramentos estão sempre passíveis às mudanças. Assim sendo, 

essas práticas tendem a surgir e a se renovar por meio de processos informais 

de aprendizado e de estruturação de sentido que se configura mediante a 

internalização de processos sociais vivenciados pelos sujeitos que lançam 

mão dessas práticas. 

 

Segundo Baynham (1995, p. 39), “as práticas de letramento são formas culturais de 

uso da leitura e da escrita que se realizam em eventos de letramento. Envolvem não apenas o 

que as pessoas fazem, mas o que elas pensam sobre o que fazem e os valores e ideologias que 

estão subjacentes a essas ações”.  

Desse modo, depreendemos que as práticas de letramento vão além da materialidade 

dos textos escritos, na medida em que elas permeiam o campo dos valores, das atitudes, das 

relações sociais e das reflexões acerca de suas próprias práticas. 

Nessa perspectiva, entendemos o Curso de Formação para Maternidade como um 

evento de letramento privilegiado por compreender letramentos múltiplos que servem às 

diversas situações experimentadas e vivenciadas pelas participantes, tanto no que diz respeito 

à fase da gestação quanto no que se refere aos cuidados necessários à mãe e ao bebê, nesse 

caso, em seus primeiros momentos de vida.  

Podemos situar o Curso de Formação para Maternidade, mais especificamente, no 

domínio da saúde, que abrange uma variedade de eventos de letramento nos quais a educação 

em saúde torna-se indispensável na promoção de uma atuação mais consciente, no que tange 

aos cuidados com o bem-estar dos sujeitos, sejam profissionais, sejam usuários dos serviços 

de assistência e prevenção, exatamente como acontece no Curso de gestante.  

Ademais, adotamos em nossa pesquisa como categorias de análises os elementos 

propostos por Hamilton (2000, p. 17) ao descrever eventos de letramento. Essas categorias 

têm orientado diversas pesquisas no âmbito do letramento, pois favorecem a descrição e a 

análise desses eventos. 

 

                       Quadro 1 – Elementos visíveis e não visíveis do letramento 

Elementos visíveis nos eventos de letramento Constituintes não visíveis das práticas de 

letramento 

Participantes: pessoas que podem ser vistas 

interagindo com textos escritos. 
Participantes ocultos: outras pessoas ou grupos 

de pessoas envolvidas em relações sociais de 

produção, interpretação, circulação e, de modo 

particular, na regulação de textos escritos. 
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Ambientes: circunstâncias físicas imediatas nas 

quais a interação ocorre. 
O domínio de práticas dentro das quais o evento 

acontece, considerando seu sentido e propósito 

sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais e acessórios 

envolvidos na interação (incluindo os textos). 
Todos os outros recursos trazidos para a prática 

de letramento, incluindo valores não materiais, 

compreensões, modos de pensar, sentimentos, 

habilidades e conhecimentos. 

Atividades: as ações realizadas pelos 

participantes no evento de letramento. 
Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam ou 

regulam ações; regras de apropriação e 

legibilidade, quem pode ou não se engajar em 

atividades particulares. 

Fonte: Hamilton (2000, p. 17). 

 

Dito de outro modo, os participantes são os sujeitos que compõem um determinado 

evento de letramento, interagindo por meio de textos escritos, podendo ser concebidos como 

visíveis e não visíveis. 

O ambiente contempla o espaço físico onde os sujeitos interagem e as práticas sociais 

de uso da linguagem fazem despontar o evento de letramento, ao passo que o domínio 

compreende a instância social em que os letramentos ocorrem, incluindo suas regras, rotinas, 

protocolos etc. Já os artefatos são constituídos por instrumentos materiais e não materiais que 

medeiam a interação no evento de letramento, favorecendo a comunicação.  

As atividades são assim chamadas porque representam as ações que os sujeitos 

envolvidos no evento de letramento planejam, executam e refletem sobre elas por meio de 

seus dizeres.  

Esses elementos apresentados por Hamilton (2000) contemplam todas as 

particularidades de eventos e práticas de letramento, viabilizando uma compreensão mais 

abrangente desses fenômenos, que se manifestam em situações reais de uso da linguagem. 

Essas situações são experienciadas por todos que constituem um domínio discursivo, mesmo 

aquelas pessoas que não foram alfabetizadas, mas que interagem com seus pares materiais, 

tendo acesso a artefatos de leitura e escrita.  

Nessa perspectiva, acreditamos que esses elementos nos auxiliam a descrever o evento 

de letramento promovido pelos profissionais que ministram o Curso de Formação para 

Maternidade. Todavia, para compreendermos, ainda mais, esse evento, considerando suas 

especificidades, é importante percebermos como a linguagem se manifesta nessa situação de 

trabalho. Na seção seguinte, abordaremos esse contexto. 
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3.3 Letramento em saúde no Curso de Formação para Maternidade  

 

Eventos relacionados ao domínio da saúde fazem parte da vida cotidiana não somente 

dos profissionais que nela atuam, mas também das pessoas que necessitam recorrer aos 

serviços oferecidos por profissionais e instituições responsáveis pelo atendimento na instância 

da saúde pública, como acontece no caso do Curso de Formação para Maternidade. Este é um 

evento permeado de letramentos em saúde, haja vista que as práticas de escrita estão sempre 

voltadas para orientar as gestantes a respeito dos cuidados necessários para se ter uma 

gestação saudável.  

A expressão Letramento em Saúde surge em meio à expansão dos Estudos de 

Letramento na esfera social, nos diversos domínios das atividades humanas, e busca dar conta 

do uso da leitura, da escrita e da interpretação de textos voltados para a assistência e 

prevenção à saúde. 

O Institute of Medicine – IOM (2004, p. 32) define Letramento em Saúde como o 

grau pelo qual os indivíduos têm a capacidade para obter, processar e entender informações 

básicas de saúde e serviços necessários para a tomada de decisões que promovam a saúde. 

Essa definição nos permite perceber a importância do letramento no tocante aos cuidados que 

devemos ter com a saúde tanto no que se refere à prevenção quanto ao tratamento de doenças. 

A American Medical Association ad Hoc Committee on Health Literacy – AMA 

(1999, p. 553), por sua vez, compreende o Letramento em Saúde como um conjunto de 

habilidades, incluindo a capacidade de realizar leitura básica e as tarefas necessárias para a 

função numérica no ambiente de cuidados de saúde. Desse modo, os pacientes com o 

letramento adequado em saúde podem entender e agir no que diz respeito aos cuidados com a 

saúde e o bem-estar. 

Alguns estudos recentes realizados no Brasil mostram o crescente interesse de 

pesquisadores pela temática em questão. A exemplo disso, há o trabalho de Maragno (2009), 

que propõe a associação entre letramento em saúde e adesão à terapia medicamentosa, assim 

como a revisão bibliográfica sistemática realizada por Volpato, Martins e Mialhe (2009), que 

analisaram as bulas de medicamentos e seu efeito na compreensão de pacientes com relação 

ao seu conteúdo.  

Além disso, Paz (2008) investiga a prática de letramento no trabalho da enfermagem, 

Silva (2013) aborda a atuação de agentes comunitários de saúde em eventos de letramento no 

trabalho de orientação às famílias assistidas pelo Programa Saúde da Família (PSF) e 
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Passamai et al. (2011) enfocam seu trabalho no letramento funcional em saúde. Essas 

pesquisas são indicadores da relação dialética consubstanciada entre Letramento e Saúde. 

A World Health Organization – WHO (1998, p. 10) também aponta uma definição 

para Letramento em Saúde como as competências cognitivas e sociais que determinam a 

motivação e a capacidade dos indivíduos para obter acesso, compreender e utilizar a 

informação em meios que promovem e mantêm uma boa saúde. Além disso, esclarece que 

educação em saúde contempla uma gama de oportunidades conscientemente construídas para 

a aprendizagem, envolvendo diversas formas de comunicação, planejadas para melhorar o 

Letramento em Saúde, bem como o desenvolvimento de habilidades de vida que favoreçam a 

saúde individual e comunitária (WHO, 1998).  

Desse modo, evidenciamos o quanto os eventos de Letramento em Saúde estão 

presentes em nosso dia a dia e que saber compreender as informações, recomendações e 

instruções básicas é um procedimento indispensável para uma atuação tanto em saúde quanto 

nos demais domínios da vida.  

Os estudos do Letramento em Saúde, portanto, tornam-se imprescindíveis em um 

mundo textualizado, principalmente se levarmos em consideração que cada esfera da 

sociedade produz textos específicos com fins e público também específicos. Ainda, que é 

preciso entender e interpretar textos diversos para uma tomada de decisão consciente em 

termos de saúde. 

Por fim, compreendemos que os eventos de letramento situam-se e se estabelecem 

numa determinada esfera social por meio da inter-relação com outros eventos. Além disso, 

entendemos que o Letramento em Saúde está direcionado para a orientação; em outras 

palavras, para a educação de pessoas no agir, em determinadas situações de prevenção e 

cuidados quanto à saúde e ao bem-estar. A respeito da relação educação e saúde, trataremos a 

seguir. 

 

3.3.1 Educação em saúde 

 

O letramento manifesta-se diariamente em nossas vidas por meio da linguagem. Até 

mesmo aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever vivenciam eventos de letramento, 

posto que em uma sociedade grafocêntrica o contato com a linguagem verbal está presente da 

mais complexa até a mais simples atividade do cotidiano. Essa realidade se estende muito 

além das atividades domésticas e perpassa áreas como lazer, religião, educação e saúde. 
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O estreitamento das relações entre os estudos e as teorias que permeiam o letramento, 

a educação e a saúde tem se tornado cada vez mais visível e as pesquisas nessa área 

indispensáveis: 

 

Educação em Saúde se constitui como um conjunto de práticas pedagógicas 

e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que no âmbito das 

práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e compartilhada pelos 

trabalhadores da área, pelos setores organizados da população e 

consumidores de bens e serviços de saúde (BRASIL, 1993, p. 13). 

 

Nessa perspectiva, evidenciamos que, para desenvolver o seu trabalho fazendo-se 

entender por pessoas escolarizadas ou não, a atuação do profissional de saúde deve ser 

pedagogicamente planejada, sobretudo no que se refere à prevenção e ao tratamento de 

agravos à saúde, haja vista que educação em saúde é um processo que se realiza 

independentemente da consciência que os sujeitos tenham dela, conforme sugere Cardoso de 

Melo (2007). 

As concepções de educação em saúde decorrem, em linhas gerais, por um lado, de 

uma visão objetivista da sociedade e, por outro, de uma visão subjetivista. Segundo Cardoso 

de Melo (2007, p. 21), “em ambas as visões, a educação em saúde é tomada como um 

instrumento, um meio, uma técnica que teria por finalidade “educar” os indivíduos para que 

estes pudessem prevenir a doença, manter e melhorar a sua saúde”, uma vez que, ao melhorar 

a própria saúde, inevitavelmente o sujeito estará contribuindo não somente para o seu bem-

estar, mas de igual maneira para o de sua comunidade. Em outras palavras, os benefícios 

obtidos individualmente se refletem também no coletivo. 

Desse modo, a educação e a saúde não são dicotômicas, mas sim dialéticas, capazes de 

proporcionar maior interação entre os sujeitos e os eventos de letramento em saúde. Sobre 

essa questão, Ruiz-Moreno et al. (2005, p. 195) esclarecem que “o binômio educação e saúde 

constitui práticas socialmente produzidas em tempos e espaços históricos definidos”.  

As práticas e eventos de letramento direcionados para saúde e educação em saúde 

precisam ser contínuos e eficazes. Acerca disso, Cardoso de Melo (2007) aponta que “a 

educação permanente em saúde é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao quotidiano das organizações e ao trabalho”. A proposição do autor sugere que 

os processos de capacitação dos profissionais da saúde sejam pautados nas necessidades das 

pessoas e da comunidade em um processo permanente de ensinar e aprender. Para esse autor, 

“é a partir da problematização do processo e da qualidade do trabalho, em cada serviço de 
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saúde, que são identificadas as necessidades de capacitação, garantindo a aplicabilidade e a 

relevância dos conteúdos e tecnologias estabelecidas” (CARDOSO DE MELO, 2007, p. 11). 

Diante desse contexto, entendemos que educação e saúde são práticas sociais 

indissociáveis vivenciadas por todos que integram a sociedade, uma vez que pensar a 

educação em saúde passa a ser, então, refletir criticamente sobre as práticas de saúde e as 

relações entre os sujeitos nelas envolvidos (CARDOSO DE MELO, 2007). Nesse sentido, é 

pensar também a produção e a (re)produção dessas relações bem como as transformações 

dessas práticas sociais. 

Nesse contexto, práticas e eventos de letramento são vivenciados e promovidos por 

sujeitos, independentemente de sua escolarização, sobretudo, no âmbito da saúde que abrange 

variedade de eventos de letramento nos quais a educação em saúde torna-se indispensável na 

promoção de uma atuação mais consciente, no que tange aos cuidados com o bem-estar dos 

sujeitos, sendo eles profissionais ou usuários dos serviços de assistência e prevenção. 

Os estudos acerca do letramento, dessa forma, em comunhão com a educação 

permanente em saúde, contribuem para que as pessoas possam agir satisfatoriamente nos 

eventos de letramento em saúde e em suas práticas sociais. 

3.4 Letramento e trabalho: discutindo essa relação  

 

As pesquisas sobre linguagem/trabalho, apesar de recentes, vêm conquistando espaços 

de visibilidade por duas razões primordiais para o seu desenvolvimento. A primeira diz 

respeito à possibilidade de contribuir com os trabalhadores das mais diversas áreas de atuação 

profissional, auxiliando-os a compreender a relação existente entre a sua prática laboral e a 

linguagem por eles utilizada, que é indispensável a toda e qualquer situação de trabalho. Esta, 

por mais mecanizada que possa ser, fará uso da linguagem verbal, uma hora ou outra. A 

segunda se refere ao imenso campo de investigação disponível mediante as inúmeras 

atividades de trabalho presentes em nossa sociedade.  

O olhar mais atento para as questões interdisciplinares entre a Linguística e as 

Ciências do Trabalho data de 1980, na França, com a constituição dos grupos de pesquisa 

Analyse Pluridisciplinaire des Situations de Travail (APTS) e Langage et Travail (L&T). 

Tais pesquisas chegaram ao Brasil na década de 1990 e, a partir dessa época, vêm 

despontando alguns grupos de pesquisa voltados para essa perspectiva, como o Atelier – 

Linguagem e Trabalho, o Alter – Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas 
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Relações, o PraLinS – Práticas de Linguagem e Subjetividade e o Práticas de linguagem, 

trabalho e formação docente (SOUZA-E-SILVA; FAÏTA, 2002). 

No exterior, os trabalhos de pesquisadores como Nouroudine (2002), as discussões de 

Baynham e Prinsloo (2001), bem como os pressupostos teóricos de Lacoste (1998) 

contemplam como se dá a relação entre linguagem e trabalho. 

A ampliação desse campo de discussão tem grande importância para compreendermos 

o trabalho, haja vista que toda atividade humana é permeada pela linguagem, sendo uma 

condição inerente aos seres humanos. Somos constituídos pela linguagem, de modo que não 

há atividade laboral na qual a interação verbal não aconteça.  

Sendo assim, as contribuições das falas dos trabalhadores são indispensáveis às 

pesquisas, podendo contribuir para o processo de investigação e compreensão das práticas 

laborais. Souza-e-Silva e Faïta (2002, p. 60, grifo das autoras) esclarecem: “[...] a produção de 

conhecimento nas e sobre as situações de trabalho tem de dar lugar e ouvir a voz daqueles que 

têm a experiência no trabalho. São eles que sentem calor, se irritam e têm prazer no trabalho 

que estão fazendo”. 

Nesse sentido, as investigações não podem considerar apenas palavras isoladamente, é 

preciso analisar o contexto no qual as palavras são proferidas, levando em consideração a 

estreita relação entre linguagem e sociedade.  

A distinção das falas proposta por Johnson e Kaplan, em 1979, foi a primeira tentativa 

de recorte metodológico da análise da linguagem em situação de trabalho. Mais tarde, em 

1998, Lacoste desenvolveu um trabalho que diferencia a linguagem sobre, como e no 

trabalho. Essa tríade ilumina estudos e pesquisas não apenas em linguística aplicada, mas 

também nas Ciências do Trabalho, principalmente pelo fato de chamar a atenção dos 

pesquisadores para a linguagem como e no trabalho, isto é, considerando a situação de 

trabalho em si, posto que durante muito tempo os estudos se voltavam apenas para a 

linguagem sobre o trabalho. 

Nouroudine (2002) apresenta as três abordagens sobre linguagem e trabalho: a 

“linguagem no trabalho”, a “linguagem como trabalho” e, por fim, a “linguagem sobre o 

trabalho”, as quais são amplamente discutidas em seu texto. 

Essas modalidades, renomeadas por Paz (2008) como letramento no trabalho, 

letramento como trabalho e letramento para o trabalho, serão aqui adotadas, uma vez que o 

letramento compreende usos da linguagem, preferencialmente da linguagem escrita 

materializada na forma de gêneros.  
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O letramento no trabalho se efetiva em situações reais de trabalho no momento de sua 

execução. Nas palavras de Nouroudine (2002, p. 22), “seria, antes, uma das realidades 

constitutivas da situação de trabalho global na qual se desenrola a atividade”. No entanto, é 

preciso ficar bem claro que nem sempre o letramento no trabalho estará diretamente 

relacionado com a atividade que está sendo desenvolvida, uma vez que ela poderá contemplar 

natureza variada da atividade na qual está inserida.  

Ao observarmos o trabalho da equipe multidisciplinar ministrante no Curso de 

Formação para Maternidade, percebemos que o letramento no trabalho é circundante, ou seja, 

nem sempre está voltado para a situação de trabalho que está sendo desenvolvida. É comum 

em alguns momentos que o letramento assuma contornos mais globais, saindo da situação 

limítrofe do exercício laboral. Todavia, nosso interesse maior é o letramento voltado para a 

realização do Curso, por isso, nos deteremos em descrever o letramento como e sobre o 

trabalho. 

O letramento como trabalho, por sua vez, pode ser considerado um elemento 

constitutivo da atividade de trabalho, isto é, pode ser usado na realização do trabalho. Uma 

das características do letramento como trabalho é ser econômico, tendo em vista que a 

interação verbal em situação de trabalho pode ser um meio de gestão do tempo de trabalho.   

Para Nouroudine (2002, p. 22), o letramento como trabalho expressa a atividade, em 

tempo e lugar reais. Em síntese, é um letramento que é ativo e atuante, concretizando-se no 

momento da execução da atividade laboral.  

O letramento como trabalho instaura-se no dia a dia da equipe que ministra o Curso, 

principalmente no momento em que as palestras são oferecidas para as grávidas, já que cada 

profissional, dentro de sua especificidade, aborda temas importantes tanto no período da 

gestação quanto depois do parto.  

A psicóloga do CRAS trata de questões referentes a educação, lazer, trabalho, 

segurança, mudanças de comportamento da futura mamãe e do futuro papai para receber o 

bebê que está por vir, ajudando a gestante a entender as mudanças que estão ocorrendo em 

seu corpo e em suas emoções. Já a assistente social aborda questões referentes aos direitos da 

mãe, por exemplo, a natalidade, e os direitos do bebê. Apresenta os projetos sociais, as 

políticas públicas feitas para atender as necessidades da mãe e da criança. 

O trabalho feito pela enfermeira é voltado para orientar as grávidas a adotarem 

medidas preventivas para não desenvolverem doenças como hipertensão e diabetes durante a 

gravidez e, ainda, trata de temas como o aleitamento materno, os tipos de parto e os primeiros 

cuidados com o bebê. 
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A nutricionista atua apresentando às cursistas alimentos saudáveis que fazem parte da 

culinária regional e podem fazer parte da dieta da gestante e do bebê na idade adequada. Ela 

também orienta acerca dos alimentos prejudiciais à saúde da mãe e do bebê. 

O fisioterapeuta direciona o seu trabalho com as gestantes para orientá-la com relação 

às mudanças físicas que permeiam o evento gestacional, ensinando-as a lidar com essas 

mudanças e com as limitações que a gestação ocasiona. Esses temas são apresentados às 

cursistas por meio de textos como poesia, receita, dieta, vídeos, slides, textos informativos, 

entre outros. 

O letramento sobre o trabalho, por sua vez, realiza-se nas situações em que o sujeito 

tem a oportunidade de discorrer sobre o seu trabalho, independentemente de estar ou não em 

horário de trabalho, servindo aos mais variados propósitos, dentre eles, avaliar, esclarecer, 

corrigir, até mesmo em situações de descontração ou ainda em reuniões de trabalho, por 

exemplo.  

No que tange ao letramento sobre o trabalho no Curso em questão, percebemos que 

ele acontece, especialmente, mas não somente, durante as reuniões avaliativas dos encontros, 

nas reuniões para deliberar mudanças de horário, troca de profissional, mudança de local, 

entre outros aspectos a respeito do Curso. Sempre voltado para interpretar o fazer, o 

letramento sobre o trabalho colabora com a compressão da atividade de trabalho por ter a 

possibilidade de distanciar-se dela no momento de sua execução.  

Além dos letramentos apresentados por Paz (2008), emerge dos dados gerados em 

nossa investigação um letramento que reflete a construção dos artefatos materiais, ou seja, os 

gêneros usados para subsidiar as aulas do Curso, que é o letramento para o trabalho. 

É importante esclarecer que o letramento para o trabalho destina-se especificamente à 

preparação dos artefatos que irão colaborar com a realização da atividade de trabalho, sendo 

indispensável à sua execução. Esses artefatos fazem o evento do planejamento ser 

completamente voltado para o trabalho com as gestantes, dito de outro modo, para a atuação 

desses profissionais no sentido de orientá-las frente ao exercício da maternidade. 

Desse modo, depreendemos que o letramento para o trabalho se manifesta no 

momento em que os profissionais planejam as aulas e confeccionam os artefatos materiais que 

utilizarão em sua atividade laboral. 

 Nesse ensejo, Nouroudine (2002, p. 21-22) esclarece que é imprescindível que se 

analise não apenas a linguagem, mas, em igual maneira, o contexto no qual essa linguagem 

presentifica-se, a saber: 
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No exame das situações de trabalho, não se analisa a linguagem unicamente 

como discurso pré e/ou pós-experiência, mas, sobretudo, como parte da 

atividade em que constituintes fisiológicos, cognitivos, subjetivo, social etc., 

se cruzam em um complexo que se torne ele próprio uma marca distintiva de 

uma experiência específica em relação a outras. 

 

Desse modo, compreender letramento no trabalho, letramento como trabalho, 

letramento sobre o trabalho e o letramento para o trabalho oferece a possibilidade de 

conhecer a fundo a atividade de trabalho dos envolvidos nesse processo. Ademais, os estudos 

sobre letramento e trabalho colaboram com os profissionais, dando visibilidade à atividade 

laboral desempenhada por eles, bem como proporcionando a possibilidade de eles refletirem 

sobre suas práticas a partir de novas perspectivas. 

3.5 Letramento para a maternidade 

 

Ao reconhecermos o caráter múltiplo do letramento, abrimos um leque de 

possibilidades de investigação, estudos e discussões em um vasto campo de pesquisa. Desse 

modo, optar por um ou outro objeto torna-se uma árdua tarefa e requer do pesquisador a 

inserção no universo pesquisado, a fim de compreendê-lo em sua amplitude e peculiaridades. 

Cientes disso, imergimos no universo de uma equipe de profissionais multidisciplinar 

e das gestantes por meio da participação e observação do Curso de Formação para 

Maternidade. Tal evento de letramento mostrou-se riquíssimo em práticas de letramento 

voltadas para orientar o agir na maternidade, isto é, em formação para maternidade. 

Para compreendermos o letramento para maternidade, faz-se necessário que 

conheçamos algumas teorias e conceitos que regem o universo materno e, sobretudo, que 

possamos depreender que o letramento para maternidade não se resume a atitudes voltadas 

para o cuidar, mas sim a práticas de leitura e escrita voltadas para o agir materno.  

Nesse contexto, o dicionário online Dicio2 define a maternidade como: 

 

1. Estado, qualidade de ser mãe. 
2. Laço que liga a mãe aos filhos. 
3. Ação de pôr uma criança no mundo 
4. Estabelecimento hospitalar onde se fazem partos. 
5. Representação artística de uma mãe com o filho. 

 

 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.dicio.com.br/maternidade/>. Acesso em: 17 ago. 2015 
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As três primeiras definições se encaixam em nossa pesquisa, pois acreditamos que a 

maternidade acontece e permanece a partir do instante em que uma mulher sente-se mãe. 

Segundo Piccinini et al. (2008, p. 70), 

 

assim, como se sabe, o processo de construção da maternidade, de fato, 

inicia-se nas etapas bem anteriores à gestação, e seguirá seu curso após o 

nascimento do bebê. Não obstante, pode-se pensar que nesta sequência o 

diferencial para um exercício mais ativo da maternidade não seria 

propriamente o nascimento, e sim, a concepção. 

 

Desse modo, a gestação não é apenas um período de preparação para a maternidade, 

mas sim um período constitutivo da própria maternidade, pois é na gestação que a mãe 

começa a interagir efetivamente com o bebê, podendo, a partir desse momento, exercer 

efetivamente a maternidade. Para Piccinini et al. (2008, p. 70), “neste contexto a maternidade 

não é futura, é presente” e tem seu ápice após o nascimento do bebê, perpetuando-se durante 

toda a vida. 

Esse sentimento materno impulsiona atitudes que corroboram o significado da palavra 

maternidade, que se mostra no decorrer de nossa pesquisa como um conjunto de emoções, 

sentimentos e atitudes voltados para o bebê durante e após a gestação.  

Segundo Sallet (2009, p. 13), “a maternidade em si é um ato solitário, único, 

incomparável”. Essa definição reforça nossa compreensão de que uma gestação não é igual à 

outra, ainda que seja vivida pela mesma mulher em condições semelhantes à da gestação 

anterior. Nas palavras da psicóloga do CRAS, proferidas em uma de suas aulas no Curso, 

“cada gestação é uma gestação”. 

Ao falarmos em maternidade, logo nos lembramos do período gestacional, bem como 

do “clímax” da gestação, o momento do parto. A esse respeito, Dias (2015, p. 55) esclarece: 

 

Como processo humano corporal não tem mudado muito nos poucos milhões 

de anos da existência humana. Todavia, em termos culturais e sociais, está 

em constante mutação, uma vez que está inserido em um complexo contexto 

marcado por mudanças sociais e econômicas e atitudes culturais em relação 

à vida, à morte, à saúde e à doença, bem como ao risco. 

 

Notoriamente, as concepções culturais/sociais sobre gestação e maternidade têm 

sofrido significativas mudanças em nossa sociedade. Destacaremos aqui como uma das 

possíveis causas dessa mudança o lugar que a mulher ocupa na sociedade hodierna, haja vista 

que, com mais acesso a educação e informação e com a crescente ascensão da mulher no 
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mercado de trabalho, bem como com o advento dos contraceptivos, a maternidade deixou de 

ser o destino da maioria das mulheres em idade fértil e passou a ser uma escolha. 

De acordo com Giddens (1993), no final do século XIX houve um declínio da 

sociedade patriarcal e as mulheres passaram a ter maior controle sobre a criação dos filhos, de 

modo que o afeto maternal superou a autoridade patriarcal, atribuindo à mulher uma série de 

responsabilidades maternais que por muito tempo limitaram o seu papel na sociedade, 

deixando-a com uma única função social: ser mãe e cuidadora do lar.  

Todavia, a dedicação exclusiva à maternidade não era uma realidade das mulheres 

pobres. Para Knibielher e Fouquet (1977, p. 210), 

 

as classes dominantes que reinventaram a maternidade como vocação 

feminina exclusiva estão em contradição absoluta com a realidade concreta: 

muitas mulheres trabalham no séc. XIX e devem assumir sua maternidade 

nas condições mais difíceis. A distância é imensa entre o ideal descrito e 

sonhado da mãe educadora, consagrada em tempo integral a suas crianças, e 

a vida cotidiana das mães de origem modesta. 
 

Essa situação veio a mudar no século XX, na medida em que em meio ao processo de 

industrialização as mulheres começaram a conciliar o trabalho fora de casa e a maternidade, 

dando origem ao fenômeno que conhecemos como jornada dupla de trabalho. Com efeito, o 

uso do contraceptivo proporcionou às mulheres a liberdade de escolha, “ser ou não ser mãe”, 

possibilitando ainda o planejamento de quando ser mãe. 

Nesse mesmo século, a sociedade começou a perceber que a educação dos filhos 

estava nas mãos das mulheres, desse modo, para que as crianças tivessem uma boa educação, 

era necessário que as mulheres estivessem aptas a exercer esse papel. Por esse viés, Vilhena e 

Mota (2013, p. 75) elucidam: 

 

[...] implica que a educação das mães passe a ter por base a ciência e que, 

consequentemente, a confiança das mulheres nos sistemas informais de 

aconselhamento (as tão referidas vizinhas, parentes e comadres) seja 

transferida para os sistemas periciais e, mais do que isso, que as mães se 

transformem, elas próprias, em especialistas da infância. 
 

Com efeito, surge a necessidade de dar suporte científico a essas mães e a literatura a 

esse respeito traz uma significativa contribuição. No Brasil, podemos citar como exemplo a 

revista Pais e Filhos, que, desde 1968, publica conteúdos voltados para orientar mulheres 

grávidas e pais em geral. Além dessa revista, há alguns livros que trazem esclarecimentos 

para as mulheres que estão vivendo o evento gestacional, dentre eles, destacamos Grávida e 
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Bela (2009), da Dra. Carla Góes Sallet, e Dúvidas de mãe (2015), da pedagoga Larissa 

Fonseca. Os livros e as revistas que tratam da maternidade abordam um conjunto de 

estratégias para que as mulheres possam exercer bem a função maternal, equiparando a 

maternidade a uma profissão.  

Dessa maneira, evidenciamos que a profissionalização da maternidade é uma realidade 

da sociedade contemporânea, cujo principal desejo dessas mães é que seus filhos cresçam e se 

tornem adultos equilibrados, saudáveis e felizes.  

Além dos recursos da literatura que tanto colabora com as gestantes, o Curso de 

Formação para Maternidade tem um importante papel na preparação das mulheres para o 

evento gestacional, haja vista que contempla a possibilidade de as gestantes tirarem suas 

dúvidas diretamente com profissionais especializados, que podem contribuir bastante as 

auxiliando a compreender as mudanças físicas e emocionais que estão vivenciando, bem 

como a lidar com o bebê nos primeiros momentos após o parto, havendo também a valorosa 

troca de experiência entre uma gestante e outra. 

Além disso, durante o Curso de Formação para Maternidade, algumas práticas de 

letramento surgem, dentre elas, as anotações que as gestantes fazem sobre as aulas, poemas 

escritos pelas grávidas, reflexões expostas em mural, em que elas expressam seus sentimentos 

com relação à gestação. 

No que se refere aos profissionais ministrantes do Curso, percebemos a cada aula a 

utilização de diversas práticas de letramento. Como exemplo, podemos mencionar a 

construção do texto em slides, a elaboração de um cardápio balanceado para a gestante e para 

o bebê, as receitas de sopinha para o recém-nascido, a anotação das sugestões das gestantes 

para as aulas subsequentes e, ainda, o registro dos conteúdos trabalhados em cada aula.  

Todas essas práticas de letramento, tanto das gestantes quanto dos profissionais 

ministrantes do Curso, fazem despontar o letramento para a maternidade, que se constitui, 

grosso modo, de práticas de leitura e escrita voltadas para a atuação materna. 

Desse modo, compreendemos o evento gestacional como um momento singular na 

vida das mulheres que merece cuidados especiais, atenção e muita informação. Também 

entendemos que as práticas de letramento usadas para colaborar com o exercício da 

maternidade oportunizam uma gestação mais confiante, com bastante esclarecimentos, 

tornando o agir para a maternidade mais consciente e responsável. 
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4 PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA  

A  MATERNIDADE 
 

 
Sobre o Curso de Formação para Maternidade... 

 

É, acaba sendo muito prazeroso para a gente, porque a 

gente percebe que aquelas horas que a gente passou 

daqueles dias, a gente deixou alguma coisa de boa na 

vida delas. E Pode fazer um pouquinho de diferença. 

Relato do fisioterapeuta  

 

Embasados nos elementos propostos por Hamilton (2000), analisaremos as práticas de 

letramento do Curso de Formação para Maternidade, com vistas a compreender os eventos de 

letramento implementados no transcorrer do Curso, bem como descrever as práticas de 

letramento efetivadas pela equipe ministrante do Curso mencionado.  

Iniciaremos a seção 4.1 tratando dos participantes, suas formas de agir no tocante à 

escrita, como o letramento se manifesta na atuação profissional desses participantes. 

Contemplaremos, também, aspectos biográficos relacionados aos sujeitos que desenvolvem as 

práticas de letramento em estudo.  

Na seção 4.2, abordaremos o ambiente e o domínio, elementos que dizem respeito às 

condições físicas e de natureza institucional nas quais as práticas de letramento são 

desenvolvidas. Essa categoria nos permite compreender o sentido e o propósito social do 

Curso. 

Contemplaremos no item 4.3 os artefatos que abrangem os instrumentos de ordem 

material e conceitual relacionados à escrita dos textos em estudo. Os de ordem material 

incluem, dentre outros, o gênero aula que corrobora o propósito de orientar as gestantes no 

que concerne à saúde na gestação e à saúde do bebê. Além disso, os artefatos servem de 

subsídios para que as grávidas possam compreender os temas abordados. Os artefatos 

conceituais abrangem as vivências e representações construídas pelos profissionais 

ministrantes do Curso, bem como todas as práticas de letramento, incluindo valores não 

materiais, compreensões, modos de pensar, sentimentos, habilidades e conhecimentos da área 

de atuação profissional de cada ministrante. 

No item 4.4, apreciaremos as atividades promovidas pela equipe de profissionais, 

estas, por sua vez, englobam os procedimentos adotados na execução das práticas de escrita. 

Cabe analisar, nessa categoria, as ações promovidas pela equipe cujo objetivo era promover a 

interação entre as cursistas e ampliar a compreensão dos temas abordados. 
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4.1 Participantes 

 

Os participantes exercem um papel fundamental para a descrição das práticas de 

letramento. Tal categoria nos permite compreender aspectos identitários relacionados aos 

sujeitos que promovem e vivenciam as práticas de letramento em estudo e ainda o que eles 

pensam em relação ao trabalho que realizam. 

Participaram da pesquisa membros da equipe de profissionais ministrantes do Curso. 

A referida equipe é composta por uma assistente social, com mais de vinte anos de atuação 

profissional e quatro anos de trabalho no Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS), e por uma psicóloga, com seis anos de atuação profissional, que atende crianças e 

famílias cadastradas no CRAS há mais de três anos, atuando diariamente no CRAS.  

Já os demais integrantes da equipe ministrante do Curso de Formação para 

Maternidade são convidados pela coordenação do CRAS e atuam somente no período em que 

o Curso está sendo ofertado. São eles: uma técnica de enfermagem que está cursando o último 

período da graduação em Enfermagem, uma nutricionista formada há dois anos, que está na 

sua segunda experiência no trabalho com gestantes, e um fisioterapeuta, cuja atuação 

profissional já dura mais de vinte anos e o trabalho com grávidas é recorrente em sua 

atividade laboral.  

Esses profissionais, ao ministrarem aulas para as grávidas assistidas pelo CRAS, 

abordam conteúdos que vão desde os cuidados com a saúde na gestação até a assistência ao 

filho nos primeiros anos de vida. Também foram participantes da pesquisa seis mães, cuja 

faixa etária situa-se entre 14 e 38 anos de idade. A maioria das entrevistadas reside na 

periferia da cidade, tendo concluído apenas o ensino fundamental e não estavam em sua 

primeira gestação.  

Outra colaboração importante foi a da coordenadora do CRAS, que deu total apoio à 

pesquisa e, com isso, abriu as portas do Centro para que pudéssemos apresentar e realizar a 

investigação. Além disso, colocou-se à disposição para nos ajudar no que fosse necessário 

durante o processo de geração de dados. 

  

4.1.1 Letramento e o trabalho dos profissionais do Curso de Formação para Maternidade 

 

Cada um dos profissionais ministrantes do Curso desempenha um papel 

complementar, cuja atuação conjunta resulta em um currículo diversificado que envolve 
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diversos aspectos da gestação. Somente por meio desse trabalho em equipe é possível realizar 

esse evento de letramentos múltiplos
3
. 

Nesse sentido, a psicóloga do CRAS trata de questões referentes a educação, lazer, 

trabalho, segurança, mudanças de comportamento da futura mamãe e do futuro papai durante 

o período gestacional, os cuidados e preparativos para receber o bebê que está por vir, o que 

auxilia a gestante a entender as mudanças que estão ocorrendo em seu corpo e em suas 

emoções, inclusive a saber lidar com elas de forma equilibrada. 

A assistente social, por sua vez, aborda questões referentes aos direitos da mãe, por 

exemplo, a natalidade e os direitos do bebê. Apresenta os projetos sociais como o Bolsa 

família e as políticas públicas feitas para atender às necessidades da mãe e da criança, dentre 

elas podemos citar o atendimento clínico-ginecológico, o planejamento reprodutivo, o 

acompanhamento do pré-natal, o cartão da gestante, a caderneta de saúde da criança e o 

registro de nascimento gratuito. 

O trabalho feito pela enfermeira é voltado para orientar as grávidas a adotarem 

medidas preventivas, a fim de não desenvolverem doenças comuns ao período gestacional, 

tais como: hipertensão e diabetes. Ainda focaliza temas de relevância para as mães e o bebê, 

como o aleitamento materno, os tipos de parto e os primeiros cuidados com o recém-nascido. 

A nutricionista possui a tarefa de apresentar às cursistas cardápios que contemplam 

alimentos saudáveis, que, além de fazerem parte da culinária regional, podem fazer parte da 

dieta da gestante e do bebê, levando-se em conta a fase de desenvolvimento em que ele se 

encontra. A referida profissional também orienta quanto ao valor nutricional dos alimentos, as 

indicações de cada um deles, inclusive as porções a serem consumidas. Também alerta sobre 

os alimentos prejudiciais à saúde da mãe e do bebê, chamando a atenção para que esses 

produtos possam ser evitados. 

O fisioterapeuta direciona o seu trabalho para as mudanças físicas que permeiam o 

evento gestacional, ensinando-as a lidar com essas mudanças e com as limitações que a 

gestação ocasiona. Também discute questões relativas à postura, a exercícios físicos que 

podem favorecer o bem-estar da gestante durante as várias fases da gravidez, além outras 

instruções voltadas para esse mesmo fim. 

O material escrito utilizado por esses profissionais, no transcorrer do Curso, é 

confeccionado pela própria equipe, observando-se as necessidades e as expectativas das 

                                                 
3
 O termo Letramentos múltiplos é título de uma coletânea de artigos publicada em 2008, organizada por 

Oliveira e Kleiman. Essa obra evidencia que os letramentos são múltiplos por contemplarem diversos contextos, 

variando de acordo com as instituições e suas práticas, como, por exemplo, igreja, escola, família, imprensa, 

entre outras.   
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cursistas. Compreende textos impressos, slides, cartazes e banners, dentre outros artefatos de 

leitura e escrita. 

Descrever práticas de letramento em situação de trabalho nos possibilita compreender 

um pouco mais esse universo múltiplo do letramento, aproxima-nos das atividades laborais, 

faz-nos ultrapassar os muros das escolas para começar a entender e estudar outras práticas 

sociais reais de uso da linguagem. Além disso, podemos contribuir com o trabalho desses 

profissionais que poderão enxergar sua atuação a partir de outras perspectivas, utilizando as 

contribuições dos Estudos de Letramento para aprimorar a sua atividade profissional. 

 

4.1.2 Profissionais do CRAS e as participantes do Curso como agentes de letramento  

 

Podemos denominar agente de letramento toda e qualquer pessoa que desenvolve 

ações a partir do uso da leitura e escrita, a fim de intervir, mobilizar e construir saberes junto a 

outros sujeitos, no intuito de orientá-los a agir em situações sociais diversas. Em outras 

palavras, o agente de letramento é aquele se engaja em ações autônomas de uma atividade 

determinada e é responsável por sua ação (KLEIMAN, 2006), tomando por base a utilização 

social da leitura e da escrita.  

Diante da pluralidade do letramento, compreendemos que, seja qual for o domínio, o 

sujeito que mobilizar conhecimentos através de práticas de letramento, promovendo 

discussões, reflexões e ações, mediados pela escrita, dentro de um contexto historicamente 

situado, é um agente de letramento.  

Nesse sentido, podemos conceber os membros da equipe ministrante do Curso para 

Gestante do CRAS com agentes de letramento, tendo em vista que a sua atuação oportuniza 

mobilizar sistemas de conhecimento, recursos e capacidades das integrantes do Curso, a fim 

de que elas possam participar das práticas sociais de letramento situadas, em diversas 

instituições, tais como: hospitais, maternidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Instituto 

Nacional da Previdência Social (INSS), estabelecimentos bancários, dentre outras, seja para 

requerer o cumprimento de seus direitos (auxílio natalidade, prioridade em situações de 

enfrentamento de filas, licença à maternidade, direito a intervalos no horário de trabalho para 

amamentação), seja para receber atendimentos de saúde no espaço dessas instituições e, 

consequentemente, manusear registros (prontuário de paciente, cartão da gestante, caderneta 

da criança, requisições e resultados de exames), dentre outros. 

Nessa perspectiva, os referidos ministrantes empenham-se em lançar mão de 

conhecimentos que construíram ao longo de sua formação como também de outros que 
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conseguiram aprimorar no transcorrer de suas atividades, inclusive dos recursos que dispõem 

para favorecer e fortalecer o agir das participantes no período em que se encontram. 

Em outras palavras, direcionam os temas abordados durante o Curso para o agir na 

maternidade, selecionando aqueles que podem colaborar efetivamente com uma boa gestação. 

Desse modo, esses sujeitos tornam-se capazes de executar suas transformações oportunizando 

que ocorram eventos múltiplos de letramento a partir de suas próprias ações durante o Curso.   

As participantes do Curso, dentro de suas possibilidades, também assumem posturas 

de agentes de letramento. Prova disso é o que obsevamos no decorrer dos eventos de 

formação, isto é, o compartilhamento de experiências entre as gestantes, mostrando que não é 

apenas a equipe multidisciplinar ministrante que tem conhecimentos a oferecer, mas também 

as próprias grávidas que colaboram e orientam umas às outras, repassando saberes construídos 

no decurso de suas vivências na tarefa de gestar e ser mãe. Ilustrando isso, temos a declaração 

da gestante Orquídea, ao afirmar que, durante o Curso de Formação para Maternidade, a 

turma participante: 

 

[...] Trocava muita experiência. Uma dizia que… um exemplo, o parto 

cesáreo é melhor que o normal. Umas diziam isso e outras diziam o 

contrário, que o normal era melhor. Umas diziam que queriam ter tantos 

filhos. Outras já queriam parar. 

(gestante Orquídea) 

 

Desse modo, o Curso de Formação para Maternidade compreende práticas de 

letramento nas quais orientar não é tarefa apenas daqueles que ministram as aulas, mas 

também das próprias cursistas, que, por meio de seus saberes, se mostram capazes de 

direcionar umas às outras, de maneira que a troca de experiência torna-se valorosa para a 

travessia de uma fase tão importante para a mulher, que é a maternidade. 

4.2 Ambiente e domínio  

 

O ambiente e o domínio são elementos imprescindíveis para estudarmos práticas e 

eventos de letramento, posto que evidenciam tanto as condições físicas quanto a natureza 

institucional em que são realizadas. 

O ambiente no qual o Curso de Formação para Maternidade acontece é nas 

dependências do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). Nesse local, há uma sala 

equipada com carteiras, lousa, projetor multimídia, ventiladores e máquinas de costura, visto 
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que também faz parte das atividades do Curso ensinar as gestantes a costurar algumas peças 

do enxoval do bebê. A fotografia abaixo permite visualizar melhor o ambiente em foco.  

 
Fotografia 1 – Aula com a enfermeira 

 
Fonte: Disponível em: <http://angicosnoticias.blogspot.com.br/2014/09/secretaria-de-assistencia-social-     

e-cras.html>. 

 

 

O CRAS é uma ação do governo federal em parceria com as prefeituras municipais. 

Situa-se no domínio da unidade pública estatal descentralizada de política e assistência social. 

É responsável pela organização e oferta de serviços socioassistenciais em áreas de 

vulnerabilidade social, integrando-se ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Dentre os serviços oferecidos pelo referido centro, está a promoção do Curso de 

Formação para Maternidade. Este, por sua vez, é especificamente direcionado para mães que 

se encontram em grupos de risco ou em situações de vulnerabilidade social, por esse motivo é 

totalmente gratuito. 

A participação no referido Curso se efetiva por meio de encaminhamentos realizados 

pelas enfermeiras das UBS que conduzem as grávidas, independentemente da fase gestacional 

em que se encontram, a procurarem o CRAS e a realizar o Curso. 

A mencionada formação tem a duração de um mês, sendo realizados, a cada semana 

do período, dois encontros com duração de duas horas e meia, perfazendo assim um total de 

20 horas e tendo como propósito, segundo os ministrantes: 

http://angicosnoticias.blogspot.com.br/2014/09/secretaria-de-assistencia-social-
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o objetivo do curso é proporcionar informações a essas gestantes, dando a 

chance de cada participante compartilhar experiências, dúvidas, ansiedades 

e angústias que surgem nessa importante fase da vida. 
Resposta da enfermeira durante entrevista. 

 

Conforme é possível observar, a enfermeira ressalta de forma ampla o objetivo 

assumido pelo Curso. No entanto, na visão dos demais profissionais, esse objetivo é 

depreendido de forma mais específica, de acordo com as peculiaridades de suas respectivas 

áreas de atuação, como é o caso da opinião da assistente social e da psicóloga: “Orientar as 

gestantes para uma gestação de qualidade e sadia, [...] e ministrar orientações de convívio 

familiar” (Resposta da assistente social durante a entrevista), cujo “objetivo principal é dá 

essa orientação a essas famílias para elas terem uma gestação de qualidade” (Resposta da 

psicóloga durante entrevista). 

Durante os encontros que constituem o Curso proposto, são tratados temas 

direcionados ao bem-estar da mãe, na gestação até o pós-parto, assim como da criança recém-

nascida até as primeiras fases de vida. 

Como prova disso, temos as declarações dos profissionais ministrantes do Curso. 

Acerca do assunto, a assistente social revela que, durante suas orientações, aborda: 

 

 

orientação familiar – higiene – amamentação – tipos de parto – cuidados 

com o bebê; escolha do nome do bebê; acompanhamento do pai a gestante; 

o que acontece (transformações) com o corpo da gestante durante o período 

de gestação; cuidados com a alimentação e outras atividades que possam 

tomar a gestação sadia; direitos na previdência social. 
Resposta da assistente social em entrevista. 

 

 

Como podemos perceber, a referida profissional contempla não somente temas de sua 

área de atuação, mas também tópicos relacionados às áreas dos demais profissionais. Isso nos 

dá uma panorâmica dos temas focalizados no Curso, além de evidenciar que a assistente 

social, por fazer parte da equipe de profissionais do CRAS e estar em maior sintonia com a 

filosofia da formação, consegue repassar uma visão mais abrangente do Curso. 

Sobre as questões de bem-estar físico, a enfermeira especifica os temas da saúde, de 

modo a evidenciar o seu interesse em manter as gestantes informadas acerca do evento 

gestacional e ainda do período pós-parto de forma saudável. Assim sendo, concentra suas 

orientações nas: 
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transformações no corpo da mulher durante a gestação; principais doenças 

que podem acarretar durante a gravidez, como a diabetes e hipertensão 

gestacional; a importância de realizar o pré-natal; como amamentar de 

forma correta; cuidados com o RN (recém-nascido); dentre outros. 
Resposta da enfermeira durante entrevista. 

 

Acerca dos aspectos emocionais e comportamentais, a psicóloga evidencia temas 

desse domínio, porém mais específicos e recorrentes no processo gestacional. Aliado a essa 

questão, a profissional também leva em conta as sugestões e expectativas das participantes.  

Confirmando isso, a referida profissional assevera: 

 

bom, os temas eles são a gente sempre tenta ver a partir das dificuldades 

externas, mas geralmente é dificuldades que elas têm durante a gestação, o 

primeiro semestre da gravidez, é orientação familiar doméstica, o parto 

esses temas são mais recorrentes no curso. Também, geralmente a gente 

sempre fala do ciúme dos filhos, sexualidade na gravidez, o cuidado com 

esse filho que vai chegar a mudança que ele vai trazer, a gente também 

aborda essas questões dentro da orientação familiar. 
Resposta da psicóloga durante entrevista. 

 

 

No que se refere às questões alimentares na gravidez, a nutricionista também elenca 

temas que discute no Curso. Nesse sentido, focaliza que concentra sua atenção em tópicos 

sobre “o que comer no enjoo, dieta da mãe e do bebê, horário de alimentação do bebê etc.” 

(Resposta da nutricionista durante entrevista). 

No que diz respeito aos aspectos fisiológicos, o fisioterapeuta enfoca temas voltados 

para preparar fisicamente as gestantes a vivenciarem o evento gestacional, por meio do 

autoconhecimento do seu corpo e das transformações sofridas por ele. Assim sendo, o 

mencionado profissional afirma que prioriza tópicos: “Relacionados a anatomia, fisiologia, 

evolução gestacional com seus sinais e sintomas, práticas corporais, segurança gestacional” 

(Resposta do fisioterapeuta durante entrevista). 

De forma geral, no domínio das práticas desenvolvidas durante o Curso de formação 

para maternidade, estes são os tópicos mais ressaltados, os quais, na opinião de seus 

ministrantes, convergem para proporcionar às cursistas os letramentos necessários à sua 

atuação na fase gestacional, nos mais diferentes eventos vivenciados em termos de saúde, 

comportamento, alimentação, desenvoltura física, relacionamentos, cidadania, dentre outros.  
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4.3 Artefatos  

 

No que tange aos artefatos, podemos apontar que abrangem dois tipos de 

instrumentos: os de ordem material e os conceituais. Os materiais referem-se ao material 

escrito entregue às cursistas, como a dieta que deve ser seguida pela mãe, algumas receitas de 

alimentos para o bebê após o período de amamentação, os slides utilizados pelos profissionais 

para orientar a discussão sobre os temas, dentre outros. Quanto aos instrumentos de ordem 

conceituais, compreendem as vivências, isto é, como toda a equipe ministrante e as gestantes 

veem o Curso, sua importância e aplicabilidade para a melhoria de suas práticas sociais e 

cuidados necessários ao seu bem-estar e do bebê. 

Segundo Cole (1998), os artefatos podem ser organizados e primários, secundários e 

terciários. Os artefatos primários englobam instrumentos ou objetos materiais constituídos e 

incorporados por grupos culturais ou, mais precisamente, pelos membros desses grupos. A 

natureza material dos artefatos, nesse nível, merece destaque, bem como os instrumentos ou 

objetos que nele se incluem.  

Os artefatos secundários abordam modelos, práticas e normas culturais próprias de 

cada cultura. Esse nível compreende as representações dos instrumentos ou objetos materiais 

e os modos de ação empregados pelos sujeitos na utilização de artefatos primários.  

Os artefatos terciários são definidos por Cole (1998, p. 61) como “mundos 

relativamente autônomos com suas regras, convenções e resultados”. Há nesse nível maior 

complexidade de organização, podendo ser representado por scripts4 que orientam os sujeitos 

em relação ao que é esperado em diferentes situações e, ainda, por settings5 de atividades 

cotidianas constituídas na ação dos sujeitos.  

 

4.3.1 Artefatos materiais 

 

Trataremos primeiro dos artefatos de ordem material que são constituídos por gêneros 

discursivos que se materializam em textos escritos.  No caso do Curso em foco, o gênero aula 

                                                 
4 Para Cole (1998), os scripts apresentam-se como conhecimentos compartilhados interpessoalmente. Diante 

deles, os membros de um grupo podem desempenhar papéis como também prever ações, inclusive no que diz 

respeito ao que é esperado e/ou pertinente em diferentes situações. 

5 Os esquemas de eventos são representações de conjuntos de atividades que tendem a ser repetidas e podem ser 

usadas para especificar aos participantes os papéis sociais que desempenham, os objetos que utilizam e as 

sequências de ações exigidas. 
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é o que predomina e abre possibilidades de introduções de outros gêneros. Assim sendo, 

optamos por abordá-lo como exemplo de artefato material. 

A respeito dos gêneros, Bakhtin (1997, p. 290) esclarece: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o 

caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias 

esferas da atividade humana. [...] A utilização da língua efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos 

integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete 

as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas [...] 

cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. 

 

Assumimos o posicionamento da aula como gênero discursivo, entendido como uma 

espécie de enunciado relativamente estável e, por acreditarmos, que o Curso de Formação 

para Maternidade é um evento de letramento permeado de ações linguageiras recorrentes 

situadas num determinado contexto social, de maneira que o gênero aula viabiliza o 

desenvolvimento dessas ações.  

As aulas do Curso de Formação para Maternidade apresentam-se como gênero e serão, 

em nossa pesquisa, contempladas pelos fundamentos da teoria Bakhtinianas que consideram 

três elementos “básicos” na configuração de um gênero discursivo: conteúdo temático, estilo e 

forma composicional. O conteúdo temático ou tema abrange o assunto a ser tratado, é único e 

irrepetível. Constitui o elemento mais importante do enunciado, haja vista que esse enunciado 

é construído para abordar um determinado tema. 

O estilo compreende as escolhas linguísticas feitas para contemplar um conteúdo 

temático. Tais escolhas podem ser mais acentuadas no âmbito do vocabulário, da sintaxe ou 

no tipo de linguagem (formal/informal), bem como na relação do falante com os demais 

participantes da interação.  

Em se tratando do estilo, o mesmo é marcado, nas aulas do Curso, pelo vocabulário 

característico pertinente a cada área de formação e à atividade profissional exercida pelos 

ministrantes. Como exemplo disso, podemos destacar as referências feitas pela enfermeira à 

criança em formação na barriga da mãe, uma vez que ora a referia como “feto”, “embrião”, 

“nascituro” dentre outros termos, já a assistente social, por sua vez, preferia referir-se sempre 

como “criança”, independentemente do seu estágio na gestação. 

O estilo empregado por cada profissional também contribuiu para influenciar a sua 

relação com as participantes. Como podemos perceber na fala da cursista Rosa que afirma: 
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“eu gostava muito da aula da enfermeira porque ela fala muito bem, assim de um jeito que a 

gente entendia tudo, ela dizia mesmo do jeito do povão pra todo mundo entender” (Resposta 

da gestante Rosa durante entrevista). 

Sobre o estilo, Bakhtin (1997) ressalta que 

 

está indissociavelmente vinculado a determinadas unidades temáticas e, o 

que é mais importante, a determinadas unidades composicionais: tipos de 

estruturação e conclusão de um todo, tipo de relação entre locutor e os outros 

parceiros da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o leitor, 

com o interlocutor, com o discurso do outro, etc.). 

 

A forma composicional, por sua vez, refere-se à organização ou à formatação 

assumida por exemplares de gêneros e ao acabamento do texto como um todo. Essa 

organização demarca onde começa e termina o enunciado e a palavra é passada para o outro. 

No gênero aula do Curso de Formação para Maternidade, a forma composicional 

compreende a sua estrutura ou mais precisamente a organização e o acabamento (ROJO; 

BARBOSA, 2015). Como toda aula, parte de um conteúdo temático pode contemplar outros 

gêneros em seu roteiro. Bakhtin (1997) distingue os gêneros do discurso em basicamente dois, 

primários e secundários. Os primários são os gêneros simples e informais, constituídos em 

condições de comunicação discursiva espontânea ou em situação imediata com a realidade 

existente e com a realidade dos enunciados alheios. Os gêneros secundários, por seu turno, 

surgem nas condições de convívio social mais complexo e formal. São produtos de um 

processo histórico de formação, por meio do qual os gêneros primários são absorvidos e 

transmutados. 

Assim, explicitaremos algumas características do gênero aula do Curso de Formação 

para Maternidade, a fim de entendermos sua forma composicional, ou seja, sua organização e 

seu acabamento. No que tange à organização, toda aula expositiva, seja ela de qualquer área, 

começa, normalmente, partindo da retomada do que fora trabalhado anteriormente, assim, no 

caso do Curso em estudo, não era diferente, uma vez que, ao iniciar cada aula, o profissional, 

independentemente de ter sido ou não o ministrante da aula antecedente, costumava fazer 

referências ou retomadas do que havia sido discutido, fazendo indagações às gestantes sobre o 

que haviam estudado.  

Após essa retomada, o ministrante, normalmente, promovia uma dinâmica de 

descontração. Concluída a dinâmica, apresentava o tema a ser abordado durante a aula e fazia 

a distribuição do artefato material, isto é, do gênero que iria subsidiar a aula. É importante 

ressaltar que os gêneros usados tinham sempre o objetivo de complementar o conteúdo 
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temático desenvolvido. Ao término das discussões e explicações, o profissional responsável 

pela aula realizava uma atividade e, em seguida, estimulava as cursistas a compartilharem 

suas respostas e opinião em relação à atividade requerida.  

O desfecho ou o acabamento da aula correspondia a um arremate feito pelo 

profissional acerca da temática discutida na aula e, até mesmo, uma avaliação oral e breve a 

respeito do que foi estudado. Nessa etapa, também eram divulgados alguns informes e 

realizada a despedida entre ministrante e cursistas.   

Desse modo, ratificamos que a aula é um gênero, haja vista que conglomera os três 

elementos propostos por Bakhtin (1997), os quais abrangem conteúdo temático, estilo e forma 

composicional. Além disso, a aula sempre abarca a utilização de gêneros convergentes. Dito 

de outro modo, os textos utilizados em uma aula devem estar sempre relacionados ao 

conteúdo temático focalizado na aula. Retomando o fato de que a enfermeira em uma de suas 

aulas tematizou a importância da amamentação, para subsidiar a exposição do tema, fez uso 

de um texto informativo, além de sua exposição oral para orientar as gestantes sobre as 

vantagens de amamentar tanto para o bebê, quanto para a mãe, conforme podemos perceber 

no exemplo a seguir:  

 

Quadro 2 – Texto entregue pela enfermeira  

AS VANTAGENS DA AMAMENTAÇÃO 

 

O leite materno contém todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água 

que o seu bebê necessita para ser saudável. 

 

VANTAGENS DO LEITE MATERNO 

PARA O BEBÊ: 

 

 

O aleitamento materno protege as 

crianças de: 

Otites, alergias, vômitos, diarreia, 

pneumonias, bronquiolites, meningites; 

Melhora o desenvolvimento 

mental do bebé; 

É mais facilmente digerido; 

Amamentar promove o 

estabelecimento de uma ligação 

emocional, muito forte e precoce, entre a 

mãe e a criança, designada tecnicamente 

por vínculo afetivo; 

Atualmente, sabe-se que um 

vínculo afetivo sólido facilita o 

desenvolvimento da criança e o seu 

AMAMENTAR TEM 

VANTAGENS TAMBÉM PARA A 

MÃE: 

 

A mãe que amamenta sente-se 

mais segura e menos ansiosa; 

Amamentar faz queimar calorias e 

por isso ajuda a mulher a voltar, mais 

depressa, ao peso que tinha antes de 

engravidar; 

Ajuda o útero a regressar ao seu 

tamanho normal mais rapidamente; 

A perda de sangue depois do parto 

acaba mais cedo; 

A amamentação protege do cancro 

da mama que surge antes da menopausa; 

A amamentação protege do cancro 

do ovário; 

A amamentação protege da 
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relacionamento com as outras pessoas; 

O ato de mamar ao peito melhora a 

formação da boca e o alinhamento dos 

dentes. 

 

 

osteoporose; 

A amamentação exclusiva protege 

da anemia (deficiência de ferro); 

As mulheres que amamentam 

demoram mais tempo para ter 

menstruações, por isso as suas reservas de 

ferro não diminuem com a hemorragia 

mensal; 

Amamentar é muito prático! Não é 

necessário esterilizar e preparar biberões. 

Não é necessário levantar-se de noite para 

preparar o biberão. 

 

Fonte: Curso de Formação para Maternidade. 

 

Um dos artefatos materiais apresentados pela assistente social tinha por conteúdo 

temático os direitos da mulher grávida. Esse gênero subsidiou a discussão das garantias 

sociais fornecidas às grávidas, não apenas no âmbito da saúde, mas também em outras 

instâncias sociais. Nessa perspectiva, temos o gênero a seguir: 

 

Quadro 3 – Texto entregue pela assistente social em uma de suas aulas 

ALGUNS DIREITOS DA MULHER GRÁVIDA 

 

A mulher grávida merece todos os cuidados porque toda criança tem o direito de 

nascer e se desenvolver em ambiente seguro. E isso somente é possível se ela tiver 

uma gestação saudável e o atendimento adequado no parto. 

 

No que diz respeito à saúde: 

• Realizar seis consultas de pré-natal no Posto de Saúde mais próximo de sua casa 

e receber uma Declaração de Comparecimento e o Cartão Gestante, que contém 

todas as informações sobre seu estado de saúde. 

• Contar com acompanhamento mensal do desenvolvimento do bebê e da 

gestação. 

• Fazer exames de urina, sangue, preventivos, além da verificação da pressão 

arterial e de seu peso. 

• Realizar o parto, que é considerado emergência médica e não pode ser negado à 

parturiente. 

 

Na sociedade: 

• Tão logo seja confirmada a gravidez, é direito da gestante ter parte das despesas 

adicionais decorrentes da gestação, da concepção ao parto, custeadas pelo futuro 

pai, na proporção dos recursos de ambos, segundo a Lei 11.804/08. 

• Prioridade no atendimento médico tanto em instituições públicas como privadas. 

• Assentos preferenciais demarcados em todos os tipos de transporte público. 

 

• Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal 

Desenvolve ações de prevenção e assistência à saúde de gestantes, parturientes e 
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recém-nascidos. 

 

• Política Nacional de Atenção Integral à Mulher 

Visa promover atendimento clínico-ginecológico, planejamento reprodutivo, 

acompanhamento de pré-natal e atendimento às mulheres e adolescentes em 

situação de violência doméstica e sexual. 

• Política de Atenção Integral à Saúde da Criança 

 

Tem como uma de suas principais metas cuidar da saúde dos recém-nascidos, 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, além de desenvolver ações 

para reduzir a mortalidade infantil e investigar os óbitos dos bebês. 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria de Políticas para as Mulheres. 

 

Após a distribuição do artefato entre as cursistas, a assistente social explicava 

detalhadamente os procedimentos para receber o auxílio natalidade, benefício a ser pago, de 

uma só vez, à gestante que estiver assegurada pela previdência social. Além dos direitos das 

mulheres grávidas, a assistente social também menciona os direitos do bebê, haja vista que, 

antes mesmo da criança nascer, ela já tem direitos estabelecidos.  

A psicóloga, por sua vez, em sua aula costumava distribuir textos que conduziam as 

participantes a refletir sobre a gestação e os sentimentos aflorados nessa fase. Para essa 

reflexão, os textos eram lidos, ora por uma cursista, ora pela própria psicóloga. Feito isso, as 

grávidas eram conduzidas a comentar suas impressões 

acerca das ideias do texto. Um dos textos trabalhados 

pela psicóloga com a finalidade proposta é o que se 

apresenta em seguida:  

 

Figura 1 – Texto entregue pela psicóloga durante uma de 

suas aulas 

 

 

Ser Mãe 
 

Ser mãe, é algo divino sem explicação, é um 

sentimento muito lindo que nos invade sem limites, um 

sentimento eterno que nos faz virar uma protetora 

incondicional. 

   É você amar alguém intensamente, mesmo sem ter 

visto o rostinho ou ter tocado nesse serzinho que você 

carrega em seu ventre e que ainda não lhe foi apresentado, 

mas que você já tem grande amor por ele. 
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 Ser mãe é você esperar nove meses por uma pessoinha, com a certeza que ela veio para te fazer 

muito, muito feliz. 

    É você vibrar há cada sorriso, há cada gesto novo que essa pessoinha virá a fazer, que para 

você será um momento mágico, será uma vitória para ele e para você, pois você fez pare desse 

instante. 

    Ser mãe é você ficar admirando o sono de seu filho(a) e imaginando como será o seu futuro, e 

com os olhos cheio de lágrimas, você reza nesse momento para que tudo de certo em sua vida, e você 

sabe que essa pessoinha nem sempre vai poder estar bem protegida nos teus braços, por que em 

algum momento de sua vida ele terá que seguir sua vida e aprender a andar com suas próprias 

pernas. 

              Em fim! Ser mãe, é agradecer há Deus todos os dias, por ele ter dado a nós o dom divino de 

gerarmos o ser que nos fará a pessoa mais feliz do mundo, e nos transformarmos nessa pessoa 

maravilhosa que é "MÃE" palavra tão pequena com significado infinito.              

 

Andréa Lisboa 
Fonte: Curso de Formação para Maternidade. 

 

Alguns dos textos utilizados pela psicóloga tinham por conteúdo temático os 

sentimentos e as atitudes que abrangem a maternidade, em que o propósito da profissional era 

sensibilizar as gestantes diante do evento gestacional que elas estavam vivenciando.  

A psicóloga também usava com frequência o projetor multimídia para ilustrar e 

explicar os diversos temas que focalizava. Entre esses temas, as mudanças de comportamento 

e os sentimentos que se instauram na mulher quando vivencia o período gestacional.  

A partir desse texto, a psicóloga inicia uma discussão sobre a maternidade. Nesse caso, 

acerca dos sentimentos e das emoções que esse momento da vida de uma mulher é capaz de 

proporcionar, como podemos observar neste trecho de uma das aulas da psicóloga: 

 

diz assim, a transformação não é apenas corporal, não é somente 

fisicamente, mas vocês passam por uma transformação interna. Você... É 

como diz assim, quando nasce o bebê, nasce também uma mãe.  

Resposta da psicóloga durante entrevista 

 

Tais discussões parecem ter sido importantes para algumas grávidas, dentre elas, a 

cursista Gardênia, quando afirma: 

 

[...] na parte da psicóloga, trabalhou muito a mente da gente, da gestante. 
Resposta da grávida Gardênia 

 

Segundo o relato da gestante Gardênia, podemos perceber que a psicóloga discutiu 

sobre as emoções das grávidas, preparando-as para a explosão de sentimentos que o período 

gestacional acarreta.  
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No que tange às aulas da nutricionista, os artefatos materiais privilegiados foram a 

dieta saudável para a gestante e receitas de sopinhas e papinhas para o bebê comer depois do 

sexto mês de vida. 

Em aulas da nutricionista, as gestantes receberam algumas receitas de papinha para 

crianças, como se pode observar no exemplo que segue:  

 

Figura 2 – Texto entregue pela nutricionista na ocasião de sua palestra 

 

Papinha de carne, abóbora, batata e couve 

(crianças maiores de 6 meses) 

 
Ingredientes 

- 1 colher de sobremesa de óleo vegetal 

- 1 colher de chá de cebola picada 

- 2 colheres de sopa de carne moída 

- 1 batata pequena cortada em cubos pequenos 

- 2 colheres de sopa de abóbora cortada em cubos 

pequenos 

- 2 colheres de sopa de couve picada 

 

Modo de preparo 

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola 

e a carne moída. Acrescente em seguida a batata 

e a abóbora. Cubra com água, tampe a panela e 

cozinhe até que todos os ingredientes estejam 

bem macios e com um pouco de caldo. Junte a 

couve e cozinhe por mais 5 minutos. Amasse 

todos os ingredientes com um garfo e sirva. 

 

Rendimento: 1 ou 2 porções 

 

 

  

Fonte: Curso de Formação para Maternidade.  

 

 

O gênero receita, nesse caso, trata de uma temática específica direcionada para a 

orientação da preparação de alimentos para crianças maiores de seis meses. Apresenta duas 

partes bem definidas – ingredientes e modo de fazer –, que podem ou não vir indicadas por 

títulos. A esfera de circulação desse gênero é bem ampla, todavia no caso da receita ora 

apresentada pode ser mais comum em consultórios de nutricionistas, cursos voltados para 

gestantes, o domínio discursivo desse gênero é o da saúde. O estilo do gênero é caracterizado 

pelo uso de verbos de ação flexionados no modo imperativo. 

4.3.2 Artefatos conceituais 
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Os artefatos conceituais compreendem as representações sociais, as crenças que estão 

vinculadas ao discurso, as práticas e aos eventos de letramento vivenciados no Curso de 

Formação para Maternidade pelos profissionais ministrantes e pelas mulheres grávidas que 

participam desse evento. 

Esses artefatos surgem mediante a utilização dos artefatos materiais utilizados pela 

equipe de profissionais ministrante do Curso para orientar as gestantes a respeito da saúde 

delas e do bebê, constituindo, assim, representações sociais. Corrobora essa assertiva Jodelet 

(1993, p. 1), ao afirmar que as representações sociais “circulam nos discursos, são carregadas 

pelas palavras, veiculadas nas mensagens e imagens mediáticas, cristalizadas nas condutas e 

agenciamentos materiais ou espaciais”.  

Assim sendo, os artefatos conceituais demonstram o que os profissionais e as cursistas 

pensam e sentem a respeito do Curso de Formação para Maternidade. Baseada nas palavras 

Moscovici, Paz (2008, p. 139) afirma que 

 

as representações sociais se instauram no âmbito do senso comum, entendido 

como tipo de consciência, de visão de mundo formalizada a partir da 

sedimentação espontânea de valores, de pontos de vista e conceitos criados 

em torno de fatos sociais e naturais.  

 

Com efeito, para compreendermos as representações dos profissionais a respeito do 

Curso, fizemos as seguintes indagações na entrevista: Quando falamos em curso para 

gestantes, o que vem às suas mentes? No que vocês pensam? Que concepções vocês têm? Em 

termos de respostas, obtivemos os seguintes depoimentos dos profissionais que compunham a 

equipe ministrante do Curso: 

 

penso no bebê em que condições vai nascer, mulheres querendo ou 

buscando uma aprendizagem e aquisição do kit do bebê. Penso em ofertar o 

melhor possível e, me volta a lembrança de quando também estive grávida. 

Resposta da assistente social em entrevista 

 

uma fase importante na vida de uma mulher, que esse momento ficamos 

mais fragilizadas, cheias de dúvidas, principalmente quando ainda é a 

primeira experiência. Lembro-me da minha gestação que aconteceu 

prematuramente, e com ajuda de familiares que realizavam os cuidados com 

o bebê que adquiri experiências  

Resposta da enfermeira em entrevista 

 

 

eu penso logo no barrigão, a primeira coisa que vem  é a mãe mesmo a 

gestante posteriormente o bebê, mas quando fala assim curso de gestante me 

lembra muito a mulher, a mãe. 
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Resposta da psicóloga em entrevista 

 

 

na troca de experiência, e na contribuição que possa fazer na vida de cada 

uma.   

Resposta da nutricionista em entrevista 

 

passar conhecimento que irão se transformar em segurança para elas. 

Resposta do fisioterapeuta em entrevista 

 

 

Em suma, as representações sociais podem direcionar condutas, originar identidades, 

promover comunicações e, sobretudo, dar sentido à realidade social. A assistente social, por 

exemplo, apresenta resposta que se reporta às lembranças do período em que vivenciou sua 

gravidez e, de certa forma, coloca-se no lugar dessas mães, por isso se preocupa em 

compartilhar orientações, a fim de que as participantes do Curso possam ser mais bem 

conduzidas na fase gestacional e pós-gestacional, inclusive pensa no bebê e nas condições em 

que ele vai nascer e em que vai ser cuidado. Em virtude disso, concentra-se em oferecer às 

mães subsídios informacionais para que possam saber cuidar adequadamente da criança 

recém-nascida. 

Da mesma forma também pensa a enfermeira que relembra as experiências vividas 

nessa fase. Ressalta igualmente a representação de grávida como mulher que passa por 

momentos de fragilidades, dúvidas e angústias, necessitando, pois, de apoio e 

direcionamentos para saberem se conduzir na fase em que se encontram e no que ainda irão 

enfrentar, em termos de inseguranças, com o nascimento do bebê. 

A representação construída pela psicóloga é a de barriga. Das mudanças físicas e, até 

mesmo, emocionais pelas quais a mulher terá de passar. Para ela, uma das figuras importantes 

que irá ser responsável por gestar uma vida é a mãe, a mulher que irá enfrentar todo o 

processo de alterações, inclusive hormonais. 

A nutricionista e o fisioterapeuta associam mais à gestação e o Curso ao trabalho com 

a construção de conhecimentos, da oportunidade que eles terão de contribuir para fornecer 

suporte em termos de saberes para que as mulheres possam atravessar essa fase com mais 

segurança e tranquilidade, sabendo agir a partir do suporte informacional que puderam ter 

acesso durante o Curso.  

4.4 Atividades 
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É sabido que as ações humanas são realizadas para atender a um motivo, uma razão 

que tem por interesse atingir um fim específico. Nesse contexto, Martins e Daltrini (1999) 

acreditam que as atividades são orientadas por motivos ou propósitos. 

Paz (2008, p. 149) esclarece que “as ações humanas estão focadas em objetos e são 

suscitadas por propósitos. Consequentemente, são as intenções que levam o sujeito a agir 

sobre os objetos que se situam no seu meio social”. Nessa perspectiva, o Curso de Formação 

para Maternidade tinha o propósito de levar as gestantes a terem segurança e controle sobre 

o evento gestacional, nas palavras do fisioterapeuta.  

Para garantir os propósitos do referido Curso, a equipe ministrante realiza 

planejamentos a fim de estabelecer direcionamentos para a sua atuação. A esse respeito, 

podemos citar os dizeres de alguns profissionais responsáveis pela realização do Curso: 

 

o planejamento é feito pela equipe do CRAS, geralmente um Assistente 

Social e um Psicólogo que estão à frente do Curso de Gestante, sempre com 

o apoio da Secretaria de Assistência Social do Município. Também é feito 

parceria com a Sec. De Saúde com a disponibilização de profissionais para 

a participação das reuniões. Enfermeiros, Fisioterapeutas e Nutricionistas. 

Resposta da psicóloga em entrevista 

 

 

o planejamento é feito de acordo com o tema, aí a gente vai olhar os 

principais pontos para serem abordados, porque no meu caso, como 

nutricionista. No caso, do início da gestação até o final e a chegada do 

bebê. Eu procuro os alimentos que contem maior quantidade de ferro, 

vitaminas pra incluir na dieta das gestantes. Eu recorro aos meus livros da 

faculdade e a internet ajuda bastante. 

Resposta da nutricionista em entrevista 

 

 

bom, o planejamento em relação à parte da fisioterapia, ele vem de acordo 

com o que é feito hoje no departamento de fisioterapia da UFRN. Então a 

gente dá uma noção, inicialmente, de anatomia, da fisiologia, como é que 

vai se transformando o corpo da mulher durante a gestação e todas essas 

características, todos os sinais que ela vai começar a sentir para que ela 

possa se nortear de que tudo aquilo é uma coisa normal. E todas as 

transformações, o que ela precisa fazer em cada etapa da gestação, até o 

momento do parto. 

Resposta do fisioterapeuta em entrevista 

 

 

eu sempre, ao realizar... antes de realizar as palestras, eu procuro sempre o 

Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde para estar dentro das 

informações atualizadas e artigos. Artigos relacionados a tais doenças e 

construo meus slides dentro desse contexto. 

Resposta da enfermeira em entrevista 
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ok. É aqui na parte da assistência, a gente sempre pesquisa na Internet. Até 

porque as políticas públicas para gestantes e crianças estão sempre 

mudando e nos sites do governo elas são bem atuais. Aí eu preparo um 

textozinho informativo ou slides e trago para as grávidas. 

Resposta da assistente social em entrevista 

 

De acordo com os depoimentos, podemos perceber que a psicóloga, ao discorrer sobre 

o planejamento, o faz apresentando uma visão ampla dessa prática de letramento, não se 

restringindo apenas à sua própria atuação. Prova disso é o fato de ela pensar o Curso como 

ação coletiva de um grupo de profissionais focados no propósito da mobilização da equipe 

para o planejamento e realização do Curso. 

Diferentemente do pensamento da psicóloga, os demais profissionais tratam do 

planejamento como uma prática isolada a ser desenvolvida por cada um especificamente. 

Assim sendo, a nutricionista, ao tratar do planejamento, demonstra maior preocupação com os 

temas que irá abordar bem como com as fontes às quais irá recorrer para subsidiar suas aulas. 

Da mesma forma que a nutricionista, o fisioterapeuta pensa individualmente seu 

planejamento, seguindo as diretrizes do departamento da instituição de ensino ao qual esteve 

vinculado. Tem como principal foco as transformações fisiológicas vivenciadas pelas 

mulheres no transcorrer das gestações e suas implicações.  

A enfermeira, por sua vez, direciona sua atenção para as próprias questões de sua área, 

fundamentando sua prática em aportes disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pelas 

instituições acadêmicas. Já a assistente social, de igual modo, concentra-se nos temas 

pertinentes ao domínio das políticas públicas para mulheres e crianças. Nesse sentido, procura 

estar atualizada com as recentes mudanças dessa esfera e assim poder melhor orientar as 

participantes quanto aos seus direitos e prerrogativas. 

No que tange ao desenvolvimento do Curso, alguns ministrantes utilizam metodologia 

que consideram mais compatível com os temas e as peculiaridades de suas áreas de formação 

e atuação. Nesse sentido, a psicóloga afirma: 

 

[...] eu gosto sempre de começar acolhendo as gestantes com uma 

mensagem, uma música, um poema coisa que façam elas se sentirem 

relaxadas que ajude a integrar elas na aula, aí eu explico o assunto o a 

gente faz alguma atividade. 

                                                         Resposta da psicóloga durante entrevista. 

 

 

 Conforme podemos observar, a psicóloga concentra sua atuação na utilização de 

recursos e atividades que sensibilizem, envolvam e acolham as participantes para que se 

sintam mais à vontade para participar e aproveitar as orientações propostas.  
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 A assistente social opta por adotar metodologia que contempla a recapitulação da aula 

anterior e, consequentemente, certificar-se em relação ao aprendizado das cursistas. Feito isso 

é que ela inicia sua aula, lançando mão de técnicas para suscitar a descontração do grupo e, 

posteriormente, iniciar as discussões inerentes à temática estabelecida para a aula proposta. 

 

eu gosto de começar as aulas perguntando sobre a aula anterior, 

perguntando o que elas aprenderam, mesmo quando foi outra pessoa que 

deu a aula eu começo assim pra ver se elas estão aprendendo se tá ficando 

alguma coisa do nosso trabalho. Faço também uma dinâmica pra elas 

descontraírem daí eu entro no assunto da aula elas ficam bem atentas na 

questão dos direitos. No final eu pergunto o que acharam da aula se tem 

dúvida e procuro saber que assunto elas quere aprender na próxima aula. 

                                                                                       Resposta da assistente social durante entrevista. 

 

Reafirmando isso, temos o depoimento da cursista Margarida, a qual ressalta a 

metodologia desenvolvida pela assistente social que procura mesclar conversas, dinâmicas, 

conteúdos e avaliação do aprendizado das participantes. 

 

a assistente social fazia brincadeira, explicava as coisas que nos tem direito 

ela gostava de saber se nos tava gostando se tava aprendendo e no fim 

perguntava o que nos achou da aula. Era muito boa eu mesmo gostava. 

Resposta da gestante Margarida 

 

 

Acerca do que foi desenvolvido especificamente em termos de atividades, os 

profissionais ministrantes do Curso elencam algumas ações que, na opinião deles, foram 

relevantes para atingir o propósito estabelecido pelo Curso. 

Como exemplo, temos uma roda de conversa desenvolvida pela enfermeira, a qual 

descreve: 

 

DE início eu utilizei, fiz uma roda de conversa e entreguei um papelzinho a 

cada uma pra que elas me contassem como ocorreu desde o início a 

gestação, quando descobriram que estavam grávidas até o momento da 

gestação. Então eu utilizei a roda de conversa, a escrita e data show e 

alguns materiais que foram fornecidos pela secretaria de saúde.  

Resposta da enfermeira em entrevista 

 

 

A efetivação dessa atividade gerou vários textos, dentre os quais merecem destaque a 

produção realizada pela gestante Lírio:  
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                       A história da Minha Gravidez 

 

Eu me casei com 17 anos depois de 2 anos é que estou 

grávida pela primeira vez foi muito engraçado descobrir que 

estava gravida porque me senti mal e desmaiei na casa de 

uma vizinha me marido estava no trabalho ele é servente 

deixou o pedreiro sem massa e foi correndo quando 

chamaram ele pra dizer que tava no hospital, quando ele 

chegou eu já tinha feito o exame e estava morrendo de chorar 

ele pensou que eu tava muito doente quando contei ficou 

muito feliz meu bebê vai se chamar Julia estamos felizes. 
(transcrição ipsis litteris). 

Fonte: Curso de Formação para Maternidade. 

  

O texto relata o momento no qual ela descobriu que estava grávida, bem como a 

reação de seu marido ao tomar conhecimento da gravidez. Embora o relato seja breve, 

podemos inferir que o objetivo da atividade proposta pela enfermeira foi alcançado, tendo em 

vista que a gestante contou como se sentiu no momento em que teve a confirmação de sua 

gestação. 

Durante o Curso, também constituíram atividades os registros algumas das orientações 

que estavam sendo repassadas. Para ilustrar, temos o dizer da nutricionista que, em 

determinados momentos, chamava a atenção das cursistas para a realização de atividades de 

anotações:  

vocês não querem anotar isso, não? Se vocês quiserem anotar, eu espero. 

Principalmente as mães que é a primeira vez. 
Fragmento da aula da nutricionista 

 

A respeito dessas anotações, Moraes (2005, p. 15) esclarece:  

 

As Anotações
 

ou tomada de notas
 

constituem ainda um valioso instrumento 

de estudo para o aluno à medida que seus registros revelam não só um 

gênero discursivo, em que o aluno registra o que lhe é significativo numa 

dada instância discursiva, num dado contexto em que ele retextualiza o dito 

ou o lido, mas, ao mesmo tempo, em que apresenta também “rastros” que 

marcam a interpretação e a compreensão que o anotador tem ou faz do que 

leu e do que se disse na aula. 

 

É possível observar o quanto a nutricionista é consciente da importância do registro 

escrito. Diante de uma série de informações, orientações e dicas, o registro torna-se 

imprescindível, nas palavras da referida profissional: 

é muita informação. Então, sempre é bom anotar, porque no decorrer a 

gente às vezes esquece. E anotando fica mais como uma segurança. 
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Fragmento extraído da roda de conversa com a nutricionista 

                          

Dentre as atividades do referido Curso, convém mencionar uma produção textual 

orientada pela psicóloga, em uma de suas aulas. Como ilustração, apresentamos o poema 

escrito pela gestante Rosa: 

 

“É o amor de Mãe” 

Nós caminhos onde andei muita coisa encontrei todas eu deixei passar 

quando foi numa eu parei! Avistei uma mulher, com um bebê e logo me 

imaginei com o meu filho nos braços, e a ela perguntei qual era o amor mais 

puro, e ela me respondeu! 

É o amor de mãe! que tudo passa e suporta, o filho tira seu sono, quer seu 

peito toda hora, a mãe faz e não reclama no outro dia já esquece, pois o que 

ela quer mesmo seu sorriso, seu abraço, seu beijinho não tem preço. 
(transcrição ipsis litteris). 
Fonte: Curso de Formação para Maternidade. 

 

Nessa atividade a psicóloga distribuiu entre as cursistas um poema intitulado “Ser 

mãe”. Na oportunidade, o recitou e, em seguida, propôs que as participantes escrevessem um 

poema expressando como elas estavam se sentindo em relação à maternidade.  

Nesse poema, Rosa qualifica o amor de mãe como o amor mais puro que existe, ela 

retrata ainda algumas dificuldades pelas quais as mulheres passam durante o período da 

maternidade. Em seguida, faz referência ao sorriso, ao abraço e ao beijo do filho(a) como algo 

que não tem preço, isto é, algo extremamente recompensador. Depois de escreverem o poema 

as gestantes socializam suas produções por intermédio da leitura compartilhada. 

No decorrer do Curso, algumas atividades de recorte e colagem foram desenvolvidas 

pelas gestantes, dentre elas destacamos a confecção de painel que foi exposta na sala em que 

ocorriam as aulas do Curso, deixando o local decorado com o material de leitura e de escrita 

produzido pelas próprias cursistas, o que tornou o ambiente ainda mais agradável para a 

realização das aulas.  

Em relação à confecção de painel, a cursista Lírio declara que: “a gente fazia tarefas 

que elas mandavam, recortava e colava coisa na parede assim tipo um painel” (Resposta da 

gestante Lírio em entrevista). O referido painel está posto na imagem a seguir: 
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Fotografia 2 – Atividade realizada pelas gestantes 
     

Fonte: Curso de Formação para Maternidade. 

  

No mencionado painel, foram afixadas fraldas confeccionadas em cartolinas. Nelas, as 

cursistas apresentaram respostas à pergunta “o que é ser mãe?” formulada pela psicóloga. 

Dentre as respostas expressas, podemos ressaltar a da grávida Gardênia: “é poder carregar na 

barriga um pedacinho de você, é amar e saber cuidar da criança que depende de você” 

(resposta da gestante Gardênia). 

Os profissionais ministrantes propuseram várias atividades com as cursistas, dentre 

elas, dinâmicas de interação, confecção de painel, anotações de caderno, narrações, escritura 

de poemas, com o intuito de gerar orientações capazes de fornecer conhecimentos 

indispensáveis ao bem-estar da mulher na fase gestacional. 

Mediante o exposto, compreendemos que as atividades propostas pelos profissionais 

ministrantes do Curso conduziram as gestantes a refletir sobre o evento gestacional, sobre a 

maternidade e ainda puderam ser utilizadas na decoração do ambiente no qual as aulas eram 

ministradas, adequando, assim, o ambiente à proposta do Curso. 

Levando em conta o exposto em relação às atividades dos profissionais ministrantes e 

considerando as modalidades apresentadas por Nouroudine (2002), renomeadas por Paz em 

2008: letramento no trabalho, letramento como trabalho e letramento sobre o trabalho, 
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podemos perceber que há nas atividades desses profissionais uma espécie de letramento que 

vai além da tríade apresentada por Nouroudine (2002) e renomeada por Paz (2008), que é o 

“letramento para o trabalho”. Esse letramento se configura no momento em que os 

profissionais planejam as aulas e lançam mão de artefatos materiais como: textos impressos, 

slides, vídeos entre outros artefatos, a fim de desenvolver práticas de letramento direcionadas 

para o seu agir como profissionais. Nesse caso, especificamente como ministrantes de Curso 

de Formação para a Maternidade. Assim sendo, o letramento para o trabalho relaciona-se 

diretamente ao planejamento e à preparação dos artefatos que irão colaborar com a realização 

da atividade de trabalho, sendo indispensável à sua execução. 
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5  IMPLICAÇÕES DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO DESENVOLVIDAS: O QUE    

DIZEM OS MINISTRANTES E AS GRÁVIDAS PARTICIPANTES DO CURSO 

 

As práticas de letramento vivenciadas no Curso de Formação para Maternidade 

estiveram voltadas para o agir na maternidade, de maneira que os profissionais ministrantes 

do Curso faziam uso de diversos artefatos materiais para orientar as gestantes diante das 

mudanças ocorridas, tanto no corpo quanto nos sentimentos e emoções das mulheres que 

participavam do Curso. 

Com o intuito de entender melhor esse contexto, dispomo-nos a procurar junto a 

Teoria Social Cognitiva (TSC) elementos que nos auxiliem a compreender as implicações das 

práticas de letramento vivenciadas no Curso, mediante as orientações voltadas para o agir na 

maternidade. 

Nessa discussão, Bandura (1986) nos apresenta o conceito de agência humana. De 

acordo com esse pressuposto, as pessoas são proativas, isto é, capazes de possuir a autonomia 

necessária para o gerenciamento humano e a condução do seu próprio curso de vida. 

 Com efeito, as entrevistas realizadas com algumas das grávidas que participaram do 

Curso nos permitiram perceber alguns resultados das orientações transmitidas pelos 

profissionais ministrantes do Curso.  

Ao perguntar o que elas aprenderam durante o Curso acerca dos cuidados que deviam 

ter na gestação, obtivemos as seguintes respostas: “cuidar da higiene, da alimentação” 

(Resposta da gestante Lírio). 

A gestante Lírio menciona brevemente os temas abordados no Curso que mais 

colaboraram para sua atuação no período de sua gestação. Já a grávida Orquídea apresenta 

outros cuidados e orientações que foram trabalhados no Curso e que ela aprendera, são eles:  

 
a ginástica laboral eu utilizei. Na hora do aperreio, vamos dizer assim, eu 

ainda fiz a respiração para ver se me acalmava. Até que eu me acalmei. E, 

deixa ver, as dicas também da enfermeira da alimentação, tudo. 
              Resposta da entrevistada Orquídea  

 

Outra resposta que pode ilustrar as orientações apreendidas pelas gestantes é a da 

grávida Gardênia, que relatou:  

 

eu aprendi na parte da enfermeira. Ela explicou que a gente, gestante, tem 

que fazer o pré-natal, tomar as vacinas que... Na primeira gravidez minha 

eu não tomei nem todas as vacinas. Eu nem ia para o meu pré-natal. Então, 

achei que era adequado. 
Resposta da entrevistada Gardênia 
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Além do relato da gestante Gardênia, contamos com a resposta de Açucena, que põe 

em evidência que as orientações fornecidas pelos profissionais do Curso estavam voltadas não 

somente para a saúde física da grávida e do bebê, mas também para o equilíbrio emocional de 

ambos. 

  
a alimentação saudável, beber bastante líquido, também o stress não ter 

raiva, nem brigar, elas diziam o que a gente sente o bebê também sente. 
Resposta da entrevistada Açucena 

 

Acerca das implicações do Curso, a gestante Margarida considera que as aulas da 

enfermeira foram as que mais colaboraram com sua gestação, pois os conteúdos que ela mais 

aprendeu foram os trabalhados pela referida profissional. Confirmando isso, ressalta: “eu acho 

que elas (as aulas) me ajudaram a me preparar para o parto normal” (Resposta da gestante 

Margarida). 

Não obstante, a gestante Rosa elenca diversos temas abordados no Curso que 

colaboraram com a melhoria da qualidade de sua gestação, dentre eles: “a respiração da 

grávida, amamentar, fazer exercício, a alimentação correta [...]” (Resposta da gestante 

Rosa). 

Tal resposta nos faz compreender a repercussão que as aulas do Curso tiveram na vida 

dessas mulheres, posto que, a partir dessas aulas, as grávidas ficaram mais confiantes, 

começaram a se conhecer melhor e conseguiram perceber com mais clareza e naturalidade as 

mudanças que seu corpo enfrenta e os sinais que ele apresenta diante do evento gestacional. 

Sendo assim, evidenciamos o quanto as gestantes aprenderam e internalizaram as mais 

diversas orientações apresentadas pela equipe ministrante. 

A postura agentiva dos ministrantes fomentou nas cursistas o que Bandura (1986) 

chamou de agência humana, pois elas, em seus dizeres e ações, mostraram-se capazes de se 

auto-organizar, serem proativas, reflexivas e autorreguladas. 

Nesse contexto, percebemos que a atuação dos profissionais de saúde que ministraram 

o Curso influenciou e, até mesmo modificou, alguns comportamentos adotados pelas grávidas 

em gestações posteriores, como no caso da gestante Gardênia, que, ao falar sobre os cuidados 

que deveria ter durante a gestação, revela que em uma gravidez anterior não tomou todas as 

vacinas nem fez o pré-natal. Procedimentos que ela procurou repensar a partir do que, durante 

o Curso, aprendeu com a enfermeira. Atitudes como essa ratificam o que Bandura (1986, p. 
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25) aponta: “[…] aquilo que as pessoas pensam, acreditam e sentem afeta a maneira como 

elas se comportam”. 

Os postulados de Bandura (2001) acerca da agência humana apresentam quatro 

características que alicerçam a agência, são elas respectivamente: intencionalidade, 

antecipação, autorreatividade e autorreflexão. Todas essas características estão presentes na 

atuação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde ministrantes do Curso de 

Formação para a Maternidade e ainda na conduta das grávidas. Vejamos nesse exemplo: 

 

quanto ao umbigo o correto é usar álcool 70 pra limpar, só o álcool 70 

mesmo, não precisa de mais nada. Lavar bem com sabão ou sabonete 

adequado para criança enxugar não precisa ter medo de lavar, o importante 

é enxugar passar o álcool 70 pra ficar sequinho. 
Fragmento da palestra da enfermeira 

 

Nesse trecho de uma das palestras da enfermeira, vemos que está sendo dada uma 

orientação importante para as mães e, sobretudo, para o bebê, haja vista que a enfermeira 

afirma que, por meio do cuidado adequado com o umbigo da criança, é possível uma 

cicatrização eficiente, com a garantia que não implicará dano à saúde do recém-nascido. 

Em consonância com a orientação da enfermeira e dos demais profissionais, 

encontramos cursistas que afirmam seguir as orientações sobre os cuidados com o bebê.  

 

foi, assim, deixa eu ver, na hora daqueles primeiros cuidados. Do banho, da 

higiene para o bebê. Segui muito, assim, aprontar a parte do umbiguinho, a 

enfermeira indicou que seria bom só álcool 70 e num instante cicatrizou, 

ficou bem limpinho. Só o álcool 70 passava. Eu usava mais essa dica 

também dela. 
Resposta da gestante Orquídea 

 

sim, a parte da assistente social que ensinava a educar os filhos a cuidar 

deles e também a parte de amamentar. 
Resposta da gestante Margarida 

 

[…] tinha coisa que a gente aprendeu que era pra fazer com o bebê, vestir a 

roupinha, amamentar, dar banho. 
Resposta da gestante Rosa 

 

sim, foi muito útil na hora de dar banho, limpar o umbigo, fazer a primeira 

papinha e principalmente na hora de amamentar do jeito certo. 
Resposta da gestante Lírio 
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a alimentação saudável, beber bastante liquido, também o stress não ter 

raiva, nem briga, elas dizima o que a gente o bebê também sente. 
Resposta da gestante Açucena 

 

participei até a aula que ela ensinou a cuidar do bebê, ensinou a se cuidar, 

ir para o médico, deixar em dia o pré-natal. 
Resposta da gestante Gardênia 

 

Diante disso, compreendemos que a ação agentiva da enfermeira gerou como 

consequência ou resultado uma postura diferente da gestante, por meio da qual passou a 

aceitar e executar a orientação que recebeu da enfermeira. 

Nesse contexto, a compreensão da teoria da agência humana desenvolvida por 

Bandura (2001) torna-se mais presente no Curso de Formação para Maternidade e, por esse 

motivo, conhecer mais a fundo as quatro características basilares dessa teoria é indispensável. 

Em primeiro lugar, trataremos da intencionalidade, que está intimamente relacionada 

às ações que o sujeito pretende desempenhar em consonância com as suas escolhas. No caso 

dos profissionais do CRAS, percebemos fortemente a presença da intencionalidade tanto no 

momento do planejamento das aulas do Curso quanto na execução destas, vejamos: 

 

os temas são pensados de acordo com a necessidade que a mulher possa vir 

ter durante a gestação. […] A fase que a mulher vai ter durante a gestação. 

Que é, no caso da nutrição... a mulher tem enjoo. Aí no início também, 

alguns mitos também que elas têm, dúvidas. Então, assim, preparações 

também. No caso de algumas sugestões que eu dei, algumas dicas e receitas 

para a criança, a chegada do bebê também. Então, tudo é uma preparação 

no contexto geral. 
 Relato da nutricionista durante a roda de conversa 

 

Nesse relato, a nutricionista refere-se a como os temas abordados no Curso são 

pensados e programados, refletindo a intencionalidade que envolve o planejamento dos temas, 

com vistas ao momento em que eles serão repassados para as gestantes. 

O fisioterapeuta também mencionou durante roda de conversa como os temas 

desenvolvidos por ele no Curso de Formação para a Maternidade eram pensados: 

 

a preparação em relação à fisioterapia, eu acho que é muito dinâmica. Ela 

vai muito de acordo com o grupo que está formado. Às vezes você pega um 

grupo que está... O predomínio dele é o segundo trimestre de gestação. Às 

vezes, uma grande quantidade no terceiro trimestre de gestação. Então vai 

ser de acordo com esse grupo que está sendo formado e a gente vai dar um 

enfoque mais acentuado, justamente porque aquele grupo vai absorver mais, 
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vai aproveitar mais aquilo ali. Não deixando de colocar para as outras mães 

a sequência dos eventos que vão ocorrer na gestação, mas é mais focado. 
Relato do fisioterapeuta durante a roda de conversa 

 

O relato do fisioterapeuta mostra o quanto o Curso é focado no público-alvo. Segundo 

o profissional, apesar de parecer que todas as participantes do Curso, por estarem grávidas, 

encontram-se na mesma condição, isso não se estabelece na prática. Nesse sentido, o 

fisioterapeuta esclarece que o trimestre da gestação influencia diretamente o planejamento de 

suas aulas e assim a intencionalidade, ou seja, aquilo que ele deseja alcançar com o seu 

trabalho depende muito do estágio de gestação para qual se direciona o seu planejamento. 

Melhor dizendo: para se ter um rendimento satisfatório de suas orientações, é preciso que a 

turma esteja, em sua maioria, na mesma fase de gestação, que, por sua vez, muda a cada 

trimestre.  

Já a antecipação concerne às expectativas que os sujeitos alimentam em relação aos 

resultados das ações que executam. A esse respeito, indaguei os ministrantes do Curso, 

durante as entrevistas, sobre qual o objetivo deles, ou seja, o que eles pretendiam atingir com 

o Curso. Os entrevistados responderam respectivamente: 

 

orientar as gestantes para uma gestação de qualidade e sadia, [...] e 

ministrar orientações de convívio familiar. 
Resposta da assistente social durante entrevista 

 

o objetivo do curso é proporcionar informações a essas gestantes, dando a 

chance de cada participante compartilhar experiências, dúvidas, ansiedades 

e angustias que surgem nessa importante fase da vida.. 
Resposta da enfermeira durante entrevista 

 

o objetivo principal é dá essa orientação a essas famílias para elas terem 

uma gestação de qualidade e em segundo plano ajudar porque a gente 

também oferece o kit bebê pra ajudar nessa parte. 
Resposta da psicóloga durante entrevista 

 

atingir o público alvo de uma forma significativa de modo que a 

alimentação saudável se faça necessária nos hábitos da mãe e na chegada 

do bebê para não ocasionar problemas futuros. 
Resposta da nutricionista durante entrevista 

 

levar as gestantes a terem segurança e controle sobre os eventos 

gestacionais, principalmente no último instante. 
Resposta do fisioterapeuta durante entrevista 
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Observamos, por meio das respostas, que cada um deseja alcançar resultados 

diferentes. Contudo, têm em comum o fato de os resultados pretendidos estarem diretamente 

relacionados com a profissão que cada ministrante exerce. Dito de outro modo, cada 

profissional pretende colaborar com as gestantes no sentido de proporcioná-las conhecimentos 

que favoreçam uma gestação e pós-parto saudáveis.  

A autorreatividade está atrelada ao controle que esses sujeitos têm no que se refere ao 

seu modo de agir: 

 

o serviço social é uma profissão que atua procurando a emancipação social 

das famílias indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou 

de risco social dentre tantos outros fatores que completam a questão social 

(nosso objeto de trabalho). Então como assistente social de uma instituição/ 

programa como o CRAS (assistência social), política pública que atua 

respeitando os direitos sociais da população trabalhada, assumo 

compromisso através de ações socioeducativas estratégias e programáticas, 

valorizando a heterogeneidade de cada uma das participantes do curso. O 

CRAS potencializa suas atividades e/ou serviços junto a cada família que 

retrata todos os aspectos que envolvem e pontuam claramente as questões 

sociais. Portanto me sinto bem fazendo esse trabalho. 
Resposta da assistente social durante entrevista 

 

 

sinto realizada e vejo o quanto é gratificante poder contribuir nessa fase tão 

importante na vida da mulher que é a maternidade. 
Resposta da enfermeira durante entrevista 

 
 

bom eu acredito que é uma realização pra mim foi uma coisa nova e eu 

tenho aprendido muito porque eu ainda não sou mãe e de certa forma eu 

também aprendo e esse último foi bem interessante porque eu esta passando 

por uma gravidez na família foi bastante interessante essa troca eu sempre 

digo que no curso a gente traz conhecimento, mas a gente também recebe.  
Resposta da psicóloga durante entrevista 

 
 

é muito gratificante orientar e passar um pouco da minha experiência 

profissional, e também aprendemos algumas experiências com as mães que 

já passaram por descobertas e experiências na sua gestação.  
Resposta da nutricionista durante entrevista 

 

 
muito gratificante e muito bom ver a forma carinhosa como elas nos 

abordam e ver o que você passou sendo elemento de mudança no dia-a-dia 

dessas gestantes. 
Resposta do fisioterapeuta durante entrevista 
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No que tange à autorreflexão, trata-se de um mecanismo por meio do qual é possível 

refletir acerca do seu próprio funcionamento, sobre a eficácia dos seus atos e valores e, assim, 

ajustar o que considerar necessários. Para perceber os sinais da autorreflexão nos profissionais 

ministrantes questionamos, durante a entrevista, se o Curso, na opinião deles, pode fazer 

alguma diferença na vida dessas mulheres. Respondendo à questão, declaram: 

 

claro que sim. As diferenças são claramente percebidas. São mulheres 

carentes e que aprendem muito com as informações transmitidas através de 

palestras, reuniões, exibição de vídeos, rodas de conversa, dinâmicas de 

grupo e confecção das peças. As atitudes comportamentais são observáveis 

percebe-se as mudanças. Verifica-se ainda (constata-se) através da 

avaliação final. 

Resposta da assistente social durante entrevista 

 
 

com certeza, levando novos conhecimentos e esclarecendo dúvidas, além de 

dar um apoio psicológico e social a essas mulheres carentes. 
Resposta da enfermeira durante entrevista 

 
 

sim, a gente já pode observar pessoas que vieram até e disseram que 

realmente não tinham ideia do que ia acontecer e como o curso acrescentou 

a ela, muitas são mães de primeira viagem são adolescentes e vêm com 

muitas dúvidas com coisa irreais então muitas vezes o curso traz uma certa 

calmaria pra trazer elas para a realidade da gravidez eu acho que isso é um 

resultado bom de se ver. 
Resposta da psicóloga durante entrevista 

 

 
faz uma grande diferença, na questão do humor, estética, autoestima, 

alimentação.   
Resposta da nutricionista durante entrevista 

 
com certeza, é de suma importância para elas, pois adquirem conhecimentos 

que vão trazer tranquilidade e segurança ao evento gestacional, para muitas 

totalmente desconhecido... 
Resposta do fisioterapeuta durante entrevista 

 

 

As práticas de letramento corroboram para a agência dos indivíduos, de modo bem 

peculiar. Nas palavras de Bazerman (2007, p. 20), “[...] as práticas de letramento não 

determinam um caminho fixo de consequências, não somente porque os eventos são 

complexamente multicausais, mas porque os usos do letramento dependem das escolhas 

agentivas e estratégica dos atores”. 
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Para Bazerman (2007), a multiplicidade das práticas de letramento, bem como o 

ambiente no qual essas práticas são desenvolvidas e ainda os agentes que as desempenham, 

são fatores determinantes para que se obtenha um ou outro resultado, visto que os indivíduos 

atribuem sentido e valor ao que leem e escrevem e podem interferir ou não na realidade que 

vivem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sendo o letramento um fenômeno múltiplo que compreende as mais diversas esferas 

da atividade humana, vivenciar eventos de letramento é algo comum em nossas vidas, de 

modo que investigar práticas de letramento significa investigar a linguagem em uso nos mais 

variados contextos e esferas de circulação. 

Entre esses variados contextos, elegemos o contexto de trabalho dos profissionais que 

ministram o Curso de Formação para Maternidade no CRAS, tendo em vista que a linguagem 

do trabalhador expressa um uso individual dos recursos linguísticos, mas também expressa 

coletivos dos quais participa e partilha valores e saberes nas situações de trabalho nas quais se 

insere. Esse evento de letramento laboral merece nossa atenção tanto pela sua riqueza 

linguística quanto pela sua importância social. 

A utilização da leitura e da escrita em situações de trabalho, com vistas a atender a um 

propósito comunicativo inerente ao contexto laboral, transforma a mais corriqueira situação 

de trabalho em um evento de letramento no trabalho. Cientes disso, centramos o foco de nosso 

trabalho em três questões essenciais para compreendermos o Curso de Formação para 

Maternidade, indagando: De que maneira ocorrem as aulas do Curso de Formação para 

Maternidade ministradas pelos profissionais da área de saúde? Quais as práticas de letramento 

desenvolvidas pela equipe ministrante do referido Curso? Que implicações tem as referidos 

práticas para a atuação das futuras mães? Para contemplarmos a primeira questão, lançamos 

mão da observação participante. 

A partir dessas questões, estabelecemos como objetivo geral analisar as práticas de 

letramento desenvolvidas pela equipe de profissionais que ministram o Curso de Formação 

para Maternidade no CRAS, a partir das categorias propostas por Hamilton (2000), as quais 

compreendem elementos como: participantes, domínio, artefatos e atividades. Esses 

elementos colaboraram imensamente para a realização deste estudo, haja vista que nos 

possibilitaram depreender o referido Curso em sua amplitude.  

No que concerne aos participantes do Curso, podemos dividi-los em profissionais 

ministrantes e gestantes cursistas. A equipe de profissionais era composta por enfermeira, 

assistente social, psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta, em que todos esses profissionais 

atuavam buscando orientar as gestantes a cuidar da própria saúde e da saúde do bebê.  

O letramento manifesta-se nas atividades laborais, segundo Paz (2008), de três 

maneiras distintas, são elas: no trabalho refere-se à atividade no momento de sua execução, 
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como trabalho trata-se do momento em que as aulas são oferecidas para as grávidas e sobre 

trabalho representa o momento das reuniões avaliativas, do planejamento das aulas.  

Entretanto, além dos letramentos apontados por Paz (2008), emergiu de nossos dados 

o letramento para o trabalho, revelando-se no momento em que os profissionais planejam as 

suas aulas, mais especificamente quando os ministrantes do Curso constroem os artefatos 

materiais que vão ser utilizados em suas aulas. Esse letramento difere dos demais porque se 

centra na construção de gêneros que serão usados na atuação laboral do profissional para a 

concretização da atividade de trabalho a ser desempenhada. 

As práticas de letramento desenvolvidas pelos profissionais respeitavam sempre os 

limites da área de conhecimento a qual se fundamentavam. A linguagem desses profissionais 

permeava o domínio da saúde, de maneira que todas as práticas de leitura e escrita 

promovidas por eles estavam voltadas para orientar o agir na maternidade. Todo esse contexto 

faz despontar o letramento para a maternidade, que compreende práticas de leitura e escritas 

voltadas para o agir tanto no gestar quanto no cuidar de si e do bebê. 

A agência exercida pela equipe ministrante do Curso situa-se no domínio da saúde, 

haja vista que todo o Curso é voltado para orientar o agir materno no âmbito dos cuidados 

com a saúde da grávida e do bebê, seja saúde física, seja emocional. Os conteúdos abordados 

contemplam orientações que vão desde direitos sociais da gestante e da criança, relações 

familiares, alimentação adequada da gestante e do bebê, amamentação, tipos de parto, até 

exercícios de respiração e físicos para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, ajudando 

a diminuir as dificuldades na hora de expelir o bebê. Assim, o Curso busca colaborar com as 

mulheres cursista, auxiliando-as a compreender e conviver com as mudanças físicas e 

emocionais que o evento gestacional ocasiona. As aulas do Curso de Formação para 

Maternidade aconteciam nas dependências do CRAS, o ambiente era decorado com atividades 

desenvolvidas pelas próprias gestantes, dando um toque acolhedor ao local e valorizando as 

atividades realizadas pelas gestantes. 

Em se tratando dos artefatos, podemos dividi-los em materiais e conceituais. Os 

artefatos materiais apresentam-se na forma de textos escritos, isto é, materializam-se através 

dos gêneros. No caso do Curso em estudo, o gênero aula é priorizado pelos profissionais e 

desencadeia a utilização de outros gêneros de grande relevância para orientar o agir materno 

das cursistas como, por exemplo, a dieta da gestante, que é indispensável para que as futuras 

mães possam se nortear no que se refere a uma alimentação saudável que não prejudique a 

saúde do bebê e a sua própria saúde, dentre outros diversos textos. 
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No que tange aos artefatos conceituais, instauram-se no âmbito das representações 

sociais dos profissionais e das cursistas, expressando crenças, valores e o que pensam, sentem 

a respeito do Curso de Formação para Maternidade. Os profissionais em seus relatos 

evidenciaram que ministrar o Curso lhes trouxe satisfação pessoal e profissional. Quanto às 

gestantes, mostraram-se certas de que as aulas do Curso as fizeram aprender a cuidar de si 

mesma e do bebê tanto durante a gestação como após o parto. 

Além dos gêneros apresentados pelos ministrantes do Curso, as gestantes também 

realizavam atividades que culminavam na produção de gêneros, como é o caso do poema, das 

anotações de caderno, do relato de história de vida. Essas atividades auxiliavam as cursistas a 

apreender os conteúdos explorados nas aulas do Curso.  

A fim de destacar as implicações dos letramentos construídos no Curso de Formação 

para Maternidade na atuação das mulheres partícipes desse evento, apoiamo-nos nas teorias 

de Bandura (1986), que esclarece o conceito de agência humana. De acordo com esse 

conceito, as pessoas são capazes conduzir seu próprio curso de vida porque são proativas, dito 

de outro modo, elas possuem a autonomia necessária para o autogerenciamento. Ademais, 

evidenciamos que as ações da equipe de profissionais estavam imbuídas de agência coletiva, 

que compreende intencionalidade, antecipação, autorreatividade e autorreflexão. 

Este estudo torna-se relevante por proporcionar ao âmbito acadêmico discussões que 

favorecem e estimulam o estudo sobre o letramento laboral, no domínio da saúde e, ainda, por 

não encontrar nas publicações dos Estudos de letramento da contemporaneidade trabalhos que 

versem sobre a temática abordada. 

Esperamos que o presente trabalho possa contribuir com os Estudos do Letramento nas 

esferas sociais, promovendo discussões, suscitando reflexões e, sobretudo, favorecendo e 

inspirando novos trabalhos acerca do letramento laboral.  

Acreditamos, ainda, que esta pesquisa colaborou grandemente com nossa formação 

profissional, conduzindo-nos a (re)significar nosso modo de enxergar a linguagem e sua 

importância no âmbito das atividades humanas. Além disso, acreditamos ter construído um 

perfil de professora-pesquisadora preocupada em compreender o que as pessoas fazem por 

meio da leitura e da escrita em diversas esferas do âmbito da vida cotidiana. 

Assim sendo, o letramento laboral revela-se como um campo vasto e fértil para 

investigação, abrindo um leque de possibilidades para a produção de novos conhecimentos, 

uma vez que pesquisar é, provavelmente, a única forma de se produzir novos conhecimentos e 

novas maneiras de agir no mundo. 
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 A contribuição social desta pesquisa reside na oportunidade de favorecer a 

visibilidade do trabalho de uma equipe de profissionais que, por meio de suas práticas de 

letramento, auxiliam as mulheres a lidarem com o evento gestacional, a melhor 

compreenderem os sinais de sua alteração corporal e as oscilações emocionais, assim como 

seus direitos e prerrogativas nesse delicado período da geração da vida. 

Ao realizarmos esta investigação, não tivemos a ousada pretensão de esgotar o tema 

abordado, tampouco as discussões que ele fomenta. Nesse sentido, ficam abertas 

possibilidades para retomadas, aprimoramentos, ampliações e, até mesmo, para novos e 

diferentes olhares a respeito das práticas de letramento nos Cursos de Formação para 

Maternidade.  
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     APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa feita por uma aluna do curso 

de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio grande do Norte. Caso esteja de acordo em 

colaborar voluntariamente, a conversação ocorrida durante a entrevista será gravada e 

posteriormente transcrita para um documento que será material de pesquisa. Salientamos que 

nenhuma informação sobre a sua identificação será publicada em nosso trabalho, preservando 

sua privacidade e garantindo o sigilo dessas informações, conforme orienta as postulações 

sobre a ética na pesquisa qualitativa em Linguística Aplicada. 

As referidas informações geradas servirão de objeto de estudo para a produção de 

dissertação de mestrado (Trabalho de Conclusão de Curso – TCC) assim como para material 

de discussão em apresentações de trabalhos e publicações de textos em anais de eventos de 

cunhos acadêmico e científico promovidos por instituições de ensino superior, inclusive de 

publicação impressa e midiática em suportes de divulgação na área da Linguística Aplicada. 

Essa pesquisa não oferece risco a sua saúde física ou mental e o seu consentimento 

não irá interferir participações futuras no Curso para Gestante, uma vez que esse estudo tem 

objetivos unicamente científicos. Se você concordar em participar do estudo assine seu nome 

neste termo de consentimento. Esclarecemos que, mesmo durante sua participação, você pode 

desistir a qualquer momento. 

_____________________________________________________________________ 

 

Declaro que, após ter recebido todos os esclarecimentos e informações sobre esta 

pesquisa, concordo em participar voluntariamente, autorizando a gravação e transcrição da 

entrevista concedida.    

Reconheço não haver direito a remuneração, indenização ou qualquer outro tipo de 

pagamento decorrente da presente autorização. 

Angicos, ____de_____________de 2014 

___________________________________________ 

Assinatura do colaborador 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS 

COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qual a sua profissão? 

2- Qual o seu papel no Curso oferecido para as gestantes? 

3- Como essas mulheres são convidadas a participar deste Curso? 

4- Como e por quem o Curso é planejado? 

5- Qual o objetivo principal do Curso? 

6- Por quem ele é coordenado? 

7- De onde vem a verba para realizar o Curso? 

8- Quais os temas mais abordados no Curso? 

9- Como é feita a escolha desse tema? 

10- Como é a participação das futuras mamães no Curso? 

11- Você acha que o Curso faz alguma diferença na vida dessas mulheres? De que forma? 

12- Como você se sente ao realizar esse trabalho junto às grávidas? 

13- Quando falamos em Curso para gestante o que vem a sua cabeça? Qual é a primeira 

imagem que lhe ocorre? No que você pensa, do que você lembra? 

14- Que importância social você atribui ao trabalho realizado pelo CRAS, em especial, ao 

Curso para Gestantes? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA RODA DE CONVERSA COM OS 

PROFISSIONAIS COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Como é feito o planejamento das aulas do Curso de Formação para Maternidade? 

 

2- O que vocês leem e/ou escrevem para preparar o Curso? 

 

3- Durante o Curso há alguma necessidade de ler mais algum texto que colabore com os 

temas abordados nas palestras? Que textos são esses? 

 

4- Qual a contribuição dessas leituras e escritas para sua atuação no Curso? 

 

5- Quais os materiais que você utiliza durante as palestras?  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS 

COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Qual a sua profissão? 

2- Há quanto tempo você exerce essa profissão? 

3- Qual a sua faixa etária? 

De 18 a 28 (     ) 

De 29 a 39 (     ) 

De 40 a 50 (     ) 

Outra: _________________ 

4- Você já ministrou outros Cursos de Formação para Maternidade? Em caso positivo, 

diga quantos. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS GESTANTES 

COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Você vai ser mãe pela primeira vez? Em caso de já ser mãe informar a quantidade de 

filhos. 

Sim   (      )        Não   (      ) ______________________________________ 

 

2- Qual a sua faixa etária? 

De 15 a 20 (      )     De 21 a 25 (      )       De 26 a 36 (      )      De 37 a 47 (      ) 

Outra __________ 

 

3- Você já participou do Curso outras vezes? 

Sim   (     )         Não (      ) 

 

4- Os conteúdos trabalhados durante o Curso de formação para maternidade foram 

importantes para sua gestação? 

Sim   (      )        Não  (      )      Um pouco  (      ) 

 

5- As orientações que você recebeu no Curso foram úteis depois do parto na hora de cuidar do 

bebê? 

Sim   (      )        Não  (      )      Um pouco (      ) 

 

6- De modo geral como você avalia o Curso? 

Ótimo (      )      Bom    (      )  Bom, mas precisa melhorar (      )       Ruim  (     )                                      

 

7- Qual o seu nível de escolaridade? 

Fundamental completo   (     )             Fundamental  incompleto (     ) 

Ensino médio completo  (     )            Ensino médio incompleto  (     ) 

Superior completo          (     )             Superior incompleto          (     ) 

 

8- Você trabalha? Qual a sua profissão? 

Sim   (     ) Não (     ) 

Profissão: __________________________________ 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GERAÇÃO DE DADOS 

COM AS GESTANTES COLABORADORAS AO FINAL DO CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Como você ficou sabendo do Curso? 

 

2- Por que você decidiu participar desse Curso? 

 

3- Relate como foi a experiência de participar do Curso. 

 

4- Comente como aconteciam os encontros do Curso? Quem ministrava as aulas? 

 

5- O que você esperava do Curso antes de começar a participar? O Curso correspondeu as 

suas expectativas? De que maneira? 

 

6- O que você mais gostou nesse Curso? Por quê? 

 

7- Os temas discutidos no Curso ajudaram você de alguma forma? 

 

8- Cite algumas coisas que você aprendeu no Curso? 

 

9- Os conteúdos trabalhados no Curso de Formação para Maternidade foram úteis durante a 

sua gestação? De que maneira? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GERAÇÃO DE DADOS 

COM AS GESTANTES COLABORADORAS APÓS O PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- As orientações que você recebeu no Curso foram úteis depois do parto na hora de cuidar do 

bebê? De que forma? 

 

2- Se você tivesse a oportunidade de participar novamente do Curso você participaria? Por 

quê? 

 

3- Ao falar em Curso para Gestantes o que vem a sua cabeça? Qual a ideia que lhe ocorre, em 

que você pensa primeiro? 

 

4- De modo geral, o que você achou do Curso? Por quê?  
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ANEXO A – Texto escrito pela gestante Lírio 

 

 

 
Fonte: Curso de Formação para Maternidade. 
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ANEXO B – Poema escrito pela gestante Rosa 
 

 

                             Fonte: Curso de Formação para Maternidade. 


