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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa oficinas realizadas em um curso de letramento laboral para cuidadoras de 

idosos, cujo público alvo são alunas egressas do Curso de Cuidador de Idoso do Programa 

Mulheres Mil, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – Campus Natal Central. As oficinas de letramento – consideradas como eventos de 

letramento (HEATH, 1983) – são o objeto de estudo da pesquisa, e os dados gerados no seu 

transcorrer compõem o corpus desta dissertação. Objetiva avaliar de que forma o curso 

colaborou no processo de formação profissional das cuidadoras colaboradoras. Em termos 

teóricos, insere-se no campo da Linguística Aplicada, na área de letramento laboral (PAZ, 

2008). As discussões sobre letramento tomam como base os estudos de Street (2014a), em sua 

ação como prática situada, ancoram-se nos estudos de Barton, Hamilton e Ivanic (2000), e na 

perspectiva de prática social (KLEIMAN, 1995). As reflexões sobre gêneros textuais se apoiam 

nas contribuições de Bakhtin (1997) sobre a teoria dos gêneros, nos estudos de gêneros como 

ação social estabelecidos pela Sociorretórica (SWALES, 1990, 1998; BAZERMAN, 2011a, 

2011b, 2015; MILLER, 2012). Metodologicamente, adotam-se as orientações da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2011), com traços de vertente etnográfica. A abordagem de dados é realizada a 

partir da perspectiva qualitativa de pesquisa (ANDRADE, 2009; CALEFFE e MOREIRA, 

2006; BARBOSA, 2005; GATTI, 2005; WOLCOTT, 1994). Os resultados deste trabalho 

mostram que o curso de letramento se constituiu em um espaço favorável à ressignificação das 

práticas letradas das colaboradoras, pois permitiu-lhes compreender a possibilidade de agir 

socialmente por meio de gêneros que elas utilizam em sua atividade profissional. Essa 

consciência contribuiu para o empoderamento dessas mulheres em seu ofício como cuidadoras 

e em sua ação como cidadãs. Nesse sentido, sugere-se pensar na reformulação do programa da 

disciplina Língua Portuguesa dos cursos profissionalizantes do Programa Mulheres Mil, 

ofertados pelo IFRN, no sentido de atenderem mais especificamente às necessidades laborais 

das mulheres contempladas.  

 

Palavras-chave: Letramento laboral. Cuidadoras de Idosos. Empoderamento. Programa 

Mulheres Mil. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This master’s thesis analyzes workshops from a labor literacy course for caregivers to the 

elderly, whose audience is former students of the Caregiver to the elderly course from Programa 

Mulheres Mil, offered by the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte - Natal Central campus. The workshops of literacy – taken as literacy events 

(HEATH, 1983) – are the research object of this study, and the data generated by them are the 

corpus of this thesis. Thus, this master’s thesis aims to evaluate how the literacy program helped 

caregivers to the elderly pupils in their qualification process for the job market. In theoretical 

terms, this thesis is part of the Applied Linguistics field, within the labor literacy area (PAZ, 

2008). Discussions on literacy are based on the studies of Street (2014a), and its action as 

situated practice, and also anchored on the studies of Barton, Hamilton and Ivanic (2000), as 

well as the social practice perspective (KLEIMAN, 1995). The reflections about genres rely on 

Bakhtin’s contribution (1997) on genres theory, and on genres as social action studies, 

established by the Socio Rhetoric (SWALES, 1990, 1998; BAZERMAN, 2011a, 2011b, 2015; 

MILLER, 2012). Methodologically, the action research guidelines were adopted 

(THIOLLENT, 2011), with ethnographic traces when applying them. Data analysis is carried 

out through the qualitative research perspective (ANDRADE, 2009; CALEFFE and 

MOREIRA, 2006; BARBOSA, 2005; VÓVIO and SOUZA, 2005; GATTI, 2005; WOLCOTT, 

1994). The results of this thesis demonstrate that the literacy program was favorable for the 

reinterpretation of the writing practices of the participants, once it allowed them to understand 

the possibility of acting socially through genres they use in their professional field. This 

awareness has contributed to the empowerment of women in their job as caregivers to the 

elderly and their actions as citizens. In this sense, it is suggested that the some changes in 

Portuguese Language discipline take place within the professional courses of Programa 

Mulheres Mil in order to meet the labor needs of women partaking of the caregivers to the 

elderly course. 

 

Keywords: Labor literacy. Caregivers to the elderly. Empowerment. Programa Mulheres Mil. 
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(+) : pausa breve 

(++): pausa longa 

[  ]: sobreposição 

:: alongamento de vogal 

...: transcrição parcial ou eliminação  

(incompreensível) : dúvidas ou sobreposições  

(( )): comentários da analista ou complementação feita por ela 

/: truncamento brusco 

/ /: subentendido 

Maiúsculas: alteração de voz com efeito de ênfase 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagem do IFRN Natal Central ............................................................................. 25 

Figura 2 – Matriz Curricular do curso FIC em Cuidador de Idoso ......................................... 29 

Figura 3 – Sistemas ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’ ............................ 69 

Figura 4 – Conjunto de gêneros ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’ .......... 78 

Figura 5 – Organograma representativo das oficinas de letramento ....................................... 84 

Figura 6 – Currículo de vida elaborado por Diva .................................................................... 93 

Figura 7 – Modelo de carta disponibilizado às colaboradoras ................................................ 97 

Figura 8 – Reescrita de carta de apresentação de colaboradora Lisbeth ................................. 98 

Figura 9 – Recorte da página de perfil profissional .............................................................. 104 

Figura 10 – Escrita e reescrita da biografia de colaboradora Lisbeth ................................... 107 

Figura 11 – Escrita da biografia de colaboradora Lúcia........................................................ 108 

Figura 12 – Questões preparatórias para entrevista de emprego ........................................... 114 

Figura 13 – Registros dos procedimentos de colaboradora Diva .......................................... 129 

Figura 14 – Descrição do idoso para a escrita de cardápio de Alzira.................................... 145 

Figura 15 – Cardápio produzido por colaboradora Alzira ..................................................... 145 

Figura 16 – Descrição do idoso para a escrita do cardápio de Lúcia .................................... 146 

Figura 17 – Cardápio produzido por colaboradora Lúcia ..................................................... 146 

Figura 18 – Visita de idoso e sua cuidadora familiar ............................................................ 155 

Figura 19 – Colaboradora produzindo tabela de medicamentos ........................................... 161 

Figura 20 – Instrumentos de auxílio à comunicação alternativa ........................................... 163 

Figura 21 – Produção e apresentação das tabelas para comunicação alternativa .................. 165 

Figura 22 – Tabela 1 .............................................................................................................. 165 

Figura 23 – Tabela 2 .............................................................................................................. 166 

Figura 24 – Tabela 3 .............................................................................................................. 167 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Características dos cuidadores de idosos e sistemas de atividades ...................... 42 

Quadro 2 – Passos para encontrar emprego ............................................................................ 65 

Quadro 3 – Gêneros utilizados pelos cuidadores em sua relação com outras esferas e outros 

profissionais .............................................................................................................................. 74 

Quadro 4 – Gêneros, finalidades e práticas sociais ................................................................. 79 

Quadro 5 – Organização das oficinas de prática textual ......................................................... 82 

Quadro 6 – Síntese do planejamento da oficina 1 (29/10/2014) ............................................. 85 

Quadro 7 – Microeventos da oficina de prática textual: currículo .......................................... 88 

Quadro 8 – Microeventos da oficina de prática textual: carta de apresentação ...................... 94 

Quadro 9 – Síntese do planejamento da oficina 2 (31/10/2014) ........................................... 102 

Quadro 10 – Microeventos da oficina de prática textual: biografia para perfil profissional 103 

Quadro 11 – Microeventos da oficina de compreensão e uso: entrevista de emprego ......... 110 

Quadro 12 – Síntese do planejamento da oficina 3 (3/11/2014) ........................................... 122 

Quadro 13 – Microeventos da oficina de compreensão e uso: bula de medicamentos ......... 131 

Quadro 14 – Síntese do planejamento da oficina 4 (5/11/2014) ........................................... 139 

Quadro 15 – Microeventos da oficina de compreensão e uso: rótulo ................................... 139 

Quadro 16 – Microeventos da oficina de prática textual: cardápio....................................... 143 

Quadro 17 – Síntese do planejamento da oficina 5 (7/11/2014) ........................................... 157 

Quadro 18 – Microeventos da oficina de prática textual: tabela de medicamentos .............. 158 

Quadro 19 – Microeventos da oficina de prática textual: tabela para comunicação 

alternativa ............................................................................................................................... 161 

Quadro 20 – Respostas à questão 2 ....................................................................................... 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABC/MRE Agência Brasileira de Cooperação/Ministério das Relações Exteriores 

ACDI Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BSM Plano Brasil Sem Miséria 

CADÚnico Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

CBO Classificação Brasileira de Ocupações 

CECAN Centro Avançado de Oncologia 

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

ED Escola Doméstica 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

FHEMIG Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

FIC Formação Inicial e Continuada 

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 

FPA Fundação Padre Anchieta 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFRN Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

 Norte 

ILPI Instituições de Longa Permanência para Idosos 

LA Linguística Aplicada 

MDS Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MEC Ministério da Educação 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

PL Projeto de Lei 

PPC Projeto Pedagógico de Curso 

PROEJA Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação 

 Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada 



 

 

REDE CERTIFIC Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e 

 Continuada 

RH Recursos Humanos 

SAE Secretaria de Assuntos Estratégicos  

SEADS Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo 

SETEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

UnATI/UERJ Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Estadual do 

 Rio de Janeiro 

UNED Unidade de Ensino Descentralizada 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 14 

2 METODOLOGIA DE PESQUISA 20 

2.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 20 

2.1.1 Proposta de intervenção 22 

2.2 O CONTEXTO DA PESQUISA 23 

2.2.1 IFRN: o locus da pesquisa 23 

2.2.1.1 IFRN Campus Natal Central (CNAT) 25 

2.2.2 O Curso de Cuidador de Idoso do IFRN 26 

2.2.3 Os colaboradores da pesquisa 30 

2.3 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 32 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 38 

3.1 CUIDADORES DE IDOSOS: PANORAMA TEÓRICO 38 

3.2 POR QUE LETRAMENTO? 44 

3.2.1 Para entender o letramento 45 

3.2.2 Letramento ‘laboral’ ou ‘em saúde’? 48 

3.2.3 Escolarização, letramento e gênero social 50 

3.2.3.1 Letramento escolarizado: do Brasil Colonial a meados do século XX 51 

3.3 POR QUE GÊNEROS TEXTUAIS? 57 

3.3.1 Acerca dos gêneros textuais 58 

3.3.2 Os gêneros textuais no contexto da pesquisa 59 

3.3.3 Agrupamentos de gêneros 64 

3.3.3.1 Sistemas de gêneros e conjuntos de gêneros 67 

4 O CURSO DE LETRAMENTO 70 

4.1 DUAS VISITAS E ALGUMAS PONDERAÇÕES 70 

4.1.1 A quem pertencem os gêneros? 73 

4.1.2 Os cuidadores e suas práticas de leitura e escrita 76 

4.2 PLANEJAMENTO DO CURSO: AS OFICINAS DE LETRAMENTO 80 

4.2.1 A organização das oficinas de letramento 81 

4.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS OFICINAS DE LETRAMENTO 85 

4.3.1 Oficina de letramento 1 85 

4.3.2 Oficina de letramento 2 102 

4.3.3 Oficina de letramento 3 122 



 

 

4.3.4 Oficina de letramento 4 139 

4.3.5 Oficina de letramento 5 157 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 175 

 REFERÊNCIAS 181 

 APÊNDICE A – Planejamento descritivo 192 

 APÊNDICE B – Questões sobre gênero rótulo 195 

 APÊNDICE C – Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz 196 

 APÊNDICE D – Questões para simulação de entrevista de emprego 197 

 APÊNDICE E – Questões sobre bula de medicamento 198 

 APÊNDICE F – Cardápio 199 

 APÊNDICE G – Tabelas de medicamento 200 

 APÊNDICE H – Questões para avaliação do curso 201 

 ANEXO A – Modelo de currículo de vida 202 

 ANEXO B – Análise do modelo de currículo 203 

 ANEXO C – Modelos de carta de apresentação 205 

 ANEXO D – Modelo de contrato de trabalho 207 

 ANEXO E – Página de perfil profissional no Facebook 209 

 ANEXO F – Questões sobre comportamento em entrevista de emprego 210 

 ANEXO G – Modelos de recibo e aviso prévio 211 

 ANEXO H – Certificado do curso para a professora pesquisadora 213 

 



14 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A educação de jovens e adultos sempre se constituiu um grande desafio. Muitos têm 

sido os esforços, oriundos de entidades governamentais e não governamentais, para subsidiar o 

professor nessa tarefa, não apenas com materiais didáticos apropriados, mas também com 

orientações para elaboração de programas de educação para esse público específico.  

A atenção dispensada a esse alunado justifica-se, principalmente, por se tratar de uma 

parcela da população a quem – pelo menos à grande maioria – foi negada a incursão na escola, 

por circunstâncias as mais diversas: oferta irregular de vagas, inadequações do sistema de 

ensino ou condições socioeconômicas desfavoráveis. De acordo com a Proposta Curricular para 

o 1º segmento – Educação para Jovens e Adultos (EJA), no ensino fundamental: 

 

A Constituição Federal de 1988 estendeu o direito ao ensino fundamental aos 

cidadãos de todas as faixas etárias, o que nos estabelece o imperativo de 

ampliar as oportunidades educacionais para aqueles que já ultrapassaram a 

idade de escolarização regular. Além da extensão, a qualificação pedagógica 

de programas de educação de jovens e adultos é uma exigência de justiça 

social, para que a ampliação das oportunidades educacionais não se reduza a 

uma ilusão e a escolarização tardia de milhares de cidadãos não se configure 

como mais uma experiência de fracasso e exclusão. (RIBEIRO, 2001, p. 16)  

 

 

 

Mais recentemente, há cerca de dez anos, essa preocupação se estendeu a um público 

adulto específico: as mulheres. Para atender a essa demanda, o Governo Federal implantou o 

Programa Mulheres Mil. Com um enfoque profissionalizante, o Programa iniciou-se em 2007, 

em parcerias da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) com instituições 

de ensino canadenses, e foi instituído pela Portaria do Ministério da Educação (MEC), nº 1.015, 

de 21 de julho de 2011 (BRASIL, 2011a), como uma ação integrante do Plano Brasil Sem 

Miséria (BSM). Está inserido no eixo de Inclusão Produtiva do BSM e visa à capacitação de 

mulheres que, em decorrência da pobreza e das condições de vida adversas, não tiveram acesso 

à escola e, portanto, encontram-se, em sua maioria, sem qualificação específica para o mundo 

do trabalho formal. A despeito desse caráter, trata-se de um programa cujo alcance não se limita 

apenas a criar novas profissionais, mas, acima de tudo, busca desenvolver nas participantes uma 

consciência cidadã, dando-lhes ou devolvendo-lhes a autoestima perdida, por causa de maus 

tratos ou pela falsa noção de que não têm função social. Coube à rede federal de educação 
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profissional e tecnológica a responsabilidade de ofertar os cursos no âmbito do Programa1. No 

que concerne ao plano educacional do Programa, dada sua abrangência geográfica e social, não 

existe um documento específico para cada curso ou para cada turma. Nesse sentido, o Guia 

Metodológico do Sistema de Acesso, Permanência e Êxito do Programa assinala que “O plano 

educacional deve ser elaborado de acordo com a realidade de cada comunidade e do universo 

de mulheres. Uma vez feito o diagnóstico, deve-se prever a elevação de escolaridade e o resgate 

da autoestima [...]” (BRASIL, 2015b, p.20)2. 

No Rio Grande do Norte, o Programa Mulheres Mil foi implantado em 2008. Nos campi 

espalhados pelo estado, onde o Programa já foi instaurado, os projetos pedagógicos dos cursos 

são produzidos por uma comissão de elaboração/sistematização de cada campus, que conta com 

a colaboração de docentes para a elaboração dos programas das disciplinas e das ementas, e de 

pedagogos que executam a revisão técnico-pedagógica do documento.  No que diz respeito à 

disciplina Língua Portuguesa3, os conteúdos contemplam, de um modo geral, aspectos 

normativos da língua; leitura, compreensão e produção de texto; gêneros textuais/ discursivos4. 

A carga horária ofertada é de 20 horas/aula.  

Como professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN, desde 2008, conheci de perto a realidade do Programa, quando lecionei a 

disciplina Língua Portuguesa, nos anos 2012 e 2013, em Currais Novos, inicialmente para os 

cursos de Processamento de Doces e Manipulador de Alimentos e, posteriormente, para o curso 

de Auxiliar Administrativo.  

                                                 
1 A versão embrionária do Programa Mulheres Mil ocorreu, de fato, em 2005, e está diretamente ligada ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN (na ocasião, Centro Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica – CEFET). Naquele ano, foi desenvolvido um projeto de extensão com 

capacitação para camareira. O excelente resultado estimulou a Agência Canadense para o Desenvolvimento 

Internacional (ACDI) e a Associação dos Colleges Comunitários Canadenses, juntamente com a SETEC e a 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), a difundir essa ação para outros estados, o que deu origem ao 

Programa em nível nacional (BRASIL, 2011b). 
2 No IFRN, assim como nos demais IF espalhados pelos estados da Federação, os cursos são oferecidos procurando 

atender às demandas profissionais das regiões dos campi em que o Programa é instaurado. Em Currais Novos, por 

exemplo, o campus ofereceu, inicialmente, dois cursos – Manipulação de Alimentos e Processamento de Doces – 

atendendo à vocação da região do Seridó norte-rio-grandense, na produção e venda de produtos alimentícios 

artesanais; em Macau, os cursos de Beneficiamento e Gastronomia de Pescado, em 2013, e de Operador de 

Beneficiamento de Pescado, em 2014, possibilitando explorar os recursos aquáticos da região; em São Gonçalo 

do Amarante, a terra da cerâmica, o curso em Artesão de Cerâmica, ofertado em 2014, também contemplava uma 

vocação local. 
3 Há outras denominações para a disciplina, em diferentes programas de curso: Leitura e Produção de Texto; 

Leitura, interpretação e produção de texto; Português básico: leitura e interpretação de texto; Linguagem e 

comunicação, como consta na matriz curricular do Curso de Cuidador de Idoso (cf. p. 34). 
4 Dados referentes a dez programas de cursos distintos, oriundos de diferentes campi, elaborados entre 2012 a 

2014. 
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Na tentativa de administrar pedagogicamente questões como a heterogeneidade das 

mulheres quanto à faixa etária e níveis de escolaridade, e a escassez do tempo destinado às 

aulas, à época optei por desenvolver um trabalho em que se privilegiou a leitura e a escrita de 

gêneros que circulam na esfera do cotidiano – receitas culinárias, cartas familiares, cartões de 

datas comemorativas, entre outros – bem como aqueles em que as mulheres pudessem traçar o 

perfil de suas próprias vidas, como a autobiografia. A escolha por esses gêneros visava valorizar 

o conhecimento de mundo das alunas, bem como fazê-las reconhecerem-se como escreventes 

de textos, ainda que de forma incipiente.  

Entretanto, desde sempre, acompanhavam-me algumas inquietações: Se o Programa 

Mulheres Mil pretende qualificar e inserir no mercado de trabalho as alunas num curto espaço 

de tempo, qual a função efetiva das aulas da disciplina Língua Portuguesa para o Programa? De 

que forma essas aulas poderiam contribuir para a qualificação profissional dessas mulheres? 

Qual seria o caminho a trilhar em busca desse objetivo? 

 Havia, segundo meu entendimento, uma incongruência entre as aulas de Língua 

Portuguesa e o propósito de formação laboral proposto pelo Programa, já que boa parte dos 

conteúdos da disciplina não contemplavam, na perspectiva do letramento, o objetivo latente do 

curso: qualificar mulheres para determinados ofícios. 

Foi necessária uma observação do curso e de seus objetivos com olhar pragmático para 

que se acendesse o sinal de alerta para a necessidade de se buscarem estratégias que 

possibilitassem que o trabalho desenvolvido através das aulas de Língua Portuguesa também 

contribuísse com a imersão das alunas em um universo mais amplo das práticas letradas, 

notadamente aquelas relacionadas ao mundo do trabalho. Conforme observa Oliveira: 

 

Especificamente no domínio do trabalho, ambiente altamente competitivo, a 

busca de estratégias efetivas para interagir, ganhar acesso à informação e dela 

fazer uso para solucionar problemas ligados ao funcionamento e 

produtividade da organização aponta para a necessidade de ‘novos 

letramentos’ que permitam aos jovens em geral agir e interagir na ‘era do 

conhecimento’ cujo tom recai nas ideias dos indivíduos ou na sua capacidade 

para pensar e criar, o que exige o desenvolvimento de várias competências do 

ponto de vista profissional. (OLIVEIRA, 2010, p. 331) 

 

Foi assim que surgiu a ideia de se desenvolver um projeto de mestrado que tomasse 

como objeto de investigação as aulas de Língua Portuguesa – consideradas como eventos de 

letramento (Heath, 1983). Cogitei a possibilidade de, nas aulas de Língua Portuguesa, partindo 

das práticas letradas exigidas pelas profissões contempladas nos cursos, utilizar gêneros 
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próprios do mundo do trabalho formal, em especial, aqueles relacionados aos cursos 

ministrados, para contribuir no processo de profissionalização das mulheres do Programa.  

A ideia inicial seria trabalhar com os cursos ofertados em Currais Novos, entretanto fui 

remanejada para o Campus Parnamirim e os planos foram alterados. Como o campus de minha 

atual lotação não ofereceu o Programa Mulheres Mil, no período em que me engajei ao 

programa de pós-graduação, busquei a alternativa de desenvolver a pesquisa no Campus Natal 

Central (CNAT). Lá, embora não pudesse dar aulas para o Programa, em obediência às normas 

de contratação de professores que constam nos editais5, pude promover um curso de extensão, 

como professora voluntária6, para as egressas7 do Curso de Cuidador de Idoso e, assim, gerar 

os dados desta pesquisa. 

Aceitei trabalhar com esse grupo, apesar de, no início, parecer-me que se tratava de uma 

profissão cujas possibilidades de trabalho com textos escritos seriam limitadas8.  Mas o tempo 

urgia e não havia outras alternativas a meu dispor. Dessa feita, aceitei o desafio e planejei o 

curso de extensão para as egressas do Curso de Cuidador de Idoso do Programa Mulheres Mil, 

realizado no IFRN-CNAT. Permaneci problematizando a necessidade do letramento laboral 

(PAZ, 2008) como forma de melhor qualificar as colaboradoras9 para o mercado de trabalho.  

Convém ressaltar que essa qualificação está atrelada à noção de formação de cidadania. 

Afinal, o que se pretende é que as mulheres avancem “em direção a uma concepção mais ampla, 

que considere as demais dimensões da educação: a emergência e o fortalecimento do sujeito 

situa-se como o objetivo prioritário da prática educativa” (SOARES, 2007, p. 205). Por isso, as 

práticas de leitura e escrita desenvolvidas no curso não se atém a uma atividade meramente 

                                                 
5 Em todos os campi do IFRN, os editais para seleção de docentes para o Programa Mulheres Mil estabelecem que 

é vedada a inscrição de servidores lotados em outros campi senão aquele em que ocorrerá o curso. 
6 No IFRN, o órgão responsável pelas políticas de extensão é a Pró-Reitoria de Extensão. Cada campus, por sua 

vez, possui as Coordenações de Extensão, “cujo trabalho está voltado para a inserção do aluno estagiário da 

instituição no mercado de trabalho e para o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil organizada nas 

áreas de atuação do Instituto”. Com relação a esse último foco, são promovidas diversas atividades de extensão 

(programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços) consideradas “ações de caráter educativo, cultural e 

científico que articulam ensino e pesquisa, que envolvem professores, alunos e servidores técnico-

administrativos”. Para a promoção de quaisquer dos eventos citados, ainda que voluntário, o proponente deve 

preencher um formulário próprio, descrevendo a atividade que pretende realizar bem como esclarecendo os 

objetivos e demais dados relevantes (IFRN, 2015a). Atualmente, esse formulário é disponibilizado on line, pelo 

portal Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). 
7 No IFRN-CNAT, há uma política de promover eventos de extensão para as egressas do Programa Mulheres Mil, 

a fim de suprir algumas lacunas impostas pela limitação temporal dos cursos oferecidos e ampliar sua qualificação 

profissional (informações dadas pela coordenadora do Programa Mulheres Mil do IFRN-CNAT). 
8 Essa suspeita em parte se confirmou, em parte se desfez, como se verá no Capítulo 4, seção 4.1.1 A quem 

pertencem os gêneros, p. 72.  
9 No capítulo 2, esclareço que há dois grupos de colaboradores. Notadamente, o grupo protagonista, para e com 

quem a pesquisa foi realizada são as alunas do curso de letramento, a quem chamo ‘colaboradoras’. 
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escolar, mas pretendem levar as colaboradoras a agirem no mundo social, ganhando, assim, 

novo significado.  

Considerando o alcance do objetivo da pesquisa, elaborei três questões norteadoras para 

o desenvolvimento das práticas que seriam adotadas: 1) Quais gêneros textuais atendem as 

necessidades laborais do grupo? 2) Como se processam os eventos de letramento (oficinas de 

letramento) no âmbito do curso de letramento laboral? 3) De que forma o trabalho com esses 

gêneros se constituirá em práticas de escrita capazes de auxiliar as mulheres participantes na 

inserção e permanência no mercado de trabalho e na prática de uma vivência cidadã? 

Em conformidade com as questões apresentadas, estabeleci como objetivo geral da 

pesquisa avaliar de que forma o Curso de Letramento para Cuidadores de Idosos pode colaborar 

no processo de formação profissional e cidadã das cuidadoras colaboradoras, egressas do Curso 

de Cuidador de Idoso do Programa Mulheres Mil.  

Com o intuito de atender às especificidades desse público, elegi como objetivos 

específicos: 1) identificar quais gêneros textuais atendem as colaboradoras, considerando suas 

necessidades para um bom desempenho profissional; 2) descrever e analisar os eventos de 

letramento (oficinas de letramento) realizados durante o curso de letramento laboral; 3) 

possibilitar que, através dos gêneros catalisadores utilizados no curso de letramento, as 

colaboradoras se apropriem de práticas de escrita que as auxiliem a adentrar e permanecer no 

mercado de trabalho, desempenhando seu papel social, cumprindo eficazmente seus deveres e 

exigindo os direitos que lhes cabem. 

Desse modo, entendo que esta pesquisa tem relevo social pela contribuição que pode 

oferecer para melhorar a qualidade de vida das mulheres engajadas ao Programa Mulheres Mil, 

uma vez que vai favorecer a ampliação de seu letramento, possibilitando o fortalecimento de 

sua cidadania e garantindo maior possibilidades de inserção ou a manutenção dessas mulheres 

no mercado de trabalho. Há de se considerar, ainda, sua relevância teórica para os estudos de 

letramento, já que são poucos os trabalhos voltados para o letramento laboral (PAZ, 2008).  

Esta pesquisa toma como base teórica os Estudos de Letramento (KLEIMAN, 1995; 

OLIVEIRA, 2008; PAZ, 2008; STREET, 2014) e a abordagem social dos gêneros na 

perspectiva da Sociorretórica (SWALES, 1990; BAZERMAN, 2011a, 2011b, 2015; MILLER, 

2012). Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa-ação educacional (TRIPP, 2005), que 

propõe uma alternativa para um problema diagnosticado em situação específica (MOREIRA; 

CALEFFE, 2006). O corpus da pesquisa é constituído pelos dados gerados nas oficinas de 

letramento.  

Em termos composicionais, esta dissertação está assim organizada: 
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Nas Considerações Iniciais, traço o percurso que conduziu ao interesse pelo 

desenvolvimento desta pesquisa, apresentando os caminhos trilhados até o seu 

desenvolvimento. Informo, ainda, as questões norteadoras, o objetivo geral e os específicos e 

aponto a relevância da pesquisa. No segundo capítulo, apresento os procedimentos 

metodológicos utilizados, cuja abordagem inclui os instrumentos de geração de dados, o 

contexto e os colaboradores.  

No terceiro capítulo, discorro sobre letramento, procurando defini-lo, apoiada nos 

Estudos de Letramento. Também sistematizo alguns conceitos a ele relacionados, tais como 

eventos e práticas de letramento, esclareço a pertinência do trabalho tanto à área do letramento 

laboral (PAZ, 2008) como à do letramento em saúde e discorro brevemente sobre a relação 

entre letramento, escolarização e gênero social. Na sequência, dou prosseguimento ao aporte 

teórico, trazendo à baila algumas discussões acerca da teoria dos gêneros, dando ênfase especial 

aos pressupostos da Sociorretórica. 

Para o quarto capítulo, reservo uma reflexão sobre a importância das práticas de leitura 

e escrita dos cuidadores de idosos, apresento a organização geral do curso de letramento e, 

finalmente, descrevo e analiso as cinco oficinas de letramento. A avaliação do Curso de 

Letramento Laboral encontra-se também nesse capítulo, apresentada na última roda de conversa 

da oficina 5. 

 O encerramento do trabalho se encontra nas Considerações Finais, onde refaço 

brevemente o percurso da pesquisa e debruço-me sobre o curso, tecendo observações e 

apresentando minha avaliação sobre o trabalho realizado. Nesse momento, também reflito sobre 

possíveis caminhos para o ensino de Língua Portuguesa, numa perspectiva de letramento 

laboral, no âmbito do Programa Mulheres Mil, no IFRN. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, discorro sobre o percurso metodológico adotado nesta pesquisa, 

apresentando a abordagem metodológica, os instrumentos de geração de dados, aspectos sobre 

o locus e os colaboradores.  

 

2.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Inicialmente, delimito como campo de investigação deste trabalho a Linguística 

Aplicada (daqui em diante LA), compreendendo-a como uma área de produção de 

conhecimentos cujo campo de interesse está no estudo da linguagem em práticas sociais 

(ALMEIDA FILHO, 2008). Essa noção ganha profundidade na explicitação de Moita Lopes, 

ao considerar a LA  

 

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. (MOITA LOPES, 1996, p.22-23) 

 

 

Esta pesquisa coaduna-se ao postulado exposto, pois parto do pressuposto de que um 

curso de letramento laboral (PAZ, 2008) voltado para mulheres – algumas, inclusive, 

pertencentes a um grupo considerado economicamente vulnerável e que buscam mudança 

social – tem elementos essenciais inseridos no escopo da LA. O letramento, por sua função 

transformadora e emancipatória, quanto mais numa perspectiva laboral, o que acentua ainda 

mais esse caráter; as mulheres, por representarem um grupo historicamente de pouca 

visibilidade na sociedade, em especial essas, pertencentes a classes sociais desfavorecidas ou 

com renda familiar pouco significativa10. Para a LA, vai interessar, especificamente, esse sujeito 

social revestido de gênero, raça e sexualidade, cuja linguagem deve “ser compreendida como 

um lugar de construção da vida social e, portanto, dele mesmo” (MOITA LOPES, 2011, p. 21). 

                                                 
10 Os dados sobre a renda familiar e a classe social das colaboradoras está exposto no item 4.2. 
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Afinal, é a voz dessas mulheres que se manifesta no curso, redimensionando o trabalho 

desenvolvido a cada uma das oficinas.    

Do ponto de vista metodológico, este trabalho se configura como uma pesquisa-ação, 

pois investiga a própria prática de sala de aula com o objetivo de melhorá-la (TRIPP, 2005), 

lançando seu olhar também para a outra ponta do eixo – as colaboradoras da pesquisa.   

Ao definir esse método de pesquisa, Thiollent (2011) destaca o envolvimento dos atores 

na tentativa de resolução de um problema. Tal resolução, ele acrescenta, reivindica a 

participação ou colaboração dos interessados. Tripp (2005, p. 449) confirma essa ideia, quando 

afirma que “a pesquisa-ação é participativa na medida em que inclui todos os que, de um modo 

ou outro, estão envolvidos nela e é colaborativa em seu modo de trabalhar”. Esse viés 

colaborativo pertinente à pesquisa-ação é o que permeia todas as atividades desenvolvidas em 

práticas de sala de aula, já que se torna imprescindível ao professor a colaboração de seus alunos 

para equacionar o problema investigado.  Lembrando que se trata sempre de um problema de 

natureza situada, já que “a pesquisa-ação é situacional: procura diagnosticar um problema 

específico numa situação também específica, com o fim de atingir uma relevância prática dos 

resultados” (ENGEL, 2000, p. 184; grifo do autor). 

 Vários autores importantes concebem a utilização do método da pesquisa-ação na área 

educacional, estimulando o professor a adotar uma postura investigativa a fim de melhorar sua 

prática, a saber Zeichiner, Elliot e Stenhouse (FRANCISCHETT, 1999), o que me autoriza a 

adotar esse método para esta pesquisa. Sendo o problema de ordem educacional, espera-se que, 

através da pesquisa-ação, o professor reorganize sua prática de ensino de forma a encontrar 

estratégias para minimizar seus efeitos. Longe de pensar em soluções definitivas, no caso 

específico desta pesquisa, o aspecto pontual com que se pretende contribuir é diminuir o 

distanciamento entre o conteúdo programático de vários cursos do Programa Mulheres Mil, 

ofertados pelo IFRN, e seu propósito de formação laboral, já que, de um modo geral, não 

contemplam os gêneros textuais próprios do trabalho a que os cursos se destinam. 

Não se pode deixar de mencionar que a pesquisa-ação surge, inicialmente, com intensa 

preocupação social, interesse que perdura até hoje, dada a natureza interventiva desse método11. 

No caso desta pesquisa, em particular, além do eixo educacional, em que me posiciono na 

qualidade de professora-pesquisadora, evidencia-se o caráter social da questão, pois o 

                                                 
11 Há incertezas quanto à criação da pesquisa-ação. Tripp (2005, p. 445) recupera o histórico de seu surgimento 

mencionando alguns estudiosos que possivelmente tenham empregado pioneiramente o termo, mas conclui que 

dificilmente se poderá precisar a data de seu surgimento, bem como a pesquisa e o pesquisador a quem se deve 

atribuir esse mérito, “simplesmente porque as pessoas sempre investigaram a própria prática com a finalidade de 

melhorá-la”.  
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letramento laboral (PAZ, 2008), prática desenvolvida ao longo do curso, promove – ou busca 

promover – melhor capacitação para o trabalho, agregando novas informações ao curso de 

formação para cuidador de idosos. Nesse sentido, compactuo com a proposta de Elliot12, por 

considerar que por intermédio da pesquisa-ação produz-se conhecimento sobre os problemas 

vividos pelo profissional, possibilitando que ele melhore sua prática pedagógica e transforme a 

realidade em que vive (FRANCISCHETT, 1999). 

Essa transformação se corporifica dado que meu interesse se volta a um tipo de pesquisa 

que considera os interesses sociais dos atores envolvidos, o que se coaduna com os pressupostos 

da pesquisa-ação, vista na sua perspectiva sócio-política e voltada para a emancipação de 

sujeitos pertencentes às classes populares (THIOLLENT, 2011). Coloco-me, dessa forma, na 

posição de uma educadora crítica, interessada em assumir um papel no processo de mudança 

de paradigma, contribuindo para novas formas de compreender o conhecimento, de aprender e 

de ensinar.  

 

2.1.1 Proposta de intervenção 

 

Uma das recomendações de Thiollent (2011), ao tratar de propostas de intervenção em 

pesquisa-ação, é alertar o pesquisador acerca da viabilidade de tais propostas. O autor elenca 

alguns passos que devem ser considerados antes de se iniciar a pesquisa, tomando como ponto 

de partida a disponibilidade do pesquisador em assumir a empreitada. Os passos seguintes são: 

“detectar apoios e resistências, convergência e divergências, posições otimistas e céticas etc.” 

(THIOLLENT, 2011, p. 56). Só a partir de então, o pesquisador estará apto, segundo ele, a 

desenvolver seu trabalho “sem criar falsas expectativas”. 

 Seguindo as orientações propostas no parágrafo anterior, muitas ponderações foram 

realizadas antes de dar início a esta pesquisa, de modo a reconhecê-la exequível. Por ser eu 

mesma professora da instituição em que os dados da pesquisa seriam gerados, optei por tomar 

como ponto de partida para a observação da questão levantada os programas da disciplina 

Língua Portuguesa do Programa Mulheres Mil, em diferentes cursos oferecidos pelo IFRN. 

Assim, meu olhar recaiu sobre o que regem os documentos que oficializam os cursos: os 

projetos pedagógicos que os orientam (Projeto Pedagógico de Curso – PPC). 

 Conforme observei nos PPC de dez dos cursos ofertados e já destaquei anteriormente, 

de um modo geral, há um distanciamento entre os conteúdos da disciplina Língua Portuguesa e 

                                                 
12 Para Francischett (1999), John Elliot é um dos pioneiros e defensores da pesquisa-ação, ao lado de Lawrence 

Stenhouse e Kurt Lewin. 
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o propósito de letramento laboral. Ressalto que todos os programas contemplam o trabalho com 

gêneros, seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), mas os gêneros 

selecionados não têm, quase sempre, relação com a profissão contemplada. Apenas para citar 

um exemplo, para os cursos de artesão em cerâmica, auxiliar administrativo e cuidador de idoso, 

os gêneros sugeridos pelo programa são bilhete, carta pessoal, poema, textos prescritivos e 

publicitários. 

Por esse motivo, cogitei desenvolver esta pesquisa na perspectiva de sugerir uma 

proposta de intervenção em que se pudessem utilizar, nas aulas do Programa Mulheres Mil, 

sistemas de gêneros que fizessem parte do sistema de atividades das profissões contempladas 

nos cursos oferecidos e que também auxiliassem as mulheres a adentrar no mercado de trabalho. 

Sendo assim, o Curso de Letramento Laboral para Cuidadoras de Idosos foi organizado para 

que se trabalhassem os sistemas de gêneros ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no 

trabalho’. 

A escolha pela adoção dos gêneros se apoia no que preconizam os PCN, entendendo-os 

como forma de inclusão e participação efetiva dos sujeitos na sociedade, assumindo relevante 

papel no processo ensino-aprendizagem. No caso de um letramento crítico, em conformidade 

com a proposta desta pesquisa, pretende-se que as mulheres se apropriem “daqueles gêneros (e 

não de muitos) que lhes sejam úteis para agir no mundo ou para fazer uso de determinadas 

práticas que lhes convêm em termos de necessidade comunicativa” (OLIVEIRA, 2010, p. 339). 

Nos capítulos 3 e 4, serão apresentados os sistemas e conjuntos de gêneros estudados 

nas oficinas de letramento, bem como o caminho percorrido para sua seleção.  

 

2.2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

2.2.1 IFRN: o locus da pesquisa 

 

Neste ponto, julgo importante trazer luz sobre as relações entre o IFRN e a pesquisa 

desenvolvida. As informações preliminares apresentadas nas Considerações Iniciais não 

traduzem em profundidade o viés profissional da Instituição, o que exige uma breve 

recapitulação histórica. 

 O ensino profissional federal no Brasil teve início em 1909, no governo Nilo Peçanha, 

com a implantação das Escolas de Aprendizes Artífices - EAA. Ao todo foram fundadas 19 
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escolas em todo o país, cujo objetivo era oferecer educação primária e profissionalizante a 

crianças desvalidas13.   

No Rio Grande do Norte, a instituição foi fundada em 1910, tendo por sede a capital do 

estado, Natal, inicialmente no bairro de Cidade Alta, até chegar onde hoje é a sede do Campus 

do IFRN-CNAT, em Lagoa Nova, antigo bairro Boa Sorte. Ao longo de mais de um século de 

funcionamento, a instituição mudou de nome várias vezes, todos eles, entretanto, apontando 

para seu caráter profissionalizante: Liceu Industrial, em 1937; Escola Industrial de Natal – EIN, 

em1942; Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte – ETFRN, em1968; Centro Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica – CEFET, em 1999; e, finalmente, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN, em 2008 (IFRN, 2015b). 

De sua fundação até 1967, a instituição formou alunos em diversas áreas exclusivamente 

profissionais: marcenaria, sapataria, alfaiataria, serralheria, funilaria e desenho, nas primeiras 

décadas do século XX; posteriormente, em 1942, foi implantado o Ginásio Industrial, 

oferecendo cursos de Eletricidade, Cerâmica, Madeira, Metais, Mecânica e Marcenaria; em 

1963, a Escola passou a oferecer os cursos técnicos de Mineração e Estradas.  A partir de 1968, 

o ensino industrial ascendeu ao nível de 2º grau, passando, assim, a instituição a oferecer, 

simultaneamente, educação profissional e propedêutica. Um importante registro é que o 

ingresso de mulheres na instituição só ocorreu oficialmente em 1975, no curso de Edificações 

(IFRN, 2015b).  

Outro dado relevante diz respeito à expansão das escolas federais no RN, que teve início 

após quase um século de sua fundação. O primeiro município contemplado foi o de Mossoró 

que, em 1994, recebeu uma Unidade de Ensino Descentralizada (UNED). Teriam de se passar 

mais 12 anos para que mais três UNED fossem implantadas: uma na Zona Norte de Natal, uma 

no município seridoense de Currais Novos e outra em Ipanguaçu, todas em 2006. A implantação 

dessas unidades inaugura, em nosso estado, a aplicação do Plano de Expansão da Rede Federal 

de Educação Tecnológica, iniciado no primeiro mandato do presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, a partir de 2003. Na ocasião, o Governo Federal reconhecia a carência de instituições de 

Educação Profissional no RN e atentava, particularmente, para as “precárias condições 

socioeconômicas da população residente nas comunidades do interior, convivendo com a 

                                                 
13 Eram considerados ‘desvalidos’ o grupo formado por pobres, cegos, aleijados, loucos, ex-escravos e outros mais 

de natureza semelhante. A educação profissionalizante surgia como forma de tentar solucionar o problema gerado 

com a abolição dos escravos que, juntamente com os demais desvalidos, não tinham meios de subsistência 

(TAVARES, 2012).  
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dramática situação de jovens e adultos excluídos da atividade produtiva, mormente pela falta 

de acesso à educação profissional pública, gratuita e de qualidade” (BRASIL, 2015a, p.40).  

Desse período em diante, a expansão alcançou todas as regiões do estado e, hoje, são 21 

os campi que corporificam a instituição. Com uma oferta expressiva de cursos – 109 até a 

presente data – o IFRN atende cerca de 28 mil alunos, matriculados em cursos de nível médio 

e superior, nas modalidades presencial e à distância. Além disso, a instituição “oferece mais de 

100 cursos de curta e média durações para pessoas com os mais diversos níveis de escolaridade, 

através dos Programas de Acesso ao Ensino Médio e Emprego (PRONATEC/ Bolsa Formação) 

e Mulheres Mil” (IFRN, 2015b). Reforço neste ponto que foi graças à expansão – não apenas 

no Rio Grande do Norte como em todos os demais estados da federação – que o Programa 

Mulheres Mil alcançou mulheres de centenas de municípios espalhados por todo o país, 

proporcionando a esse grupo social historicamente desprestigiado a possibilidade de emergir 

como profissionais e cidadãs.  

 

2.2.1.1 IFRN Campus Natal Central (CNAT) 

 

Figura 1 – Imagem do IFRN-CNAT 

 

Fonte: PEREGRINO (2016) 

 

O campus de acolhimento de minha pesquisa foi, durante décadas, a única unidade de 

ensino da Instituição. Embora atualmente seja mais um dos campi em funcionamento, não se 

pode negar sua posição privilegiada em relação aos demais, não apenas por sua dimensão 

histórica, mas também por sua excelente localização geográfica. Situado à Av. Salgado Filho, 

s/n, Tirol, é ponto de acesso fácil a diferentes bairros da capital, por ser percurso obrigatório de 



26 

 

várias linhas de ônibus, além de localizar-se em frente ao maior shopping center da cidade. 

Essas características o favorecem no acesso de alunos à escola, bem como de participantes de 

eventos pedagógicos e culturais que, com frequência, lá são realizados. 

 Quanto à estrutura física, o campus possui um amplo auditório, com 490 lugares, e mais 

três miniauditórios, para eventos de menor porte.  Há duas bibliotecas – uma central e outra 

setorial –, uma cantina, um refeitório, além de unidade de assistência médico-odontológica e de 

acompanhamento psicológico. Seu parque esportivo conta com duas piscinas, três quadras 

esportivas, um ginásio poliesportivo e um campo de futebol com pista de atletismo.  

Por seu longo tempo de existência e sua estrutura privilegiada, o campus oferece 11 

cursos técnicos integrados (ensino médio agregado ao ensino técnico), 10 cursos técnicos 

subsequentes (para alunos que já cursaram o ensino médio), 11 cursos de graduação, 5 cursos 

de pós-graduação (especialização e mestrado). 

 Assim como nos demais campi espalhados pelo estado, no CNAT também há bastante 

incentivo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão (cf. nota de rodapé nº 7, p. 

17), operacionalizados através de diretorias específicas para essa finalidade, muitos deles com 

concessão de bolsas para docentes e discentes envolvidos nos projetos. 

 

2.2.2 O Curso de Cuidador de Idoso do IFRN 

 

Após a exitosa experiência com o curso piloto, oferecido no antigo CEFET, em 2005 

(cf. nota de rodapé nº 1, p.15), os cursos para o Programa Mulheres Mil voltaram a ser ofertados, 

no – atualmente – IFRN-CNAT, em 2012. Na ocasião, quatro cursos foram oferecidos: cuidador 

residencial de idosos, revestimentos na construção civil, fitoterapia e artesanato de resíduo 

sólido. O Curso de Cuidador foi oferecido mais duas vezes, uma em 2013 e outra em 2014.  

Os cursos do Programa Mulheres Mil são, atualmente, de Formação Inicial e Continuada 

(FIC), na modalidade presencial. Os cursos FIC estão inseridos na Rede CERTIFIC, que se 

trata de “uma política pública de inclusão social instituída através da articulação do Ministério 

da Educação – MEC e Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em cooperação com as 

instituições/organizações que a constituem” (BRASIL, 2015c), tais como os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Amparado no Documento Base do Programa Nacional de Integração da Educação 

Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
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(PROEJA), (BRASIL, 2007, p.5), o Projeto Pedagógico do Curso de Cuidador de Idoso14 (PPC 

de Cuidador de Idoso) preconiza que, para além da formação profissional, o curso pretende 

ampliar o olhar das alunas, a fim de que elas vislumbrem uma possiblidade de mudança de vida 

a partir de uma compreensão de seu situar no mundo, adotando uma participação comprometida 

com as questões sociais (IFRN, 2013). 

 O documento também ressalta a importância do curso oferecido em virtude do aumento 

do número de idosos da população brasileira (60 anos ou mais) que, segundo dados do IBGE 

(2010), atualmente corresponde a 9,1% do total populacional. A esse dado, soma-se a previsão 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), que prevê que, em 2025, o Brasil terá mais de 32 

milhões de idosos (BRASIL, 2012). Outro aspecto a se considerar está relacionado à falta de 

tempo e disponibilidade de os familiares tomarem conta de seus idosos, o que fragiliza as 

relações familiares e aumenta as possiblidades de enfermidades no período do envelhecimento. 

Além da justificativa para a inserção do curso, o PPC também informa os objetivos geral e 

específicos, os quais transcrevo abaixo: 

  

O Curso FIC em Cuidador de Idoso, na modalidade presencial, tem como 

objetivo geral propiciar qualificação profissional atrelada ao eixo tecnológico 

Ambiente e Saúde, visando ao atendimento a mulheres com trajetória de vidas 

diversas, com experiências que necessitam de um saber formal como um 

projeto de vida, primando pelos valores humanos e o exercício da cidadania, 

priorizando-se a retomada e continuidade dos estudos via elevação da 

escolaridade. 

 

Os objetivos específicos do curso compreendem: 

 promover a formação técnica, ética e cidadã das mulheres atendidas pelo 

programa; 
 compreender conceitos de ética e cidadania; 

 conhecer as principais discussões a respeito dos direitos da mulher e 

cuidados com a saúde, a fim de proporcionar uma reflexão sobre o papel da 

mulher na sociedade contemporânea; 

 conhecer a legislação do idoso; 

 proporcionar a atuação das estudantes egressas como Cuidador de Idoso, 

desenvolvendo habilidades e competências necessárias para cuidar da 

higiene, conforto e alimentação do idoso, observando possíveis alterações 

no estado geral, bem como, zelar pela integridade física do idoso, prestando 

primeiros socorros e promovendo atividades de entretenimento. 

 desenvolver um currículo integrado e interdisciplinar, possibilitando que as 

mulheres atuem como sujeitos desse processo pedagógico; 

 possibilitar às estudantes oportunidades de relacionar os novos 

conhecimentos com suas experiências cotidianas, de modo a situá-las em 

diferentes momentos de suas vidas. (IFRN, 2013, p. 8-9) 

  

                                                 
14 Embora o curso seja planejado exclusivamente para as mulheres inseridas no Programa Mulheres Mil, 

empregou-se o termo cuidador, gênero masculino. Para manter-me fiel ao documento, assim também o farei. 
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Para atender a esses objetivos, o Curso de Cuidador de Idoso estrutura-se de forma 

modular, articulando os conhecimentos científicos e tecnológicos, laborais, sociais e culturais 

da localidade em que as ingressas estão inseridas. No total, são quarto módulos, cada um 

desenvolvido em, aproximadamente, um mês. A carga horária equivale a 200 horas, distribuídas 

em 16 disciplinas, conforme ilustra a figura a seguir. 
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Figura 2 – Matriz Curricular do curso FIC em Cuidador de Idoso 

Fonte: Portal IFRN (PPC-Cuidador de Idoso, 2013, p. 13) 
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Como em quaisquer cursos do Programa Mulheres Mil, as mulheres participantes devem 

ter no mínimo 18 anos e o ensino fundamental completo, além de serem cadastradas no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governos Federal ou simplesmente Cadastro Único 

(CADÚnico)15. 

 

2.2.3 Os colaboradores da pesquisa 

 

 Esta pesquisa contou com a colaboração de dois grupos de colaboradores: o primeiro, 

composto pelas alunas do curso de letramento laboral, a quem denomino apenas 

‘colaboradoras’; o segundo, constituído por um idoso e sua filha, cuidadora familiar, a quem 

denomino ‘colaboradores visitantes’. 

 Para que os mesmos não sejam identificados, foram adotados pseudônimos. As 

colaboradoras serão assim denominadas: Auta, Diva, Nísia, Clara, Clotildes, Leda, Lisbeth, 

Lúcia, Zila, Rizolete, Celina, Maria do Céu, Militana. Os colaboradores visitantes serão 

identificados como Sr. Abel Lima e Miriam Lima. 

As colaboradoras da pesquisa são todas egressas de três edições do Curso FIC em 

Cuidador de Idosos, na modalidade presencial, oferecido pelo IFRN-CNAT, nos anos 2012 a 

2014. As informações que seguem foram coletadas a partir das fichas de inscrição preenchidas 

por ocasião de seu ingresso no curso. Passo agora a traçar seu perfil. 

  Ao longo dos 5 encontros, contei efetivamente com 13 colaboradoras, todas residentes 

na cidade de Natal, a maioria em bairros da periferia – Nova Natal, Parque das Dunas (Zona 

Norte da Cidade), Planalto, Neópolis, Alecrim, Bom Pastor – outras em áreas mais centrais: 

Lagoa Seca, Lagoa Nova, Tirol, Mãe Luíza. Sua faixa etária varia entre 33 e 57 anos, sendo 8 

solteiras e 4 casadas; do total de mulheres, 4 informaram ter filhos. Quanto ao nível de 

escolaridade, a maior parte tem o ensino médio completo e nenhuma estava empregada na 

ocasião. Ao longo do curso, entretanto, algumas me informaram que já haviam desempenhado 

a função de cuidadora após a realização do Curso de Cuidador de Idoso. As que assinalaram 

sua etnia consideram-se pardas e sua renda familiar varia entre 1,5 a 2,5 salários mínimos, o 

que, em reais, equivale a R$1.086,00 (valor mínimo) e R$1.810,00 (valor máximo), 

                                                 
15 CADÚnico - sistema coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que 

identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, para que possam ter acesso aos programas sociais do Governo 

Federal, como o Bolsa Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Tarifa Social de Energia 

Elétrica, entre outros. 
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considerando o valor do salário mínimo de novembro de 2014, dados do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2015).  

Além das colaboradoras alunas do curso, participaram, na condição de colaboradores, 

um idoso e sua filha16, que foram entrevistados pelas alunas em uma das oficinas. O idoso é 

militar reformado, casado, à época da entrevista estava com 75 anos; sofre de hipertensão e 

havia, há alguns meses, passado por uma crise de artrite reumatoide que lhe causara intensas 

dores e limitara os movimentos; após essa enfermidade, apresentou um quadro levemente 

depressivo, por causa das restrições que lhe foram impostas, como deixar de dirigir, por 

exemplo.  A filha é professora, casada, mãe de dois filhos, à época da entrevista estava com 46 

anos e trabalhava em horário integral. As casas de ambos ficam no mesmo terreno, o que facilita 

a função que desempenha como cuidadora familiar do idoso e de sua esposa.  

Afora os dois grupos mencionados, é mister assumir-me como colaboradora da 

pesquisa. Sendo este um trabalho que se serve metodologicamente da pesquisa-ação, buscando 

alternativas para gerir um problema situado em um contexto que parte da sala de aula, adoto o 

papel de uma pesquisadora que dela participa de forma cooperativa. Meu interesse pelo 

desenvolvimento desta pesquisa parte de observações realizadas ao longo de minha práxis. Sou 

professora efetiva de Língua Portuguesa e Literatura do quadro de servidores docentes do IFRN, 

atualmente lotada no Campus Parnamirim. Na instituição, além de dar aulas nos cursos de nível 

médio integrado, também já tive experiências com turmas de EJA e, em especial, do Programa 

Mulheres Mil, razão pela qual surgiu meu interesse pelo letramento laboral, considerando a 

natureza profissionalizante do Programa. 

 Acredito que o espaço de sala de aula deva ser também um ambiente que promova a 

reflexão, um laboratório de observação e ação em direção a mudanças significativas para 

atender as necessidades do alunado e, consequentemente, da sociedade num nível mais amplo. 

No desenvolvimento desta pesquisa, as oficinas de letramento assumem essa função. Nelas, 

minha voz se faz ouvir ora como a pesquisadora responsável pela organização do curso, ora 

como a professora que dá direcionamento às ações desenvolvidas, ouve, orienta, ensina, 

aprende. É nesse espaço, onde acontece o percurso investigativo, que me defino como 

colaboradora nesse processo. 

  

 

 

                                                 
16 Tratam-se de meu pai e minha irmã.  
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2.3 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS  

 

A seguir, farei uma breve descrição das técnicas e instrumentos utilizados, bem como 

de suas finalidades específicas para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, em virtude de seu foco estar centralizado nas 

pessoas e situações a que não cabe uma descrição numérica, a geração de dados foi realizada 

via técnicas de registro verbal, observação, descrição e gravação (CALEFFE; MOREIRA, 

2006).  Também observei o que recomenda Thiollent acerca da geração de dados, no que 

concerne à pesquisa-ação: 

 

[...] no desenvolvimento da pesquisa-ação, os pesquisadores recorrem a 

métodos e técnicas de grupos para lidar com a dimensão coletiva e interativa 

da investigação e também técnicas de registro, de processamento e de 

exposição de resultados. Em certos casos os convencionais questionários e 

as técnicas de entrevista individual são utilizados como meio de informação 

complementar. Também a documentação disponível é levantada. Em certos 

momentos da investigação recorre-se igualmente a outros tipos de técnicas: 

diagnósticos de situação, resolução de problemas, mapeamento de 

representações, etc. Na parte "informativa" da investigação, técnicas 

didáticas e técnicas de divulgação ou de comunicação, inclusive audiovisual, 

também fazem parte dos recursos mobilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa-ação. (THIOLLENT, 2011, p. 33, grifos meus) 

 

 

 

 Para que melhor se compreendam as técnicas e instrumentos utilizados bem como suas 

finalidades específicas para o desenvolvimento desta pesquisa, é mister que se entenda que ela 

parte de dois eixos que se fortalecem e se complementam: educação e trabalho. Volto a 

mencionar que todo o arcabouço do Programa Mulheres Mil se organiza pela necessidade de se 

qualificarem mulheres para o trabalho, visto como uma ferramenta emancipatória. A preparação 

dessas mulheres não se atém ao desenvolvimento de disciplinas do eixo tecnológico, como 

veremos mais adiante (cf. p. 34), mas é construída de forma a dar a elas conhecimentos gerais 

de diferentes disciplinas propedêuticas. Afora isso, o Programa, bem como o trabalho realizado 

com as egressas, é organizado, coordenado, aplicado em instituições de ensino federal, o que 

lhe assegura o vínculo efetivo com a área de ensino.  

Desse modo, tomo como base também a discussão de Barbosa (2005) para elucidar a 

utilização de alguns dos instrumentos de pesquisa de que lancei mão. Para o estudioso, as 

técnicas de pesquisa que se desenvolvem dentro dos limites de uma escola devem ser escolhidas 

de acordo com as necessidades de informação e apresenta cinco técnicas utilizadas com 
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frequência para geração de dados e informação qualitativa: questionários, entrevistas, 

observação direta, registros institucionais e grupos focais. 

Conforme relatei nas Considerações Iniciais, a gênese desta pesquisa foi definida 

quando de minha atuação como professora do Programa Mulheres Mil, em Currais Novos. Lá 

surgiram as primeiras inquietações quanto à validade de meu trabalho, na qualidade de 

professora de Língua Portuguesa. Lá percebi o afastamento entre as aulas de Língua Portuguesa 

e o propósito de formação laboral proposto pelo Programa. Posso, assim, assegurar que, já 

naquele momento, ainda que de modo incipiente, procedia à técnica de observação direta 

intensiva: modalidade assistemática (não estruturada), participante (a pesquisadora participou 

dos fatos observados), na vida real (fatos observados ‘em campo’) (ANDRADE, 2009, p. 125). 

A partir da observação, pude delimitar a situação conflituosa e definir estratégias que poderiam 

ajudar a reduzir seus efeitos. Os registros concernentes a essa etapa da pesquisa estão 

devidamente relatados nas Considerações Iniciais. 

Após a reestruturação da pesquisa – (re) definidos os participantes e o objeto de estudo 

– parti para campo, em visita a dois hotéis geriátricos, a fim de observar in loco como se 

processava o trabalho dos cuidadores de idosos no que concerne às práticas de leitura e escrita. 

Tais anotações constituíram-se material significativo, pois me auxiliaram a traçar o perfil dos 

cuidadores dentro e fora das instituições, bem como a entender como os gêneros atribuem poder 

a determinados profissionais. As reflexões geradas a partir dessas anotações estão analisadas 

no Capítulo 4. 

Também foi necessário, ainda no processo anterior ao curso, recorrer à documentação 

oficial sobre o Programa Mulheres Mil, para trazer informações que pudessem justificar o 

desenvolvimento de uma pesquisa voltada para esse grupo: trata-se dos registros 

institucionais. Os textos lidos encontram-se disponíveis nos sites do MEC e do IFRN e tratam 

sobre as bases legais do Programa, informam sobre a origem, as instituições envolvidas e o 

público-alvo; há ainda depoimentos das mulheres participantes e um livro no qual algumas 

delas contam suas experiências. Além desses textos, tive acesso ao Programa do Curso de 

Cuidador de Idoso oferecido pelo IFRN-CNAT, que contém informações como a ementa, a 

carga horária, os procedimentos para avaliação, entre outras. 

  Muito importantes ainda foram as leituras acerca da profissão de cuidadores de idosos, 

realizadas através de manuais institucionais: um disponibilizado pelo MEC e outro pelo 

Governo do Estado de São Paulo. Além disso, consultei sites de várias clínicas geriátricas, 

sempre com a intenção de conhecer melhor acerca da profissão de cuidador. Para Vóvio e Souza 

(2005), as informações angariadas nesse momento que antecede o contato com o grupo a ser 
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pesquisado são importantes para que se possa conhecer a ação social desse grupo, saber que 

princípios regem seu trabalho e, a partir desse e de outros aspectos, estabelecer as bases em que 

ocorrerão as investigações. 

O curso foi constituído por cinco oficinas de letramento, cuja organização será explicada 

no Capítulo 4. Já com o curso em andamento, inseridas nas oficinas, foram realizadas sete rodas 

de conversa. A primeira ocorreu logo no início do primeiro encontro com as colaboradoras e 

teve como finalidade estabelecer um vínculo entre mim e elas, quebrando o gelo inicial e 

fazendo-me conhecer um pouco sobre a relação entre as colaboradoras e o Curso de Cuidador, 

e entre elas e a profissão escolhida. 

 Concordo com Vóvio e Souza (2005, p. 51) quando afirmam que uma pesquisa de 

natureza qualitativa exige um contato preliminar “mais longo e estreito entre pesquisador e 

pesquisados”, para que se possa estabelecer um vínculo de confiança entre ambos. No meu 

caso, porém, a confiança se estabeleceu – ao menos, até onde pude perceber – por eu pertencer 

ao quadro de professores de uma instituição conceituada, onde se processou o engajamento 

profissional das colaboradoras, como cuidadoras de idosos.  

Anteriormente ao trabalho que pretendia iniciar, sabia que a adesão ou não ao curso 

seria estabelecida naquele primeiro contato, durante a apresentação do curso e ao longo do 

primeiro encontro. Daí a estratégia de me apresentar também como cuidadora de meus pais e 

de proceder a atividades de prática textual, o que me garantiria uma aproximação com as 

colaboradoras, em função das dúvidas que certamente surgiriam durante a execução da 

atividade. Assim, esperava eu, quebraria algumas barreiras impostas na relação professor/ 

aluno, o que, de fato, ocorreu. 

As demais rodas de conversa tiveram andamento no meio ou ao final de cada encontro, 

quase sempre com o objetivo de fazer um levantamento do que fora apresentado durante a 

oficina e colher a opinião das colaboradoras acerca das atividades desenvolvidas. A escolha 

pelas rodas de conversa como alternativa metodológica para geração de dados se deu pelo fato 

de que essa espécie de entrevista coletiva estimula os participantes a exporem suas opiniões de 

forma mais espontânea, já que se sentem motivados a falar em função das falas dos outros. 

Além disso, amplia-se a interação entre o pesquisador e os participantes, o que garante maior 

fidedignidade quanto às respostas dadas. A esse respeito, Gatti assinala que 

 

Com esses procedimentos, é possível reunir informações e opiniões sobre um 

tópico em particular, com certo detalhamento e profundidade, não havendo 

necessidade de preparação prévia dos participantes quanto ao assunto, pois o 

que se quer é levantar aspectos da questão em pauta considerados relevantes, 
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social ou individualmente, ou fazer emergir questões inéditas sobre o tópico 

particular, em função das trocas efetuadas. (GATTI, 2005, p. 13) 

 

 

 Foram aplicados também dois questionários, acerca do conhecimento das 

colaboradoras sobre os gêneros entrevista de emprego e rótulo. O primeiro deles (Ver Anexo 

F) antecedeu a uma simulação de entrevista de emprego e suas seis questões abordavam o 

comportamento de uma pessoa antes e durante uma entrevista no que concerne ao vestuário, 

maquiagem, linguagem e outras questões relevantes para sua avaliação pelo recrutador. O 

segundo (Ver Apêndice B) buscava esclarecimentos sobre o comportamento das colaboradoras, 

durante as compras, com relação aos rótulos: se costumavam ler e quais informações 

privilegiavam. 

Não havendo tempo hábil para que se respondessem questões acerca de todos os gêneros 

estudados, defini os critérios para a escolha desses gêneros: cada um pertence a um grupo 

específico (‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’); um pertence ao grupo dos 

gêneros orais e o outro ao grupo dos gêneros escritos; o primeiro oferece certo temor no âmbito 

do mundo do trabalho, pelas implicações emocionais com o qual lida; o segundo, embora 

bastante corriqueiro, recebe pouca atenção pelas pessoas em seu dia a dia, o que, no caso dos 

cuidadores, pode comprometer a qualidade de seu trabalho, conforme será explicitado na 

oficina 4. 

Ao final do curso, solicitei que as colaboradoras respondessem a duas questões 

subjetivas (Apêndice H) em que puderam discorrer sobre a importância que atribuíam, a partir 

do curso, ao texto escrito17 para o desempenho de seu trabalho como cuidadoras de idosos.  Pedi 

também que elencassem os gêneros que passaram a considerar mais necessários ao 

desenvolvimento de seu trabalho. Em ambas as questões, solicitei justificativas.  

Acrescento que os encontros foram gravados em áudio e filmados, mas não na íntegra. 

Deu-se predileção aos momentos em que eu estava explanando, aos questionamentos e 

depoimentos das colaboradoras, à realização de algumas atividades, enfim, àqueles que foram 

julgados mais significativos. Essa estratégia, além de registrar fidedignamente muitos 

depoimentos, relatos, opiniões do grupo, possibilitou-me ainda enxergar com mais clareza 

minhas ações, minha forma de conduzir o trabalho, com vistas a tentar reorganizar possíveis 

descompassos pedagógico-metodológicos.  

                                                 
17 Não solicitei avaliação sobre os gêneros orais. No caso do gênero entrevista de emprego, por ter sido focalizado 

através de simulações, conforme se verá na oficina de letramento 2. Os demais casos (conversa com o paciente, 

consulta médica) não foram contemplados neste trabalho. 
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Em conformidade com o objetivo proposto nesta pesquisa – avaliar de que forma o curso 

colaborou no processo de formação profissional das cuidadoras colaboradoras – adotei como 

unidades de descrição e análise as cinco oficinas de letramento. Procedi à descrição das oficinas, 

consideradas eventos de letramento, relatando os fatos na sequência cronológica, segundo 

recomenda Wolcott (1994), ao tratar de pesquisa de natureza etnográfica. Dessa forma, os 

componentes das oficinas não foram observados de forma estanque, muito menos isolados, mas 

em um enfoque holístico, o que permitiu perceber as interações entre eles e a influência que uns 

exercem sobre os outros (ANDRÉ, 2005).  

À medida que fui descrevendo o evento e seus desdobramentos, realizei análises, que 

focalizaram, em específico, as vozes das colaboradoras (alunas do curso), de dois colaboradores 

visitantes (um idoso e sua filha) e da minha própria, na condição de professora-pesquisadora 

do curso.  

Através da análise, pude observar a percepção das colaboradoras sobre o ofício que 

desempenham ou para o qual foram preparadas a desempenhar, através do registro de algumas 

experiências de vida relacionadas ao seu fazer profissional; destaquei também suas impressões, 

opiniões e avaliações sobre o curso em andamento, em especial acerca da importância dos 

gêneros no seu fazer profissional.  Seguindo o que preconiza Rodrigues (2003, p. 71), estimulei 

as colaboradoras “a participarem da pesquisa e aprenderem com ela”, dessa forma, suas vozes 

e conhecimentos foram ampliados e elas saíram fortalecidas da experiência. 

 As vozes dos colaboradores visitantes foram analisadas tomando como ponto de partida 

suas experiências cotidianas na condição de idoso e cuidadora familiar, dando enfoque nas 

dificuldades vivenciadas por ambos e em como alguns gêneros podem ajudar a gerenciar 

algumas das práticas dos cuidadores em determinadas situações. Quanto à minha voz, procurei 

observar, interpretar e avaliar algumas de minhas ações, de forma crítica, a fim refletir acerca 

de meu próprio fazer pedagógico e tentar encontrar formas de redimensioná-lo.  

Acerca dos gêneros contemplados e de algumas produções textuais realizadas durante o 

curso, teci comentários que abordaram, quanto aos primeiros, a importância que têm como 

mediadores das atividades necessárias para conquistar o trabalho e para usar no trabalho de 

cuidador de idosos, dando ênfase não a sua estrutura, mas às suas finalidades relacionadas à 

área de atuação das cuidadoras de idosos. Referentemente às produções, observei a apropriação 

do texto à estrutura e ao propósito do gênero, sem me deter nas questões referentes às normas 

linguístico-gramaticais.  
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O objetivo principal das observações, análises e interpretações realizadas foi o de tentar 

compreender se e como as práticas letradas desenvolvidas no curso de letramento podem 

auxiliar as colaboradoras na inserção ao mundo do trabalho e na prática de uma vivência cidadã. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

 Este capítulo trata das concepções teóricas que fundamentam esta dissertação. 

Inicialmente, discorro sobre o ofício de cuidador de idosos, apresentando alguns aspectos que 

ajudam a compreender o universo laboral desses profissionais. Adiante situo o letramento 

laboral (PAZ, 2008) na perspectiva de um modelo de letramento ideológico (STREET, 1984).  

Em seguida, apresento definições de letramento, bem como de eventos e práticas de letramento. 

Na sequência, provoco uma reflexão sobre a relação desta pesquisa com letramento em saúde 

e finalizo apresentando uma breve explanação sobre a escolarização e o letramento escolar das 

mulheres, com ênfase nos dados relativos ao Brasil. 

No que tange aos gêneros, farei uma breve reflexão sobre a concepção de gênero para, 

em seguida, tratar da corrente de ensino de gênero sobre a qual está ancorada esta pesquisa – 

os estudos da Sociorretórica. Na continuidade, esclareço a noção de gêneros em agrupamentos, 

focalizando-os na perspectiva de 'conjunto de gêneros' e 'sistema de gêneros'. 

 

3.1 CUIDADORES DE IDOSOS: PANORAMA TEÓRICO 

 

São tantos os sentidos da palavra ‘amor’! Tantos e renomados autores no percurso 

histórico se esmeraram em explicá-la, em torná-la próxima da compreensão humana. Camões 

certamente estabeleceu definições universais para tentar definir o indefinível em seu famoso 

soneto “Amor é fogo que arde sem se ver ...” (TUFANO, 2005, p. 11). Dessas preciosas 

definições, tomo de empréstimo o verso “[Amor] É um cuidar que ganha em se perder” 

(TUFANO, 2005, p.11), que trata do amor (cuidar) eros, para aplicá-lo ao amor (cuidar) ágape. 

Parafraseando a definição do poeta e, até, dissecando-a, se assim posso dizer, concluo: Quem 

cuida ama. Quem cuida perde a si mesmo (seu tempo, seus empreendimentos, o cuidado 

consigo mesmo). Quem cuida ganha, por ter a possibilidade de, através de seu altruísmo, 

posicionar-se como ‘ser’ verdadeiramente humano. 

Cuidar está relacionado ao amor indissociavelmente. Como duas faces de uma mesma 

moeda, estão no mesmo trilho e seguem o mesmo caminho. No artigo intitulado Quem cuida 

do cuidador?, Leonardo Boff (2012) reforça essa ideia lembrando a seus leitores que “as 

primeiras e mais ancestrais cuidadoras são nossas mães e avós, que desde o início da 

humanidade cuidaram de sua prole”. Mais adiante acrescenta um outro sujeito a sua lista: “O 

operador da saúde é por essência um cuidador. Cuida dos outros como missão e como opção de 
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vida”. Nesse caso, o autor refere-se a dois ícones mundiais no cuidar do outro – o médico suíço 

Albert Schweitzer (1875-1965) e a enfermeira inglesa Florence Nightingale (1820-1910): o 

primeiro cuidou de hansenianos em Lambarene, no Gabão; a segunda dedicou-se a melhorar os 

padrões de enfermagem por todos os locais em que atuou. Ambos transformaram suas vidas em 

verdadeiras missões para aliviar o sofrimento alheio. Para arrematar seu pensamento, o teólogo 

conclui que o ser humano é essencialmente um ser de cuidado (BOFF, 2012), e acrescento – 

portanto, de amor – seja no âmbito familiar ou no profissional.  

Parto dessa perspectiva, para tratar especificamente dos profissionais focalizados nesta 

pesquisa: os cuidadores de idosos. Após apresentar uma breve definição: 1) farei a distinção 

entre as duas categorias de cuidador: cuidador familiar ou informal e cuidador formal; 2) a partir 

dessa divisão, elucidarei as atribuições e os requisitos exigidos desses profissionais, em cada 

categoria; 3) finalizando, trarei algumas informações acerca de seus direitos trabalhistas. 

Apesar de ter encontrado um número significativo de guias e manuais para cuidadores  de 

idosos, poucos apresentam uma definição para a profissão. Cito inicialmente a do Manual dos 

cuidadores de Pessoas Idosas, publicado pelo Governo do Estado de São Paulo, na gestão do 

governador José Serra: 

 

Cuidador de idosos pode ser definido como aquele que cuida de pessoas idosas 

com dependência, desenvolvendo ações que promovam a melhoria de sua 

qualidade de vida em relação a si, à família e à sociedade. Suas ações fazem 

interface principalmente com a saúde, a educação e a assistência social e 

devem ser pautadas pela solidariedade, compaixão, paciência e equilíbrio 

emocional. (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO/ FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, p. 52) 

 

 Essa definição corrobora as reflexões sobre a perspectiva altruísta já mencionada, que 

perpassa a profissão de cuidador. Solidariedade, compaixão, paciência e equilíbrio emocional 

são requisitos que ultrapassam competências físicas e intelectuais, ampliando seu papel para 

além de um simples acompanhamento de determinados indivíduos. 

Na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)18, sob o código 5162, a ocupação de 

cuidador é definida como a de alguém que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por 

instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, 

                                                 
18 “A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 

2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos 

registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de 

Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem às relações de trabalho. Já a regulamentação da 

profissão, diferentemente da CBO é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, 

por meio de seus Deputados e Senadores, e levada à sanção do Presidente da República. ” (BRASIL, 2015d)  
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higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida” (BRASIL, 2008a, p.8). 

Embora com traços mais objetivos, essa também não deixa de salientar os aspectos 

humanitários da profissão, presentes em quaisquer das categorias de cuidadores, das quais passo 

a tratar a seguir. 

Conforme informei anteriormente, são duas as categorias de cuidadores de idosos: 

cuidador informal ou familiar e cuidador formal. Trata-se o primeiro daquela pessoa que faz 

parte do círculo familiar ou de amizade da pessoa idosa e que se dispõe, voluntariamente ou 

por solicitação, a cuidar do idoso (BORN, 2008).   

Na maior parte dos casos, o cuidador informal não tem os conhecimentos técnicos 

apropriados para exercer a atividade. Por essa razão é comum que se sinta angustiado diante de 

situações com as quais não sabe lidar de forma eficiente. Conforme atesta Born (2008, p. 54): 

“Agrava o seu desgaste, sua incerteza de estar agindo corretamente e o pouco domínio de 

técnicas que permitem cuidar melhor da pessoa idosa, com menor desgaste físico e emocional”. 

As muitas angústias do cuidador familiar não passam despercebidas pelas instituições 

que se dedicam aos estudos sobre envelhecimento e, por extensão, sobre os cuidadores de idosos 

fragilizados. A Cartilha do cuidador de idosos: o cuidador também precisa de cuidados, 

produzida pela Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ, 2012)19, alerta que é muito comum que apenas uma pessoa da família 

desempenhe o papel de cuidador (responsabilidade assumida geralmente por mulheres – 

esposas, filhas, noras, irmãs – cujas idades variam entre 45 e 65 anos) (BORN, 2008). Dessa 

forma, ela é obrigada a lidar com muitas modificações em sua vida, o que pode gerar estresse e 

exaustão. Podem ocorrer, ainda, “prováveis rupturas dos seus vínculos familiares e dos seus 

vínculos sociais” (UERJ, 2012, p. 4), o que a leva a uma espécie de isolamento. 

Quanto às atribuições, os cuidadores familiares, segundo Born (2008), geralmente 

cumprem as tarefas relacionadas a seguir: 

  

 Ajuda nas atividades domésticas (cozinhar, lavar, limpar, passar ferro). 

 Assiste a pessoa idosa na sua locomoção fora de sua casa (acompanhar 

ao médico, ir à igreja, fazer um passeio). 

 Assiste a pessoa idosa a movimentar-se dentro de sua casa.  

 Ajuda na higiene e cuidados pessoais (pentear, tomar banho, etc.). 

                                                 
19 UnATI/UERJ – trata-se de um núcleo da Sub-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ. É “um centro de estudos, 

ensino, debates, pesquisas e assistência voltado para questões inerentes ao envelhecimento e que, por meio da 

formação de recursos humanos em geriatria e gerontologia, vem contribuindo para a transformação do pensar da 

sociedade brasileira sobre os seus idosos”. (UERJ, 2015)  
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 Ajuda na administração do dinheiro e bens. 

 Administra medicamentos.  

 Ajuda nos cuidados de enfermagem. 

 Procura proporcionar conforto e tranquilizar a pessoa idosa em 

situações de crise (por exemplo, quando fica agitado ou ansioso). 

 Ajuda na comunicação com os outros, quando existem dificuldades 

para expressar-se.  

 Faz pelo seu familiar pequenas tarefas da vida diária (por exemplo, 

leva-lhe um copo de água, acomoda-o em frente à televisão etc.). (BORN, 

2008, p. 59-60) 

 

 

  Conforme se mostrará mais adiante, as atribuições do cuidador informal não se 

distanciam das destinadas ao cuidador formal. As diferenças entre ambas as categorias estão 

relacionadas mais especificamente aos motivos para exercer a atividade que, no primeiro caso, 

estão quase sempre associados aos vínculos familiares e/ou sentimentais entre o cuidador e a 

pessoa cuidada: gratidão, reciprocidade (devolver o cuidado recebido), sentimento de culpa por 

alguma desavença ocorrida no passado etc. (BORN, 2008). 

  Já o cuidador formal é assim considerado quando recebe 

 

[...] um treinamento específico para a função e exerce a atividade de 

“cuidador” mediante uma remuneração, mantendo vínculos contratuais. Ele 

pode ser contratado para exercer suas funções na residência de uma família, 

em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), ou acompanhar a 

pessoa idosa em sua permanência em Unidades de Saúde (hospitais, clínicas, 

etc.). (BORN, 2008, p. 54-55) 

 

 

É importante salientar que o cuidador formal deve ser maior de 18 anos e deve ter 

concluído o ensino fundamental. O curso que o habilita para exercer essa atividade deve ter um 

mínimo de 100h de duração, divididas entre 80h de aulas teóricas e 20h de aulas práticas. Os 

cursistas devem receber noções sobre: aspectos do envelhecimento, condições para manter uma 

boa saúde, doenças mais comuns que ocorrem na velhice, relações interpessoais: idoso x família 

x cuidador, informações sobre rede de serviço e legislação, a ética e a função do cuidador e o 

autocuidado do cuidador (BORN, 2008).  

Muitas vezes, o cuidador formal, além de ter realizado um curso específico para a 

ocupação de cuidador, também é um profissional da área da saúde, via de regra, técnico em 

enfermagem. A aglutinação dessas profissões pode favorecer um melhor desempenho das 

funções exercidas pelo cuidador.  

Para atuar em uma atividade profissional que requer tanto desprendimento e 
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responsabilidade, cumpre-se obedecer a uma série de requisitos que envolvem habilidades, 

competências e qualidades de toda ordem. Tantas exigências se justificam em função das 

diferentes atividades exigidas desses profissionais. O quadro a seguir mostra, em linhas gerais, 

as características que se espera encontrar em um cuidador de idosos formal, bem como as 

finalidades para as quais tais características contribuem; abaixo encontra-se o sistema de 

atividades que coordena suas ações no trabalho. 

 

Quadro 1 – Características dos cuidadores de idosos e sistema de atividades 

CUIDADOR DE IDOSOS FORMAL 

CARCTERÍSTICAS FINALIDADES 

1. Boa saúde física para  →  ajudar e apoiar o idoso em suas atividades. 

2. Boa capacidade intelectual para → avaliar as situações e tomar decisões em caso de 

emergência. 

3. Tolerância e paciência para → compreender as alterações de humor do idoso e de sua 

família, em função da diminuição da capacidade física e 

mental do idoso. 

4. Capacidade de observação para → perceber as alterações mentais e físicas do idoso. 

5. Qualidades éticas e morais para → respeitar a intimidade, a organização e crenças do idoso 

e de sua família, evitando interferência e, sobretudo, 

exercendo a ética profissional. 

6. Responsabilidade para → ser pontual, assíduo e comprometido com a missão que 

lhe foi confiada. 

7. Ter motivação para → gostar do que faz, ter empatia por idosos. 

8. Bom senso para → vestir-se com discrição, sem adereços que possam ferir 

o idoso, de preferência com uniforme, unhas curtas, 

maquiagem discreta para mulheres. 

SISTEMA DE ATIVIDADES 

Ajudar, estimular e realizar, caso seja indispensável, as atividades de vida diária, ou seja, a higiene pessoal e bucal, 

alimentação, locomoção, etc. 

Cuidar do vestuário, manter o armário e os objetos de uso arrumados e nos locais habituais; e cuidar da aparência 

da pessoa idosa a fim de aumentar a sua autoestima. 
Facilitar e estimular a comunicação com a pessoa idosa, conversando e ouvindo-a; acompanhá-la em seus passeios 

e incentivá-la a realizar exercícios físicos, sempre que autorizados pelos profissionais de saúde, e a participar de 

atividades de lazer. 
Acompanhar o idoso aos exames, consultas e tratamentos de saúde, e transmitir aos profissionais de saúde as 

mudanças no comportamento, humor ou aparecimento de alterações físicas (temperatura, pressão, sono etc.). 
Administrar a medicação oral da pessoa idosa, em dose e horário prescritos pelo médico. Em caso de injeções, 

mesmo com receita médica, é proibido ao cuidador aplicá-las. Deverá recorrer a um profissional da área de 

enfermagem. 
Estimular a autossuficiência da pessoa idosa: fazer com ela e não para ela. 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Born (2008, p.56-57). 

 

Atualmente, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) considera a atividade de 

Cuidador de Pessoa Idosa como ocupação, constando na tabela da CBO. Por esse motivo, o 

desempenho do cuidador na atividade pode ser comprovado junto aos órgãos oficiais:  
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Ministério do Trabalho e Emprego, Previdência Social, Receita Federal, IBGE, entre outros. A 

atividade passou, também, a constar nas estatísticas oficiais de forma específica e não de forma 

genérica. Para a CBO, o cuidador de idosos recebe as seguintes denominações: cuidador de 

idosos, acompanhante de idosos, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cuidador de idosos 

domiciliar, cuidador institucional (BRASIL, 2015e). 

O documento que legisla sobre a profissão de cuidador da pessoa idosa é o PL 

4702/2012 (BRASIL, 2012), decretada pelo Congresso Nacional que, além de reger o exercício 

da profissão (definindo as funções do cuidador, a idade mínima para exercer a profissão), 

imputar as regras quanto aos cursos de formação, entre outras orientações, encarrega-se, 

também, de definir o contrato de trabalho para esses profissionais.  

Segundo o documento, caso o cuidador seja contratado por pessoa física, para seu 

próprio cuidado ou de seu familiar, será considerado empregado doméstico e estará sujeito ao 

que determina a Lei 5859/72, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico. Nesse 

caso, cabe salientar que o empregador não pode exigir do cuidador a realização de outras 

atividades além daquelas direcionadas ao idoso, tais como serviços domésticos de um modo 

geral. É vedado também a essa categoria, “exceto se formalmente habilitado, o desempenho de 

atividade que seja de competência de outras profissões legalmente regulamentadas” (BRASIL, 

2012, p. 2). Esse caso não se aplica à administração de medicamentos e a outros procedimentos, 

desde que o cuidador tenha sido devidamente orientado por profissional de saúde habilitado por 

sua prescrição.  

No caso de ser contratado por pessoa jurídica (instituições), o cuidador é considerado 

celetista, ou seja, aquele que segue a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Desse modo, 

é considerado empregado e está protegido pelos direitos previstos na legislação trabalhista.  

Além desses, Born (2008) ainda caracteriza o cuidador autônomo e o voluntário. O 

primeiro, por não estar subordinado a nenhuma instituição ou empresa, presta serviço 

especializado, sem relação de emprego nem subordinação jurídica, oferecendo serviços de 

forma eventual. Os contratos dessa categoria são regidos pelo Código Civil Brasileiro, que reza, 

no Capítulo VII, sobre a prestação de serviços. O segundo é definido como aquele que “por 

livre vontade e de forma gratuita, desempenha suas atividades em residências ou entidades sem 

qualquer fim lucrativo” (BORN, 2008, p. 37).  Nesse caso, firma-se um contrato de trabalho 

voluntário entre o cuidador de pessoas idosas e a instituição para a qual aquele prestará serviço. 
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3.2 POR QUE LETRAMENTO?   

 

A implantação do novo, sabe-se, tende a encontrar resistência. E, no que tange à escola 

e tudo o mais que lhe diz respeito, parece que essa obviedade se torna ainda mais contundente. 

Posicionando-se como um modelo à parte da sociedade, a instituição escolar, muitas vezes, 

continua assumindo a condição de detentora do saber e privilegiando conteúdos – em especial 

os relacionados à aprendizagem e uso da leitura e escrita – estanques, descontextualizados de 

sua função social e, por isso mesmo, pouco significativos para os alunos.  

Uma das evidências a essa assertiva está na resistência que a escola tem imposto ao 

letramento ideológico (STREET, 1984)20. A razão parece óbvia. Nesse modelo, o significado 

de letramento se amplia para além das instituições pedagógicas, preocupando-se com as 

instituições sociais gerais por meio das quais o processo de letramento ocorre. E o que soa mais 

importante, o modelo ideológico investiga o papel do ensino no controle social e na hegemonia 

das classes dominantes (STREET, 2014a). Na concepção de letramento adotada pela escola, os 

sujeitos são comumente ‘avaliados’ por sua capacidade cognitiva ao lidar com textos, 

atendendo a escritos desvinculados do contexto social, o que distancia esses sujeitos da língua 

real, verdadeira, concreta, do dia a dia. A esse respeito, Gee denuncia que instituições oficiais 

fornecem alguns tipos de letramentos os quais “permitem a um Estado centralizador afirmar a 

homogeneidade contra a heterogeneidade evidente na variedade de discursos primários dentro 

da qual as comunidades socializam seus membros” (GEE, 1990, apud STREET, 2014a, p. 150).  

Sem pretender me aprofundar nessa questão, considerarei aqui apenas duas situações 

que estão mais próximas da realidade com a qual tenho convivido no âmbito escolar. A primeira 

é que há, ainda, desconhecimento por boa parte dos profissionais da educação acerca da 

natureza do letramento e de suas especificidades, bem como das formas como esse processo 

pode ser gerido em sala de aula; a segunda reside no fato de que, embora se conheça e se 

reconheça o letramento ideológico como uma alternativa de trabalho com práticas de leitura e 

escrita que garantem um aprendizado significativo, principalmente em virtude de sua natureza 

situada (BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000), a própria estrutura escolar cerceia essas 

                                                 
20 Brian Street cunhou os termos modelo ideológico e modelo autônomo de letramento, em 1984, no livro intitulado 

Literacy in theory and practice. Em linhas gerais, o segundo modelo concebe a escrita como um produto completo 

em si mesmo, desvinculado das práticas sociais (KLEIMAN, 1995). Não se pode, entretanto, pensar que os dois 

modelos constituem uma dicotomia de opostos. Em entrevista concedida à Revista Língua Escrita, em 2009, o 

pesquisador ressalta que todo letramento é ideológico e, portanto, “o modelo autônomo é apenas um dos exemplos 

de modelo ideológico” (p. 86). Neste trabalho, trato do letramento ideológico, por ter sido o modelo adotado ao 

longo da pesquisa. 
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práticas, pois supervaloriza processos concebidos em termos de competência individual, que 

promovem o sucesso dos sujeitos na própria escola (KLEIMAN, 1995).  

 Também no que diz respeito aos gêneros – considerando que letramento e gêneros são 

matérias indissociáveis – muitos professores ainda não se apropriaram satisfatoriamente dos 

princípios que regem esses saberes. Isso, naturalmente, fragiliza o trabalho desenvolvido em 

sala de aula, que passa a ser realizado muito mais com base na intuição do que numa perspectiva 

científica, propriamente dita (OLIVEIRA, 2010). 

 Parto dessa reflexão sobre letramento no ambiente escolar em função da natureza do 

curso de extensão sobre o qual versa esta dissertação. Chamo a atenção para o fato de que o 

curso foi planejado para tentar contribuir com o programa oficial da disciplina Língua 

Portuguesa do Programa Mulheres Mil que, a exemplo de tantos outros programas de cursos – 

técnicos ou de graduação –, nem sempre tem o foco voltado para as práticas letradas que serão 

exigidas das futuras profissionais no decurso de seu trabalho. Evidencia-se, dessa forma, que 

as instituições de ensino, em seus vários níveis, precisam estar cada vez mais atentas ao fato de 

que o letramento é mediado por textos e que o uso desses textos depende “dos papéis que as 

pessoas exercem e do que elas necessitam fazer por meio desses textos em determinadas 

situações” (OLIVEIRA, 2010, p. 330). Partindo dessa perspectiva, entende-se que, no mundo 

capitalista, competitivo, globalizado, a aquisição de um letramento laboral (PAZ, 2008) pode 

perfeitamente definir espaços de conquista dentro do mundo do trabalho. 

Pela compreensão dos fatos acima expostos, opto por lidar com o letramento laboral 

(PAZ, 2008), colocando-me na posição de ‘educadora de letramento’ ou, em outros termos, 

alguém que deseja contribuir para o crescimento e desenvolvimento de membros da sociedade 

(BAZERMAN, 2011a), à medida que pretendo: 1) ajudar as colaboradoras a tornarem-se mais 

capacitadas para o mercado do trabalho; 2) favorecer a promoção do empoderamento das 

mulheres em seu ambiente profissional, contribuindo para ampliar sua consciência cidadã; 3) 

contribuir para promover uma mudança social. 

 

3.2.1. Para entender o letramento 

 

 No Brasil, as pioneiras na utilização do vocábulo letramento foram Kato (1986), no livro 

intitulado No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística e Tfouni (1988), na obra 

Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso. Kleiman (1995) dá maior visibilidade ao tema, 

ao publicar  Os significados do letramento, seguida de Magda Soares (1998) que posteriormente 

lança Letramento: um tema em três gêneros (SOARES, 2009).  
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 Kleiman (1995, p. 15), ao introduzir o conceito de letramento, esclarece que a utilização 

do termo nos meios acadêmicos adveio das tentativas de se estabelecer a diferença entre os 

estudos sobre “o impacto social da escrita dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações 

destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita” (grifo da autora). Na 

continuidade de suas reflexões, a pesquisadora define o letramento “como um conjunto de 

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

contextos específicos, para objetivos específicos”. Sob essa perspectiva, o letramento abrange 

tudo o que é produzido a partir da escrita, nas diferentes instituições sociais – as quais são 

chamadas agências de letramento (família, trabalho, igreja, sindicato, feira etc.) – em que há 

variados modos discursivos e, em consequência, diversidade nas orientações de letramento. A 

autora destaca, ainda, que, embora a escola seja uma das mais importantes agências de 

letramento, permanece difundindo práticas de letramento que valorizam o sucesso e a promoção 

dos sujeitos na própria instituição.  

Por seu turno, Soares (2009, p.10) introduz o termo ‘letramento’ como “este novo 

conceito recém-introduzindo no campo da Educação, das Ciências Sociais, da História, das 

Ciências Linguísticas” e estabelece a relação entre esse vocábulo e outros do mesmo campo 

semântico – analfabetismo, analfabeto, alfabetizar etc., todos relacionados ao saber (ou não) ler 

e escrever. Prossegue, então, esclarecendo a origem do termo, a partir da palavra inglesa 

literacy, a qual define como “estado que assume aquele que aprende a ler e escrever”. E 

acrescenta: “Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja 

introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la” (SOARES, 2009, p.17).  

Diante do exposto, apreende-se que já não se concebe mais o letramento como uma via 

de mão única, determinado pela escola ou qualquer outra instituição dominante. É preciso 

considerar a dimensão sociocultural em que os processos de leitura e escrita estão inseridos e, 

assim, reconhecer a multiplicidade de letramentos que deles resulta. A esse respeito, Oliveira e 

Kleiman (2008, p. 7) observam que houve uma ampliação do termo letramento: “ao longo dos 

anos, o conceito de letramento foi sendo redimensionado. Os termos ‘estudos de letramento’, 

‘novos estudos de letramento’ e ‘letramentos’, no plural, são algumas maneiras de registrar esse 

redimensionamento”. A existência de inúmeros letramentos se justifica pela existência de 

múltiplos contextos sociais.  Podemos assim falar de letramentos como práticas sociais em 

processo. Tais práticas abrangem diferentes domínios de produção discursiva (BAKHTIN, 

1997) – familiar, profissional, escolar, acadêmico, religioso etc. Em cada um desses domínios, 
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naturalmente, o sujeito cumpre diferentes funções, fazendo diferentes usos da linguagem em 

cada um deles.  

Para ilustrar essa diversidade, Rojo (2009) elenca uma série de atividades as quais se 

constituem eventos de letramento, em que se percebe claramente o caráter comunicativo, 

mediados por textos escritos: o vendedor que escreve um bilhete no saquinho de balas, 

esclarecendo ao possível comprador que precisa sustentar seus filhos; a compra com cartão de 

crédito através da leitura das instruções na tela do caixa eletrônico e da digitação de códigos 

alfanuméricos; a chamada feita pela professora e posterior solicitação para que um determinado 

aluno leia um texto, entre outros. A esses, acrescento as ações envolvidas nas práticas escritas 

realizadas pelas cuidadoras de idosos no exercício de suas atividades laborais: 1) a cuidadora 

verifica que a despensa está vazia e precisa preparar o lanche do idoso de que toma conta: 

escreve uma pequena lista de compras, antes de ir à mercearia; 2) a cuidadora precisa sair mais 

cedo da casa do paciente e envia uma mensagem, via WhatsApp, avisando aos familiares que 

há determinado medicamento para ser comprado; 3) os filhos do paciente solicitam à cuidadora 

que organize o cardápio com os alimentos recomendados pela nutricionista; 4) a cuidadora 

anota numa tabela os horários dos medicamentos, para controlar melhor sua tarefa de 

administração. Tais atividades constituem-se eventos de letramento, pois, conforme a noção 

apresentada por Kleiman: 

 

Um evento de letramento inclui atividades que têm as características de outras 

atividades da vida social: envolve mais de um participante e os envolvidos 

têm diferentes saberes, que são mobilizados na medida adequada, no momento 

necessário, em prol de interesses, intenções e objetivos individuais e de metas 

comuns. Daí ser um evento essencialmente colaborativo. (KLEIMAN, 2005, 

p.24) 
 

 

Heath (1983, p. 98) assinala que um evento de letramento deve ser entendido como 

“qualquer ocasião em que uma peça de escrita integra a natureza das interações dos 

participantes e seus processos interpretativos”. A esse respeito, Oliveira (2014) esclarece que, 

embora a escrita seja o ponto de partida, nessas ocasiões comparecem também a linguagem oral 

e outros sistemas semióticos. No caso dos eventos protagonizados pelos cuidadores, a 

linguagem oral assume papel de destaque, pois é, certamente, a forma de comunicação mais 

utilizada entres os atores nas situações de comunicação ao longo do dia. Ainda que o paciente 

idoso não verbalize ou seja acometido por um estado de demência que dificulte sua 
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compreensão, a comunicação oral deve ser efetuada, e sempre de forma branda e equilibrada 

(BORN, 2008).  

Também se distinguem muito facilmente outros sistemas semióticos nos eventos acima 

relacionados, já que toda a comunicação oral invariavelmente vem acompanhada de gestos, 

olhares, expressões faciais que, incorporados às palavras, adicionam-lhes sentido e 

expressividade peculiares. A especialista em gerontologia Andréa Viude destaca que deve 

haver consistência e coerência na comunicação com a pessoa dementada, para que as palavras 

do cuidador estejam concordes com seus gestos e tom de voz (BORN, 2008). Não se pode 

esquecer das imagens (fotografias que resgatam as lembranças, por exemplo) e tabelas de 

comunicação, que se tornam importantes no contexto do evento, pois ajudam a revelar os 

estados de ânimo dos cuidadores e idosos envolvidos nos eventos e complementam 

emocionalmente os discursos escritos. 

Ao tratar desses recursos não materiais (os estados de ânimo, por exemplo) que 

permeiam os eventos, já me reporto às práticas de letramento, entendidas como “formas 

culturalmente aceitas de se usar a leitura e a escrita as quais 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” (BAYNHAM, 1995, p.39).  

As práticas de letramento são situadas, isso equivale a dizer que “são social e culturalmente 

determinadas, e, como tal, os significados específicos que a escrita assume para um grupo social 

dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida” (KLEIMAN, 1995, p. 21). 

 De acordo com Street (2014a), as práticas, diferentemente dos eventos, estão em um 

nível mais elevado de abstração, são modos culturais de utilização do letramento e incorporam: 

eventos, ocasiões empíricas, modelos populares dos eventos, preconcepções ideológicas. Ao 

decidirem se tornar cuidadoras de idosos, as mulheres participantes do curso de extensão não 

só decidiram pela escolha de uma profissão, mas também anuíram tacitamente à adoção das 

práticas letradas inerentes ao exercício dessa profissão. Melhor dizendo, à profissão “cuidador 

de idoso” estão relacionadas práticas letradas que definem um determinado comportamento 

social e cultural de leitura e escrita específico para essa atividade de trabalho. 

 

3.2.2   Letramento ‘laboral’ ou ‘em saúde’?  

 

Sempre tive clara a ideia de que a pesquisa que pretendia desenvolver estava situada no 

âmbito laboral. Meu foco, como já elucidei, está na qualificação das cuidadoras para o mundo 

do trabalho, munindo-as a partir de um letramento específico na sua área de atuação 
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profissional, pois entendo, como Paz (2008, p. 42), que a efetivação do letramento laboral “é 

motivada pelos inúmeros usos da leitura e da escrita, estabelecidos em atendimento às 

demandas de comunicação que ocorrem em um dado contexto laboral”. Cabe, entretanto, nesta 

reflexão, uma percepção que me parece pertinente acerca do ‘letramento em saúde’.  

 Tomei conhecimento do termo durante o processo de escrita deste trabalho, quando em 

busca de algumas informações. No Glossário organizado pelo Grupo de Estudos em 

Letramento, do PPGEL da UFRN, Medeiros (2013) assina o verbete “Letramento em saúde” e 

traz as definições desse termo divulgadas pelo Institute of Medicine – IOM (1), pela American 

Medical Association ad Hoc Committee on Health Literacy – AMA (2), e pela World Health 

Organization – WHO21(3), as quais transcrevo abaixo, respectivamente: 

 

 

1. 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 adequadas em saúde” (Ratzan, Parker, 2000 apud IOM, 2004, 

p.32; USDHHS, 2000, p.20).  

 

2. [...] uma constelação de habilidades, incluindo a capacidade de realizar 

leitura básica e as tarefas necessárias para a função numérica no ambiente de 

saúde. Os pacientes com o letramento adequado em saúde podem ler, entender 

e agir sobre a informação de saúde [...]” (AMA, 1999, p.553). 

 

3. 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 mantém uma boa saúde” (WHO, 1998, 

p.10). (MEDEIROS, 2013) 

 

 

 Não se pretende aqui julgar qual das definições traduz melhor o termo, mas a presença 

dos vocábulos ‘capacidade’, ‘habilidades’ e ‘competências’22 denota uma exigência de 

compreensão leitora e escritora específica da área da saúde, em virtude, muitas vezes, de sua 

linguagem técnica. 

Já há alguns registros acadêmicos significativos acerca do letramento em saúde. 

Medeiros (2013) menciona, entre outros, o trabalho de Paz (2008), que se debruça sobre a 

prática de letramento no trabalho de enfermagem, e o de Silva (2012), que trata da participação 

                                                 
21 Em português, Organização Mundial da Saúde – OMS. 
22 Chamo a atenção para o fato de que esses conceitos relacionados ao letramento parecem afastar-se da perspectiva 

social proposta por Street, já que privilegiam a aquisição de determinadas habilidades para alcançar determinados 

fins. Entendo, como Kleiman, que “letramento não é uma habilidade, embora envolva um conjunto de habilidades 

(rotinas de como fazer) e de competências (capacidades concretas para fazer algo) ” (KLEIMAN, 2005, p. 16).  
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de agentes comunitários de saúde em eventos de letramento no trabalho. Em ambos os casos, 

os profissionais envolvidos – em níveis de necessidade diferentes – precisam ter conhecimentos 

específicos da linguagem empregada nos diferentes ambientes relacionados à área da saúde em 

que circulam, para que possam estar preparados para exercerem suas profissões com 

proficiência.  

Tal exigência também é cobrada dos cuidadores de idosos em algumas de suas 

ocupações, como a de acompanhar os idosos “aos exames, consultas e tratamentos de saúde, e 

transmitir aos profissionais de saúde as mudanças no comportamento, humor ou aparecimento 

de alterações físicas (temperatura, pressão, sono etc.) ”, bem como “Cuidar da medicação oral 

da pessoa idosa, em dose e horário prescritos pelo médico” (BORN, 2008, p. 57).  

 Assim, vejamos: se se delega ao cuidador, por determinado motivo, o acompanhamento 

do idoso ao médico, e aquele apresenta avançado grau de senilidade, caberá ao cuidador ouvir, 

entender e quiçá anotar as recomendações do médico ao paciente, além de ter de repassá-las 

aos familiares num momento posterior. Isso me autoriza a dizer que, para a ocupação de 

cuidador de idoso, o letramento em saúde está imerso no letramento laboral (PAZ, 2008), já 

que o profissional dessa atividade deverá estar apto a compreender as orientações médicas, ler 

com proficiência bulas de medicamentos prescritos e administrá-los adequadamente, apenas 

para citar alguns exemplos.  

Dessa forma, a pergunta que intitula este tópico é mais uma provocação à reflexão do 

que uma dúvida: os dois tipos de letramento – laboral e em saúde – certamente convivem nesta 

pesquisa. É conveniente que se recorde, entretanto, que, para além das preocupações com a 

saúde do paciente idoso, que levam as cuidadoras a lidarem com gêneros como bula de 

medicamentos e tabelas de medicamentos, por exemplo, estão também as necessidades de 

inserção no mercado de trabalho, daí o enfoque no letramento laboral (PAZ, 2008) estar mais 

evidenciado. Prova disso foi a escolha dos gêneros currículo, carta de apresentação, entrevista 

de emprego, como parte integrante do curso. Tais gêneros estão imersos no universo de todo e 

qualquer tipo de trabalho e merecem, portanto, que sejam contemplados na pesquisa.  

 

3.2.3 Escolarização, letramento e gênero social 

 

 Nesta seção, discorrerei sobre o letramento escolar da mulher brasileira, com base na 

pesquisa de Almeida (1998, 2014), que perfila a educação feminina desde o Brasil Colonial até 

o início do século XX.  Em seguida, apresento um breve panorama do letramento escolar de 

mulheres da zona rural, tomando como referência um grupo de alunas do Programa Mulheres 
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Mil. Dou prosseguimento, trazendo alguns dados sobre o analfabetismo no Brasil e em outros 

países. 

 

3.2.3.1 Letramento escolarizado: do Brasil Colonial a meados do século XX 

 

Street e Street (2014, p. 124) destacam que “A invisibilidade do letramento das mulheres 

(junto com boa parte de sua atividade social) é um produto não só da sociedade patriarcal, mas 

também das definições e conceitos dominantes de letramento”. Para melhor apreensão das 

informações que serão expostas a seguir, é fundamental ter claro entendimento do que 

explicitam os pesquisadores, já que se corre o risco de sonegar o valor do letramento que não 

seja o escolarizado.  

A afirmação acima está pautada em relatos que confirmam os usos do letramento, em 

contextos não escolares, por mulheres de diferentes partes do mundo: no Sudoeste asiático, 

antes do século XVI, adotando a escrita “de modo tão ativo quanto os homens”, em práticas 

letradas do âmbito doméstico (REID, 1988, apud STREET, 2014a, p. 123);  na China, no século 

XVII, onde as mulheres cultas da classe média escreviam poemas; e na Inglaterra, no século 

XV, onde há o registro de cartas de caráter familiar, escritas por mulheres da pequena nobreza 

(STREET; STREET, 2014). 

Os autores assinalam que o valor desse letramento começa a dirimir com a associação 

da escrita ao sagrado e ao solene (REID, 1988, apud STREET, 2014a), consequências do 

advento do Islamismo e do Cristianismo, no século XVI, e pelo “letramento moderno, ocidental, 

com ênfase nos aspectos formais, masculinos e escolarizados da comunicação” (STREET; 

STREET, 2014, p. 125). Esse tipo de letramento, que os pesquisadores entendem que passou 

por um processo de “pedagogização” (STREET; STREET, 2014, p. 121), “ficou associado a 

noções educacionais de Ensino e Aprendizagem e àquilo que professores e alunos fazem nas 

escolas, em detrimento dos vários outros usos e significados de letramento [...]” (STREET; 

STREET, 2014, p. 122). É esse letramento escolarizado que ganha relevo na sociedade 

ocidental, a ponto de definir que sua aquisição determine aquele que terá poder na sociedade, 

confirmando o que atesta Magalhães (2008, p. 65): “O letramento, como é notório, é uma das 

manifestações do poder nas relações de gênero”. 

Esse esclarecimento ajuda a entender esse poder exercido pelos homens, que fica 

evidenciado ao longo da história da educação feminina no Brasil. Almeida (1998, 2014) traça 

o percurso dessa educação, do Brasil colonial ao início do século XX. 
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 No Brasil Colônia, segundo a autora, pouquíssimos pais esclarecidos oportunizavam às 

filhas o contato com as letras, e nesses raríssimos casos “isso acontecia dentro dos lares, e aquilo 

que lhes ensinavam era muito diferente do que era oferecido aos meninos” (ALMEIDA, 2014, 

p. 914). Tratava-se, na verdade, de uma educação que as preparava ainda muito jovens para o 

casamento. Muito semelhantemente, também no Império, a educação feminina estava voltada 

para o matrimônio. Nesse caso, a educação das jovens incluía o cultivo das artes de um modo 

geral, noções de gramática e aritmética e, naturalmente, prendas domésticas (ALMEIDA, 

2014). Esse padrão de comportamento feminino se arrastou ao longo do século XIX. As 

mudanças só começaram a ser verificadas entre o final do século XIX e meados do século XX, 

quando surgiram as primeiras reivindicações do feminismo, impulsionadas “pela implantação 

do regime republicano no país, pelo processo de urbanização e industrialização, pelas duas 

guerras mundiais e seus efeitos nas mentalidades da sociedade da época, pelas conquistas 

tecnológicas representadas pela difusão dos meios de comunicação” (ALMEIDA, 1998, p. 27). 

No mundo todo, aumentaram os esforços das mulheres por emancipação, com o desejo de 

atuarem de forma mais efetiva política e socialmente através do voto. Sua luta garantiu-lhes 

adentrar no espaço público, anteriormente reservado aos homens e a lutar por igualdade de 

direitos, educação e profissionalização (ALMEIDA, 1998). 

No Brasil, os ecos dessas mudanças chegaram através da imprensa, do rádio e do 

cinema, influenciando o comportamento das mulheres, principalmente no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. Às moças foi permitido o acesso à educação escolarizada. O magistério, por sua vez, 

possibilitou o ingresso das mulheres de classe média no mercado de trabalho, sendo bem aceito 

porque, segundo o discurso oficial do período, ensinar crianças na escola seria dar continuidade 

às tarefas do lar (ALMEIDA, 1998). 

A escolarização das mulheres, então, de um modo geral, permanecia com uma 

conotação estritamente doméstica. Ainda em meados do século XX, pode-se encontrar a 

permanência da imposição de uma educação voltada para o lar. A título de exemplo, em sua 

autobiografia, a socióloga seridoense Safira Ammann, filha de fazendeiro, registra o desejo de 

dar continuidade aos estudos após o fim do curso ginasial, pois tinha sonhos de ser doutora. 

Temia, entretanto, que tivesse que interromper sua vida escolar. Propôs, então, ao pai, tornar-

se freira, pois, dessa forma, segundo haviam lhe dito, poderia fazer o ‘científico’. O pai, 

ignorando seus apelos, matriculou-a na Escola Doméstica, de Natal23, “modelo de formação da 

                                                 
23 “O fundador da Escola Doméstica de Natal (ED) foi o poeta Henrique Castriciano, em 1º de setembro de 1914. 

Para ele, as mulheres tinham importante papel na sociedade. Como na época predominavam as escolas religiosas, 

o poeta inovou, adotando o modelo da educação doméstica que conheceu na Suíça. As primeiras professoras da 
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mulher para o lar” (AMMANN, 2015, p. 50). Posteriormente, Safira relata: “Concluídos o 

ginasial (1948) e o Curso da Escola Doméstica (1951), cumpria-se, conforme os planos de meu 

pai, o ciclo ideal de estudos para uma moça de boa família” (AMMANN, 2015, p. 53, grifo 

meu). Safira, felizmente, conseguiu quebrar o jugo que lhe estava imposto e seguiu sua carreira 

acadêmica e profissional adiante.  

E se as mulheres brancas, burguesas, abastadas foram, ao longo da história, sendo 

sujeitadas ao poderio masculino, nas questões concernentes ao letramento escolar e em tantas 

outras, que dizer das proletárias, das negras, das agricultoras, de ontem e de hoje? Acerca das 

jovens das camadas populares, Almeida (2014) esclarece que sua educação se limitava ao 

aprendizado do corte e costura, já que as letras lhes seriam de pouca utilidade. Para elas, destaca 

a autora, “bastaria a assinatura do nome e um pouco de leitura do missal, considerando-se perda 

de tempo que as meninas se dedicassem a aprender coisas que poderiam lhes ser prejudiciais e 

que descuidassem do que era realmente importante, como cuidar da casa e dos filhos” 

(ALMEIDA, 2014, p. 924). Assim, era-lhes permitido um tipo de letramento que lhes mantinha 

socialmente subjugadas. A situação das mulheres negras, como se pode prever, era ainda mais 

dramática. Almeida (1998) lembra o longo período em que perdurou o estigma da escravidão 

sobre elas, sendo-lhes imputados trabalhos de nível inferior e ausência de instrução. As 

consequências desse estado de marginalização permanecem hoje nos índices de analfabetismo 

ainda elevados nesse grupo, como será apresentado mais adiante. 

Trazendo essa reflexão para os dias atuais, concebe-se que se verificam mudanças 

significativas no acesso à escola para as mulheres. Entretanto  as consequências do tratamento 

a que foram submetidas ao longo da história ainda perduram, principalmente nas áreas rurais 

do país. 

 Quando professora do Programa Mulheres Mil, no município de Currais Novos, Rio 

Grande do Norte, em 2012, as primeiras turmas com as quais trabalhei eram compostas por 

mulheres oriundas de vários povoados e sítios circunvizinhos: Povoado Cruz, Povoado Totoró, 

Sítio Namorados, Sítio Quandu, Sítio Santo André, Sítio Mirador, Sítio São Teodósio. No 

grupo, inicialmente formado por cerca de 50 mulheres, a faixa etária variava entre 19 e 60 anos. 

O grupo era heterogêneo também quanto aos letramentos e ao nível escolar, formado por 

mulheres que já haviam concluído o fundamental e outras o ensino médio. Mas as mais velhas, 

acima dos 40 anos, aproximadamente 30% do total, haviam frequentado apenas os primeiros 

                                                 
ED foram europeias, sendo depois substituídas pelas brasileiras. O modelo permanece até hoje, com as 

transformações exigidas pela evolução social”. (ESCOLA DOMÉSTICA, 2016) 
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anos escolares. Para elas, o acesso à escola esteve subordinado aos afazeres domésticos ou 

agrícolas, pois tinham que auxiliar os pais nas tarefas diárias. A saída da casa dos pais deu-se 

diretamente para suas casas, após o casamento, dando continuidade às tarefas como donas de 

casa e às atribuições de mãe. 

 Sobre a falta de acesso à escola, não há revolta ou indignação em suas falas, mas, antes, 

um sentimento de conformidade com a situação vivenciada. Mesmo Josefa24 (casada, 56 anos), 

que contou uma história de vida bastante sofrida, mostrou-se grata pelo pouco letramento 

escolar a que teve acesso. Ela e seus irmãos ficaram órfãos quando crianças e foram criados por 

famílias diferentes. Em sua autobiografia, Josefa revela que aprendeu a ser alguém na vida com 

o casal que a adotou, e prossegue: “Não tive a oportunidade de estudar, mas o pouco que estudei 

para mim foi de bom tamanho, pois tenho uma irmã que não sabe ler nem escrever, porque 

quem a criou não a deixou estudar.”  

Embora não esteja registrado, ‘não deixar estudar’ está associado à obrigatoriedade de 

realizar atividades domésticas. O trabalho infantil doméstico caracteriza-se como aquele em 

que crianças pobres – geralmente meninas negras ou pardas – são entregues por suas famílias a 

famílias mais abastadas com a promessa de que serão tratadas como ‘filhas’. Por receberem 

morada, roupa e comida, assumem os serviços da casa. A ida à escola, portanto, traria prejuízos 

ao bom andamento dos afazeres das ‘filhas de criação’, mais criadas que filhas, portanto. 

 Muitas mulheres participantes do curso relataram que, para estarem ali, foi preciso 

convencer seus esposos da importância e seriedade do curso. Além disso, tiveram que enfrentar 

o preconceito de outras mulheres, dentro das próprias comunidades, que julgavam 

desnecessária aquela qualificação. Muito possivelmente, essas últimas internalizaram o que 

preconiza Colling: 

 

Ao delimitar o espaço privado e doméstico, a função de esposa e mãe como 

única alternativa digna e possível ao feminino, enclausura-se a mulher no lar, 

sem acesso à palavra (a palavra pública, do poder) e cria-se a representação 

de “anjo e rainha do lar”, figura e lugar santificado que a mulher interpretou 

como uma homenagem do homem a sua companheira. (COLLING, 2004, P. 

31) 

 

 

Mas, por outro lado, mesmo inseridas nessas comunidades onde reside um olhar 

preconceituoso para a emancipação escolar, econômica e social da mulher, é possível encontrar 

exemplos como o de Fanny, casada, 35 anos. Em sua autobiografia, afirma: “Sou do lar, 

                                                 
24 Estão sendo utilizados pseudônimos para preservar a identidade das mulheres nesta seção. 
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cabeleireira e alfabetizadora de jovens e adultos. Cuido da casa e corto cabelos durante o dia e 

dou aula à noite. Tenho uma semana bastante atarefada, porque estudo no IFRN, no Programa 

Mulheres Mil e estou gostando muito”. Outro caso atípico é o de Luciana, que também quebra 

alguns paradigmas, conforme registrou: 

 

Trabalho como agente comunitário de saúde, adoro meu trabalho, tenho 

algumas dificuldades, mas eu gosto de desafios, todos os dias é um sítio 

diferente, tenho que andar de moto, eu peso crianças, verifico pressão, 

acompanho grávida, tuberculoso, diabéticos, hipertenso, caço mosquito da 

dengue etc. A minha vida todos os dias é uma aventura, que eu adoro! 

 

 

Nesses casos, já se reconhecem as perspectivas diferenciadas possibilitadas pelo acesso 

aos usos do letramento escolar e profissional, pois, como fenômeno social, o letramento 

possibilitou atuação com mais autonomia frente às exigências que lhes foram impostas pelo 

trabalho e que decidiram enfrentar, rompendo barreiras e vencendo dificuldades. 

Não posso deixar de mencionar que, no grupo com o qual trabalhei, havia uma única 

mulher analfabeta absoluta25. Era uma senhora de quase 70 anos e pouco frequentou as aulas. 

Quando estava presente, abria o caderno, pegava o lápis e esperava que alguma colega, 

gentilmente, copiasse para ela algum apontamento. Quando se tratava de leitura, liam para ela, 

e assim se procedia. Havia um acordo entre o Programa e a prefeitura do município, que 

recomendava a alfabetização das mulheres analfabetas concomitantemente ao curso em suas 

próprias comunidades, o que de fato estava ocorrendo. A desistência aconteceu, segundo as 

colegas informaram, por motivos de ordem particular, mas sua participação no Programa traz à 

tona o caso do analfabetismo, que continua sendo uma grande preocupação ainda hoje em nosso 

país.  

Sabe-se que a alfabetização está inserida no letramento, são fenômenos associados 

(KLEIMAN, 2005). Kleiman (2005, p. 12) afirma que “a alfabetização é uma das práticas de 

letramento que faz parte do conjunto de práticas sociais de uso da escrita da instituição escolar”. 

A inserção das mulheres na escola, a possibilidade de serem alfabetizadas e, consequentemente, 

de terem acesso ao letramento escolar não diz respeito apenas à aquisição de determinadas 

habilidades que lhes possibilitarão ter condições de conseguir um emprego futuro, por exemplo. 

É certo que essa é uma questão importante, pois “maior escolaridade pode ampliar chances de 

empregos mais formais e menos precários” (ARAÚJO, 2011, p. 123). Mas está relacionada 

                                                 
25 Sem o domínio do sistema alfabético e ortográfico (KLEIMAN, 2005). 
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também, mais específica e urgentemente, a sua segurança e qualidade de vida. Apenas para 

citar um exemplo, segundo Pitanguy (2011, p. 47), “a mortalidade materna [...], sendo evitável 

em 90% dos casos, atinge fundamentalmente as mulheres de reduzido poder aquisitivo e baixa 

escolaridade”. Por essa razão, nas questões concernentes a letramento e gênero social, os índices 

de alfabetização e escolarização assumem destaque. 

Para apresentar o panorama do analfabetismo brasileiro na atualidade, trago os dados 

fornecidos pelo IBGE, divulgados no livro Estatística de gênero: uma análise dos resultados do 

Censo Demográfico 2010, publicado em 2014: 

 

Em 2010, homens e mulheres com 15 anos ou mais de idade apresentavam 

taxas de analfabetismo próximas (9,1% entre as mulheres e 9,8% entre 

homens). Contudo é possível observar que a taxa de analfabetismo era maior 

entre as mulheres entre 60 anos ou mais de idade (27,4%), se comparada à dos 

homens da mesma faixa etária (24,9%), e que essa desvantagem feminina se 

reverte nos grupos etários mais novos (15 a 29 e 30 a 59 anos de idade), 

evidenciando o avanço da escolarização feminina. (IBGE, 2014, p. 95) 

 

 

Essa elevação dos níveis de escolaridade das mulheres é certamente um dado positivo 

no combate à desigualdade de gêneros. Entretanto, a questão do analfabetismo ainda encontra 

alguns embaraços. O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013 – 2015), no capítulo 

intitulado Educação para a igualdade e cidadania, aponta que “A taxa de analfabetismo das 

mulheres negras é o dobro da taxa das mulheres brancas; e o acesso à educação das meninas e 

mulheres das áreas rurais é menor, em relação às que vivem nas áreas urbanas” (BRASIL, 

2013a, p. 23). O documento também destaca a desigualdade de gênero entre os povos indígenas, 

principalmente no ensino médio. 

Passando para uma perspectiva mais ampla, ao tratar de letramento e desigualdade de 

gênero, Coulmas (2014) salienta que as mulheres sempre estiveram em posição de 

inferioridade. E, mesmo hoje, ele adverte que “As habilidades letradas ainda são distribuídas 

desigualmente entre os sexos praticamente em todo lugar” (COULMAS, 2014, p. 94). Seu 

argumento principal está no fato de que as mulheres constituem 64% dos analfabetos adultos 

no mundo. O autor também destaca que o número de mulheres analfabetas adultas é ainda maior 

nas áreas rurais e, consequentemente, nos países em desenvolvimento. Por esse motivo, nesses 

países, “A ação pelo letramento [...] tem íntima ligação com campanhas de empoderamento das 

mulheres” (COULMAS, 2014, p. 94).  

Esse entendimento parte, principalmente, das militantes pelo letramento feminino, que 

consideram a língua escrita um instrumento para aquisição de conhecimento e para “a análise 
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das relações de poder e a distribuição dos recursos na sociedade” (COULMAS, 2014, p. 94). O 

pesquisador reforça a importância do letramento para as mulheres ao afirmar que, por se tratar 

de uma tarefa sociopolítica, em especial nos países em desenvolvimento, o letramento lhes 

permite refletir sobre suas próprias vidas e planejá-las. 

Disso se conclui que o acesso ao letramento, visto de forma abrangente, é um importante 

instrumento para a promoção da justiça social. É preciso que qualquer pessoa, 

independentemente do gênero, seja capaz “de lidar com a língua escrita num nível adequado 

para enfrentar as demandas da vida diária” (COULMAS, 2014, p. 95). Mas é inegável que as 

condições a esse acesso sempre foram desfavoráveis às mulheres, razão pela qual no Brasil e 

em outros países em desenvolvimento têm sido promovidos programas de (re) inserção das 

mulheres no sistema educacional formal ou de promoção de escolarização e profissionalização, 

como o Programa Mulheres Mil, contemplado neste trabalho, em que se possibilitam diferentes 

letramentos, auxiliando-as a tornarem-se cidadãs empoderadas, autônomas e emancipadas.  

 

3.3 POR QUE GÊNEROS TEXTUAIS? 

 

A opção por uma abordagem do letramento como prática situada (BARTON; 

HAMILTON; IVANIC, 2000) parte da concordância com os estudiosos de que o letramento 

tem uma função social. Essa função se torna manifesta quer nas práticas quer nos eventos de 

letramento. Nesses últimos, evidencia-se a presença do texto, em torno do qual as atividades se 

desenvolvem, a ponto de serem considerados “elementos cruciais nos eventos de letramento” 

(BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000, p. 9). Os autores acrescentam que os estudos sobre 

letramento comportam o estudo dos textos e da forma como são produzidos e usados 

(BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000) 

Para situar melhor essa questão, cumpre lembrar o papel que os textos desempenham, 

tomando como base os elementos constantes em eventos e práticas de letramento, conforme 

postulam Barton, Hamilton e Ivanic (2000, p.17). Trata-se de ‘elementos visíveis’ 

(participantes; ambientes; artefatos e atividades) e de ‘componentes não-visíveis’ (participantes 

ocultos; domínio de práticas dentro das quais o evento ocorre; recursos que propiciam o 

surgimento de valores não-materiais; e rotinas estruturadas e trajetos que facilitam ou regulam 

ações).  

Desses, destaco os artefatos, que, segundo Oliveira (2008, p, 103), são as “ferramentas 

materiais e acessórios envolvidos na interação (incluindo os textos)”, que concorrem para que 

tanto as práticas de letramento como os eventos sejam viabilizados. A autora acrescenta que 
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“[...] os artefatos funcionam, primariamente, como instrumentos mediadores da ação humana 

no mundo” (OLIVEIRA, 2008, p.110). 

Essas proposições colocam os gêneros textuais como elementos integrantes dos eventos 

e práticas de letramentos, posto que os textos materializam os gêneros. Nesse ponto, reforço a 

premissa de que letramento e gênero são matérias indissociáveis (cf. p. 44), o que justifica a 

presença de um capítulo reservado a este último nesta dissertação. Afinal, eles foram 

selecionados para comporem o arcabouço do curso, por serem essas ferramentas que 

possibilitam o agir dos sujeitos em suas práticas sociais.  

 

3.3.1 Acerca dos gêneros textuais 

 

No passado, a existência dos gêneros estava estritamente relacionada às obras literárias. 

As primeiras reflexões sobre os gêneros surgiram na Antiguidade, quando os filósofos Platão, 

no livro III de A República, Aristóteles, em sua Poética, e Horácio, na Arte poética (Epístola 

ad Pisones) fundamentaram e classificaram os gêneros literários. A necessidade de uma 

classificação já aponta para uma tentativa de se enquadrar os textos segundo um padrão ou 

padrões. Evidencia-se, então, que, desde sempre, os gêneros “agrupa[m] os textos que têm 

características e propriedades comuns” (FIORIN, 2006, p. 60). É preciso lembrar, no entanto, 

que as classificações relacionadas às obras literárias não levavam em consideração, 

naturalmente, as atividades humanas, nem como tais atividades estão diretamente relacionadas 

aos atos de comunicação que realizamos.  

Dessa observação, Bakhtin (1997) desenvolve seus estudos acerca dos gêneros. 

Interessava muito mais ao estudioso, segundo Fiorin (2006), o processo de produção e a 

constituição dos gêneros do que suas propriedades formais. Marcuschi (2010, p. 21) reforça 

essa opção esclarecendo que “tanto Bakhtin como Vygotsky e Mead e os etnometodólogos [...] 

retiram a reflexão sobre a língua do campo da estrutura para situá-la no campo do discurso em 

seu contexto sociointerativo”. A linguagem insurge-se, então, dialógica, convergindo de um 

para o outro, através de enunciados, que materializam as palavras na situação real do discurso. 

E, quando Bakhtin (1997) se reporta às atividades humanas como as geradoras das 

situações concretas de comunicação, está, de fato, referindo-se às ações da vida diária: comprar 

mantimentos, acompanhar um culto religioso, assistir a uma palestra na universidade etc. Essas 

atividades, além de apresentarem diferentes níveis de complexidade, concretizam-se em 

variadas esferas, quais sejam: esfera comercial, esfera religiosa, esfera acadêmica e tantas 
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outras. Se considerarmos que cada uma das ações mencionadas possibilita ou gera a escrita de 

inúmeros textos – considerando-os como “o plano material de realização [...] dos gêneros via 

discurso” (SOBRAL, 2009a, p. 87) –, compreenderemos a ideia expressa pelo filósofo: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 

ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 

complexa. (BAKHTIN, 1997, p. 280) 
 

 

Nesse ponto, compreende-se que a visão de gêneros para Bakhtin (1997) parte da 

interação entre linguagem e atividade humana: considera-os não como estruturas padronizadas, 

estritamente regulares, mas como “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 

1997, p. 280). Sendo ‘relativamente estáveis’, podem apresentar variações de alguma ordem. 

Essa plasticidade ou mutabilidade decorre das contínuas transformações ou ressignificações 

pelas quais passam as atividades humanas ao longo da história, e também de fatores como a 

adequação à situação discursiva. 

 Marcushi (2010), seguindo os encaminhamentos do filósofo da linguagem, define os 

gêneros como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e elásticos, que surgem a partir 

de necessidades, atividades socioculturais e inovações tecnológicas. O autor assevera que suas 

características se delineiam mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do 

que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. Nesse sentido, pode-se afirmar que tudo 

o que se ouve, que se fala, que se lê e se escreve pertence a algum gênero, fruto da escolha dos 

indivíduos, a fim de atender, por meio de uma tessitura textual, a determinadas situações 

comunicativas (DELL´ISOLA, 2012). 

  

3.3.2 Os gêneros textuais no contexto da pesquisa  

 

Não é meu objetivo neste trabalho desenvolver análise de gêneros textuais. Entretanto 

os gêneros permeiam todo o contexto da pesquisa, pois deram suporte às oficinas de letramento, 

estas, sim, alvo de observação.  

Ao afirmar que “deram suporte”, já estou atribuindo aos gêneros uma finalidade de 

caráter pedagógico, pois reconheço que por meio deles se processaram várias atividades 

propostas ao longo do curso. Mas, para além do caráter pedagógico – que não pode ser ignorado 

–, está o caráter profissional dos gêneros textuais trazidos para a sala de aula. Por ‘caráter 
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profissional’ estou me referindo aos gêneros cuja função é inserir o indivíduo no mundo do 

trabalho (currículo, carta de apresentação, biografia de perfil profissional, entrevista de 

emprego etc.) e aos gêneros que são utilizados pelas cuidadoras de idosos como parte de sua 

ação profissional (bula, tabela de medicamentos, cardápio etc.).  

Em ambos os casos, o que se observa é que tais gêneros têm um caráter agentivo, são 

eles mesmos “uma ação social [...] uma ferramenta de agência” (BAZERMAN, 2011a, p. 19). 

Pode-se dizer que estão socialmente disponíveis e prontos para serem utilizados, de acordo com 

as necessidades específicas a que se propõem, pelas cuidadoras de idosos, para alcançar sua 

função e no exercício de sua função. Mas tais gêneros só são agentivos, dinâmicos, interativos, 

porque são manipulados por agentes, “pessoas [cuidadoras] que querem realizar coisas através 

da escrita em um mundo em mudança” (BAZERMAN, 2011a, p. 10-11). De posse desses 

gêneros, as cuidadoras (ou quaisquer outras pessoas) tornam-se, então, agentes de seus 

interesses. No âmbito do trabalho, Bazerman (2011a) faz questão de assinalar que as pessoas 

atuam como agentes cada vez que escrevem para realizar um trabalho profissional, não 

importando onde esse trabalho é realizado, se há ou não reconhecimento da importância do que 

se escreve, mas as pessoas continuam agentes e finaliza:  

 

Assim, da grande agência das figuras históricas ao nosso mero preenchimento 

de um formulário médico para facilitar nosso tratamento, a escrita nos ajuda a 

tornar real e forte nossa presença num mundo social em que asseveramos 

nossas necessidades e nosso valor (BAZERMAN, 2011a, p. 13). 

 

 

Por isso entende-se que, no curso, há a ressignificação dos usos da escrita a partir dos 

gêneros textuais, porque ela está voltada para o uso efetivo em situações sociais, para inserir ou 

manter as colaboradoras no mercado de trabalho. Isso dá um outro sentido ao por que escrever 

no curso. Não para atender às demandas de um programa pré-estabelecido pela instituição, mas 

para atender às necessidades de agências cívicas delas. Em consequência, o curso de extensão 

consegue atribuir um outro sentido à escrita dessas mulheres. 

Isso posto, já se evidencia nesta pesquisa a abordagem social de gêneros inspirada na 

Sociorretórica, a que Swales, Miller e Bazerman estão afiliados, por entenderem o gênero como 

ação social (MILLER, 2012).  

Bazerman (2011b) incorpora o conceito de atos de fala, preconizado por Austin, aos 

seus pressupostos, concordando com o filósofo que os enunciados realizam ações. Miller 

(BAZERMAN; MILLER, 2011) admite a influência de Burke, Perelman e Toulmin, todos 

representantes da Nova Retórica, a quem atribui sua percepção de gêneros como um “tipo de 
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ação persuasiva” (BAZERMAN; MILLER, 2011, p. 59). Swales defende a ideia de que os 

gêneros realizam tarefas, tendo, portanto, propósitos comunicativos variados (HEMAIS; 

BIASI-RODRIGUES, 2005, p.113). 

Ao considerar aspectos sociais e situacionais na compreensão dos gêneros, Miller (2012, 

p. 32) os define “como ações retóricas tipificadas fundadas em situações recorrentes”. A 

estudiosa admite a densidade dessa definição, em virtude de cada um dos termos que a ela se 

aplica incorporar uma série de pressupostos (BAZERMAN; MILLER, 2011, p. 16).  Para que 

ela se torne clara, então, cumpre-se entender algumas noções oriundas da fenomenologia de 

Husserl e da fenomenologia social de Schutz26, que influenciaram os Estudos Retóricos de 

Gêneros (daqui em diante ERG). 

  A primeira delas é a noção de ‘intencionalidade’. Bawarshi e Reiff (2013, p. 89-90), 

citando Sokolowski (2000), entendem a intencionalidade como “um ato de tornar algo 

disponível para nossa consciência”, “um ato de cognição dirigida a um objeto”, considerando 

que objeto é tudo aquilo que é intencionado, quer de natureza real, ideal ou fictícia.  

Outro conceito importante é o de ‘mundo da vida’, que Gurwitsch (1970, p.35, apud                                                                 

BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 90) define como o “mundo da experiência comum”, “o mundo 

como encontramos na vida cotidiana”. Schultz esclarece que “o mundo da vida é [...] uma 

realidade que modificamos por meio de nossos atos e que, por outro lado, modifica nossas 

ações” (SCHUTZ; LUCKMAN, 1973, 6-7, apud BAWARSHI; REIFF, 2013, p.90). Há ainda 

a ideia de ‘estoque de conhecimento’, que corresponde “às experiências cotidianas vividas e 

transmitidas pelos e para os agentes sociais” (Schutz, 1974, p. 38-40, apud MAGALHÃES, 

2007, p. 243). Magalhães (2007) ainda esclarece que o estoque de conhecimento possibilita a 

interação com o mundo, pois se trata de conjunto de saberes, informações e operações 

cotidianas. E o conceito que parece ser o mais importante para a compreensão dos ERG é o de 

‘tipificações’, as quais devem ser entendidas como estoques de conhecimento que vão se 

consolidando através das experiências adquiridas no mundo da vida. Sua função é facilitar e 

simplificar o pensamento e as ações dos agentes sociais, uma vez que “se baseiam na 

experiência e na premissa de que o que funcionou anteriormente em dada situação deverá 

funcionar novamente noutra” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 91). 

                                                 
26 “A fenomenologia é uma tradição filosófica que surgiu no início do século XX, na Alemanha, com a obra de 

Edmund Husserl, e depois se expandiu através da obra de Martin Heidegger [...] procura dar conta de como as 

coisas se manifestam a nós e de como vivenciamos essas manifestações” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 89). A 

fenomenologia social, fundamentada na fenomenologia, “é o estudo dos modos como as pessoas vivenciam o 

cotidiano e imbuem de significado as suas atividades” (CALDERANO, 1998, p. 14, grifo da autora). 
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De uma forma simplista, essas noções ajudam a entender que, estando imersos no 

mundo da vida, os homens agem movidos pela intencionalidade, em busca de tornar 

determinado objeto disponível para sua consciência.  Nesse processo, ao se depararem com uma 

situação problemática, recorrem às tipificações (estoques de conhecimento: estratégias, regras, 

receitas de comportamento, técnicas etc.) que estão disponíveis para que ajam nessas situações 

(BAWARSHI; REIFF, 2013, p.89-91). 

Por isso Miller – e também Bazerman – consideram os gêneros como tipificações. Para 

este último, a tipificação de gêneros responde “ao nosso ambiente social, material e histórico” 

(BAZERMAN; MILLER, 2011, p. 29), já que a utilização de formas padronizadas e 

reconhecíveis possibilita uma melhor coordenação dos atos de falas entre os interlocutores 

(BAZERMAN, 2011b). E Miller, reiterando sua percepção de gêneros como um fenômeno 

social, adverte “que não devemos perder de vista que essas tipificações realmente sinalizam 

padrões socialmente perceptíveis e socialmente determinados, e isso vem de fora da 

subjetividade individual” (BAZERMAN; MILLER, 2011, p. 32). A pesquisadora esclarece 

ainda que o conceito de tipificação abraça a dimensão de similaridades de forma, de conteúdo 

ou substância e de ação. É nesse tripé que os ERG são sustentados. 

No que concerne a Swales (1990), Hemais e Biasi-Rodrigues (2005) afirmam que o 

pesquisador apresenta uma noção de gênero amalgamada, oriunda de diferentes campos de 

estudo. Na abordagem desenvolvida por ele sobre gêneros textuais e ensino, uma das 

influências do autor a que dou destaque são aquelas relacionadas à área da aprendizagem, em 

especial as abordagens sobre noções e funções, “por causa dos fatores do propósito 

comunicativo da linguagem e das necessidades do aprendiz” (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 

2005, p. 110). Essa é uma influência determinante para sua visão de gênero, pois aponta para a 

finalidade dos gêneros textuais (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005), aspecto que o 

pesquisador evidenciará na elaboração de seu conceito de gêneros. 

 Para formalizar esse conceito, Swales recorreu a quatro diferentes perspectivas teóricas: 

estudos de folclore, estudos literários, linguística e linguística sistêmico-funcional e estudos de 

retórica. Sempre com o olhar voltado para o ensino, no conceito por ele formulado, o estudioso 

destaca algumas características dos gêneros textuais, das quais considera mais importante o fato 

de eles se constituírem em eventos comunicativos que partilham de um ou mais propósitos 

comunicativos. Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012, p. 235) esclarecem que o propósito 

comunicativo “embasa o gênero e determina não somente a sua forma, mas também as escolhas 

relativas ao conteúdo e ao estilo”, o que mantém o gênero focalizado em uma determinada ação 

retórica. Swales afirma ainda que “Esses propósitos são reconhecidos pelos membros mais 
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experientes da comunidade discursiva original e, portanto, constituem a razão do gênero” 

(HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005, p. 114). 

Surge, assim, um outro elemento que se coaduna ao escopo desta pesquisa: a 

comunidade discursiva. Trago o conceito do termo já reformulado pelo autor, em seu trabalho 

Other Floors, Other Voices de 1998 . Hemais e Biasi-Rodrigues (2005) esclarecem que, para a 

reformulação dessa teoria, Swales tomou como base a perspectiva teórica de diferentes 

estudiosos, que a tornaram mais complexa e abrangente. Seguem alguns pontos da teoria que 

merecem destaque: a) “A comunidade discursiva possui princípios e práticas que têm uma base 

linguística, retórica, metodológica e ética” (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005, p.117), 

(toma como base a teoria de Porter, 1992); b) As comunidades discursivas podem ser locais ou 

globais: nas primeiras, os participantes trabalham juntos, nas últimas, os “membros têm um 

compromisso com diversos tipos de ação e discursos, independendo de onde e com quem 

trabalham” (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES, 2005, p.117), (toma como base a teoria de 

Killingsworth e Gilbertson de 1992); c) Swales desenvolve a noção de comunidade discursiva 

de lugar, ou seja, de um grupo de pessoas que trabalham juntas e que têm a noção clara dos 

objetivos propostos para o seu grupo.  

Já se evidencia a partir do exposto a convergência de pontos em comum entre as teorias 

de Swales e esta pesquisa. Lembro que os gêneros selecionados para o curso têm duas 

finalidades específicas: ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’. Tais propósitos 

atendem à comunidade das cuidadoras colaboradoras, em dois contextos que se complementam: 

o curso de letramento (de uma forma mais restrita) e o mundo do trabalho (de uma forma mais 

generalizada). Ao apresentar as especificidades dos sistemas e conjuntos de gêneros, ao final 

deste capítulo, poderão ser observadas outras comunidades discursivas bem como os gêneros 

textuais que atendem aos seus propósitos. 

 Há de se ressaltar também que, ao eleger tais gêneros para comporem a arquitetônica do 

curso, considerei-os como gêneros retóricos, pois respondem adequadamente às situações 

retóricas suscitadas pelas necessidades prementes das colaboradoras: inserirem-se no mercado 

de trabalho e qualificarem-se para atuar em suas funções. Nesse sentido, os gêneros fazem 

mediação entre situações e ações, pois, como lembra Bazerman (2011a, p. 27), “O conceito 

retórico de gênero associa [...] a forma e o estilo do enunciado com a ocasião ou situação e a 

ação social realizada no enunciado”. O autor continua sua reflexão, esclarecendo o conceito de 

gêneros de Carolyn Miller, principalmente no que concerne ao conceito sociológico de 

tipificação: 
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Os falantes percebem que um tipo particular de enunciado se mostra eficaz em 

certas circunstâncias, de sorte que, em circunstâncias similares, há uma 

tendência para o uso de um tipo similar de enunciado. Com o passar do tempo 

e com as repetições, os padrões e as expectativas socialmente compartilhados 

emergem para guiar todos na interpretação de circunstâncias e enunciados. 

Para Miller, a percepção é a chave para o reconhecimento de circunstâncias 

recorrentes e de ações tipificadas, de tal modo que a emergência de gêneros 

reconhecíveis aumenta o reconhecimento de situações como similares ou 

recorrentes. (BAZERMAN, 2011a, p, 27) 
 

 

Sem dúvida, em seu ofício de cuidadoras, as colaboradoras estão a todo o tempo se 

deparando com ações tipificadas, que lhes exigem a utilização de enunciados similares, porque 

reconhecidamente eficazes. Por isso justifica-se a adoção da abordagem de gênero como ação 

social, no curso, já que o ensino da escrita, nessa perspectiva, se deu como ação social motivada, 

colaborando para que as mulheres se apropriassem das possibilidades de ação que os gêneros 

com os quais trabalharam lhes permitia e valorizassem os gêneros que estavam sendo 

solicitadas a produzir (BAZERMAN; MILLER, 2011). De minha parte, posicionei-me como 

gerenciadora das oficinas de letramento, à medida que criei situações motivadoras, trazendo 

para o espaço de sala de aula gêneros textuais significativos para o desenvolvimento do curso 

de letramento (BAZERMAN; MILLER, 2011). 

 

3.3.3 Agrupamentos de gêneros  
  

Bawarshi e Reiff (2013, p. 109) advertem que um trabalho que adota a perspectiva de 

gêneros como ação social deve considerar “as constelações de gêneros que coordenam ações 

sociais complexas em e entre sistemas de atividades”. O termo constelações é uma das 

metáforas usadas para se referir a determinado agrupamento de gêneros, observados no mundo 

real em inter-relação uns com os outros. Essa ideia parte da reflexão de que o estudo de um 

gênero de forma isolada “é incapaz de captar as complexas realidades comunicativas do mundo 

profissional e acadêmico atual” (BATHIA, apud BEZERRA, 2011, p. 602). Desse modo, 

Bathia (apud BEZERRA, 2011, p. 602) defende que, no mundo real, os gêneros estão em 

relação com outros, “com certo grau de sobreposição ou até, por vezes, de conflito”.  

É o que se pode observar, por exemplo, a partir das orientações dadas por alguns sites 

especializados em busca de empregos. Além das frases de estímulo destinadas aos que estão 

almejando entrar no mercado de trabalho, os sites costumam solicitar a criação de uma pasta 

contendo documentos representativos de gêneros textuais que, independentemente da função a 
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ser desempenhada, serão essenciais no processo para se buscar um emprego, conforme atesta o 

quadro seguinte: 

 

Quadro 2 – Passos para encontrar emprego 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Expresso emprego.pt. (2015) 

 

 É fato que cada um dos documentos solicitados (carta de resposta, curriculum, carta de 

recomendação etc.) se diferencia em seus propósitos comunicativos, mas evidencia-se, também, 

que se estabelece entre eles uma estreita relação para atender a uma situação específica: a 

‘procura de emprego’. Para que se produza uma carta de resposta, é necessário que, 

anteriormente, alguém tenha produzido um anúncio e este tenha sido publicado em um veículo 

de informação capaz de alcançar o candidato à vaga; da mesma forma, a carta de recomendação 

poderá ser solicitada, caso o currículo tenha sido avaliado e aprovado pelo contratante. 

Fenômeno semelhante ocorre para a realização de outros empreendimentos, tais como 

a publicação de um trabalho acadêmico em uma revista, por exemplo, que dependerá de uma 

chamada para publicação, da submissão do trabalho, da carta de aceite ou de rejeição (cf. 

Bawarshi; Reiff, p. 109). Ou mesmo em um jogo de basquete, como assinala Bazerman (2011b), 

é possível perceber a interação que ocorre entre os gêneros, permeando todo o evento: regras, 

mapas de estratégia, reportagens de jornal, entre outros. Nesses casos, observa-se que os 

gêneros são agrupados para que se realizem determinadas tarefas, ações, atividades, eventos, 

enfim.   

Trazendo essa reflexão para os gêneros textuais que percorrem o Curso de Letramento 

em estudo, suponhamos, então, que, terminado o curso, uma das colaboradoras leia um anúncio 

em um jornal de grande circulação. Motivada pela oferta, responde positivamente ao anúncio, 

marcando uma data para a entrega de alguns documentos solicitados; dentre as solicitações, está 

o currículo de vida, o qual é imediatamente produzido ou reelaborado pela candidata; outra 

solicitação é uma carta de recomendação, a qual deverá ser pedida presencialmente ou via e-

Crie uma pasta sobre a sua carreira 
Prepare e arranje documentos tais como: 
- Cartas de resposta a anúncios, cartas de resposta de empresas à sua candidatura; 
- O seu curriculum vitae; 
- Cartas de recomendação; 
- Diplomas de cursos, certificados; 
- Prêmios e Lembranças; 
- Cartões de visita de empresas, de contatos. 
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mail à empresa ou residência na qual a candidata trabalhou anteriormente; haverá também 

necessidade de se comprovar alguns dados que constam no currículo de vida, principalmente 

os relacionados à qualificação profissional, sendo assim, deverão ser anexados à pasta diplomas 

de curso e certificados, que serão entregues na data marcada, a fim de que sejam lidos e 

avaliados pelo (a) possível contratante. Se houver interesse deste (a), ele (a) enviará um e-mail 

com um convite, marcando a data de uma entrevista, para poder avaliar mais fidedignamente 

a candidata. 

 Caso seja contratada para trabalhar, por exemplo, numa residência, a candidata adotará 

uma rotina de trabalho que lhe exigirá a escrita e utilização de gêneros que a auxiliarão nas 

atividades a serem executadas. Digamos que o contratante seja o filho do idoso que ficará sob 

a responsabilidade da cuidadora. No primeiro dia de trabalho, este já deverá colocar a cuidadora 

a par da situação do idoso, no que concerne à dieta adotada, aos medicamentos prescritos e 

outras recomendações orientadas pelos profissionais de saúde que dele tratam. Para tanto, o 

filho deverá mostrar à cuidadora as receitas médicas, talvez mesmo até as bulas dos 

medicamentos. E a cuidadora deverá fazer anotações que a orientarão, num momento 

posterior, a produzir tabelas que a auxiliem na administração dos medicamentos prescritos, um 

cardápio para adequar a dieta orientada pela nutricionista. Além disso, pode ter que verificar 

se determinados alimentos podem ou não ser consumidos pelo idoso, tendo, então, a tarefa de 

ler atentamente os rótulos e conferir os ingredientes que os compõem. Se seguir à risca as 

orientações recebidas no curso, a cuidadora deverá produzir registros que a auxiliarão no 

acompanhamento do paciente e no acompanhamento de suas atividades junto à família. 

            Conforme se observa, as ações descritas acima estão indissociavelmente atreladas a 

gêneros textuais que correspondem a duas situações específicas. A primeira, relacionada à 

procura de emprego e que requer a utilização de gêneros ‘para conquistar o trabalho’. A 

segunda, relacionada ao trabalho propriamente dito, e que, portanto, requer gêneros ‘para usar 

no trabalho’. Nas duas situações, é possível perceber que os gêneros estabelecem relações entre 

si. Mais que isso, é possível perceber que os “gêneros relacionados capacitam seus usuários a 

realizar ações sociais consequentes” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p.114). Disso se conclui que 

os gêneros não são entidades que atuam isoladamente, não são estanques, nem individualizadas.  

Segundo Bezerra (2011), para dar conta desse reconhecimento da importância de se 

observar os gêneros em agrupamentos, vários estudiosos desenvolveram conceitos teóricos que 

assim o fazem sob diferentes perspectivas, a saber:  “conjuntos de gêneros (DEVITT, 1991), 

sistemas de gêneros (BAZERMAN, 1994), cadeias de gêneros, redes de gêneros (SWALES, 
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2004), gêneros disciplinares e colônias de gêneros (BHATIA, 2004), entre outros” (BEZERRA, 

2011, p. 602).  

Para os fins a que se destina este trabalho, serão utilizados os conceitos de “conjunto de 

gêneros” (DEVITT,1991, apud BAWARSHI; REIFF, 2013; BAZERMAN, 2011b) e “sistema 

de gêneros” (BAZERMAN, 2011b). 

 

3.3.3.1 Sistemas de gêneros e conjuntos de gêneros  

 

Segundo reportam Bawarshi e Reiff (2013, p. 115, 176), Amy Devitt (1991) foi a 

primeira pesquisadora a apresentar o conceito de “conjunto de gêneros”, em um estudo sobre 

intertextualidade, referindo-se a treze gêneros identificados como pertencentes a uma 

comunidade de contadores. Esse conjunto corresponde a “um determinado grupo de gêneros 

usado pelos membros da comunidade para realizar determinadas tarefas dentro de um sistema 

de gêneros” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 176). Devitt assegura que esse conjunto de gêneros 

interage para realizar o trabalho da comunidade (BEZERRA, 2011), em outras palavras, “cada 

texto deve ser entendido no contexto de outros textos” (BEZERRA, 2012).  

Numa sequência de eventos, como as descritas no item anterior, acerca dos gêneros 

‘para conquistar o trabalho’, essa inter-relação fica bem evidenciada, principalmente porque 

“cada texto se encontra encaixado em atividades sociais estruturadas e depende de textos 

anteriores que influenciam a atividade e a organização social” (BAZERMAN, 2011b, p. 22). 

Apenas para lembrar a cadeia de ações explicitada anteriormente, a entrevista de emprego só 

pode ocorrer (via de regra) porque, anteriormente, procedeu-se à análise do currículo. Da 

mesma forma, a cuidadora contratada só poderá produzir a tabela com os horários de 

medicamentos porque, anteriormente, o médico prescreveu-os em uma receita.  

Ainda tratando de conjunto de gêneros, Bazerman (2011b) restringe a definição, 

associando-o ao que determinado grupo produz. Para o pesquisador “Um conjunto de gêneros 

é a coleção de tipos de textos27 que uma pessoa num determinado papel tende a produzir” 

(2011b, p. 33). Um conjunto de gêneros, conforme explicitado no parágrafo anterior, se 

concretiza em relação a outro (s) conjunto (s), produzido (s) por outro grupo a ele relacionado. 

Esses conjuntos, então, formam o que Bazerman chama de sistema de gêneros, quer seja “os 

                                                 
27 Não se deve confundir o termo ‘tipos de texto’, empregado por Bazerman (2011b, p.33), com ‘tipo textual’, 

definido por Marcuschi (2010, p. 154) como uma sequência linguística que se caracteriza por uma composição em 

que comparecem aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e estilo. Tais tipos, segundo o autor, 

abrangem as categorias narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. 
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diversos conjuntos de gêneros utilizados por pessoas que trabalham juntas de uma forma 

organizada, e também as relações padronizadas que se estabelecem na produção, circulação e 

uso desses documentos” (BAZERMAN, 2011b, p. 33-34).  

Os conjuntos de gêneros estão, então, inseridos em sistemas de gêneros e estes, por sua 

vez, fazem parte de sistemas de atividades, os quais Bazerman considera 

 

[...] redes históricas de pessoas e artefatos (como edificações, máquinas e 

produtos, bem como textos e arquivos) que realizam formas tipificadas de 

trabalho e outras atividades ao longo de períodos amplos e que desenvolveram 

formas de coordenar o trabalho e a atenção dos participantes, de maneira a se 

tornarem familiares a todos os participantes. (BAZERMAN, 2015, p. 36) 

 

 

 Esses sistemas de atividades tomam forma e se configuram através dos textos. Os 

sistemas de gêneros coordenam, organizam as atividades. Tais atividades muitas vezes têm o 

aspecto físico evidenciado, relegando-se os gêneros orais e escritos a um segundo plano, como 

nas atividades esportivas, por exemplo. Por outro lado, as atividades de cunho escolar e 

profissional, privilegiam os gêneros orais e escritos (BAZERMAN, 2011b).  

É o que se observa com relação aos gêneros currículo, carta de apresentação e biografia 

de perfil profissional. A escrita desses gêneros por determinados indivíduos configura uma 

situação específica em que eles estão no desempenho de uma atividade pré-laboral. É claro que, 

antes de se chegar a esses três gêneros, outros foram mobilizados: as discussões acerca da 

necessidade de contratação de novos profissionais, os anúncios classificados publicados por um 

determinado jornal para selecionar candidatos à vaga, a lista com os nomes dos candidatos que 

se inscreveram para a vaga e, posteriormente, a lista de selecionados, até se chegar à entrevista 

de emprego. Vê-se, então, que esse sistema de gêneros que chamo ‘para conquistar o trabalho’ 

agrega dois conjuntos que se delimitam basicamente pelos escreventes e suas finalidades 

específicas de produção. 

Do outro lado da fronteira, está o sistema de gêneros utilizados no exercício do trabalho 

propriamente dito, a que chamo ‘para usar no trabalho’. Esses também serão agrupados em dois 

conjuntos distintos, considerando-se os que são produzidos pelas cuidadoras, no exercício de 

sua função (tabela de medicamentos, cardápio, tabela para comunicação alternativa), e os que 

são produzidos por outros profissionais, mormente da área da saúde, e que são utilizados por 

elas com maior ou menor frequência, dependendo das tarefas que assumam ao longo de suas 

atividades diárias (bula de medicamento, rótulo, receita médica, dieta nutricional). O 
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organograma abaixo permite observar melhor a disposição dos dois sistemas e os conjuntos que 

os compõem: 

 

Figura 3 – Sistemas ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’ 

 

 

 

 

  

Fonte: elaboração própria (2015) 

 

Considerando a natureza da pesquisa desenvolvida e os objetivos a serem alcançados 

através dela, foram excluídos do curso o ‘conjunto de gêneros produzidos pelo possível 

empregador’ e, do ‘conjunto de gêneros produzidos por outros profissionais’, a receita médica. 

No capítulo subsequente, será apresentado como o trabalho com esses sistemas e conjuntos de 

gêneros, realizado a partir de oficinas de letramento, garantiu a tessitura do curso. 

Sistema de 
gêneros para 
conquistar o 

trabalho

Conjunto de gêneros  
produzidos pelo 

possível empregador: 
anúncio, lista de 

candidatos inscritos, lista 
de candidatos 

selecionados, entrevista 
de emprego.

Conjunto de gêneros 
produzidos pelas 

candidatas a emprego: 
currículo, carta de 

apresentação, biografia 
de perfil nas redes 

sociais. 

Sistema de gêneros 
para usar no 

trabalho

Conjunto de gêneros 
produzidos pelas 

cuidadoras: tabela de 
medicamentos, cardápio,  
tabela para comunicação 
alternativa, registro de 

procedimento.

Conjunto de gêneros  
produzidos por outros 

profissionais da área da 
saúde: bula de 

medicamento, rótulo, 
receita médica, dieta 

nutricional.
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4 O CURSO DE LETRAMENTO 

 

     

A primeira questão norteadora para o desenvolvimento das práticas adotadas no curso 

de letramento que deram corpo a esta pesquisa foi: 1) Quais gêneros textuais atendem as 

necessidades laborais do grupo? 

Entendo que a resposta a essa questão vem sendo apresentada ao longo de todo o 

trabalho.  Na seção em que discuto a pertinência desta pesquisa às áreas de letramento laboral 

(PAZ, 2008) e em saúde (cf. p. 48), por exemplo, estabeleço associação entre algumas práticas 

sociais exigidas dos cuidadores de idosos e gêneros os quais devem ser acionados para sua 

execução. O mesmo ocorre na seção 3.2.2, do capítulo anterior, ao tratar dos gêneros em 

agrupamentos, mais especificamente dos conjuntos de gêneros ‘para usar no trabalho’. No 

presente capítulo, dou continuidade a essa discussão. 

O capítulo está dividido em três seções. Na primeira, apresento o percurso traçado para 

buscar conhecer in loco as práticas letradas dos cuidadores. Para tanto, relato duas visitas feitas 

a hotéis geriátricos, onde pude conhecer as atividades realizadas pelos cuidadores de idosos. 

Em seguida, teço considerações provocadas por essa experiência acerca da pertença dos gêneros 

textuais nesses ambientes de trabalho. Embora esse momento não se configure como a análise 

propriamente dita, nele são apresentados aspectos relevantes para a contextualização da 

proposta de intervenção, que auxiliam a situar o leitor no trabalho. Para finalizar, reforço a 

importância das práticas de leitura e escrita dos cuidadores de idosos e apresento o organograma 

dos sistemas de gêneros que serão tratados nas oficinas de letramento. Na segunda seção, 

apresento a organização geral do curso e traço um panorama das cinco oficinas de letramento. 

Finalmente, na terceira, apresento a descrição e análise desses eventos de letramento. 

A partir das informações geradas nas análises, pretendo responder à segunda e à terceira 

questões de pesquisa: Como se processam os eventos de letramento (oficinas de letramento) no 

âmbito do curso de letramento laboral? e De que forma o trabalho com esses gêneros se 

constituirá em práticas de escrita capazes de auxiliar as mulheres participantes na inserção e 

permanência no mercado de trabalho e na prática de uma vivência cidadã? 

 

4.1 DUAS VISITAS E ALGUMAS PONDERAÇÕES  

 

  No intermezzo entre os primeiros arranjos e o início do curso, procedi a seu 

planejamento. Com base em minha própria experiência e na de meus irmãos e outros familiares 
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como cuidadores de meus pais, listei os gêneros textuais os quais utilizávamos nas funções 

diárias. Busquei ainda informações em sites de clínicas e hotéis geriátricos disponíveis na 

Internet, na intenção de coletar informações que pudessem subsidiar a seleção dos gêneros 

catalisadores para o trabalho das cuidadoras. No dizer de Signorini (2006, p.8), gêneros 

catalisadores são aqueles que favorecem o “desencadeamento e a potencialização de ações e 

atitudes consideradas mais produtivas para o processo de formação, tanto do professor quanto 

de seus aprendizes”. Julgo que o termo bem se aplica aos gêneros ‘para conquistar o trabalho’ 

e ‘para usar no trabalho’, selecionados para esta pesquisa, considerando o caráter de formação 

profissional do curso de letramento. 

Também entrei em contato com três hotéis geriátricos, para solicitar um horário de 

visitação a fim de realizar uma breve entrevista. Por se tratar de uma pesquisa ação, deveria, 

mesmo antes do primeiro contato com as colaboradoras, tentar equacionar alguns problemas 

referentes a sua prática profissional, pois, conforme assevera Thiollent (2011, p. 21): “Na 

pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos 

problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em 

função dos problemas”.  Dessa forma, apropriei-me da abordagem etnometodológica defendida 

por Miller (2012, p.27), que possibilita “que os pesquisadores de gêneros identifiquem e 

localizem os gêneros em seus ambientes de uso”, além de “descrever as ações que os gêneros 

ajudam os indivíduos a produzir nesses ambientes”. 

 As visitas teriam como objetivo, então, conhecer as práticas letradas dos cuidadores de 

idosos in loco. Foram efetuados contatos telefônicos e fui muito bem atendida pelos 

responsáveis por dois hotéis, que de pronto agendaram a visita. O responsável pelo terceiro, 

entretanto, mostrou-se resistente e, tendo-lhe eu explicado o motivo da visita, adiantou-se a 

explicar que as cuidadoras não tinham acesso aos ‘textos’ que eu mencionara (bulas de 

medicamentos e tabelas de medicamento, por exemplo) pois lidar com medicamentos era uma 

atribuição das técnicas. Insisti um pouco, mas, como a animosidade persistiu, decidi não mais 

visitar o local. 

As visitas aconteceram no dia 21 de outubro de 2014. Identificarei os hotéis por HA e 

HB. O HA localiza-se no bairro Candelária e recebe idosos no sistema de diária ou internação 

periódica ou permanente, a critério das solicitações dos idosos e/ou de seus familiares. Lá fui 

atendida pela administradora, que se encarregou de mostrar o local, ao mesmo tempo em que 

ia respondendo os questionamentos. O ambiente é bastante arejado, limpo e silencioso. Há 

quartos individuais, de dois e três leitos, todos com televisão e algumas revistas à disposição 

dos hóspedes. No momento da visita, havia poucos idosos no hotel e nenhum cuidador. 
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Perguntei à administradora quais as funções desempenhadas pelos cuidadores e ela elencou 

atividades basicamente relacionadas à higiene do idoso: cortar unhas, dar banho, trocar as 

fraldas, trocar a roupa etc. Perguntei-lhe se cabia aos cuidadores administrar medicamentos e 

se eles tinham algum contato com os remédios, ainda que fosse para ler as bulas. A 

administradora apressou-se em dizer que não, pois o manuseio dos medicamentos ficava a cargo 

das técnicas de enfermagem. Perguntei-lhe, então, se havia alguma atividade relacionada a 

leitura ou contação de histórias que fosse desempenhada pelos cuidadores. Mais uma vez a 

resposta foi negativa. As atividades dessa natureza, afirmou, quando acontecem, são realizadas 

pelo (a) terapeuta ocupacional. Entretanto, segundo seu relato, os idosos que frequentam o hotel 

não têm o hábito de leitura e, portanto, não se interessam por tais atividades. Sobre as revistas 

no quarto, a administradora esclareceu que, na maioria das vezes, eles apenas olham as figuras. 

Ainda interessada na comunicação entre os cuidadores e os idosos, perguntei se no hotel havia 

o cuidado de orientar os cuidadores quanto à importância do toque e da entonação da voz para 

o estabelecimento do contato com o idoso. A resposta foi afirmativa.  

Finda a primeira visita, dirige-me ao HB, situado no bairro de Lagoa Nova. Nele, o 

sistema de atendimento é o mesmo de HA. Na ocasião da visita, entretanto, só havia uma 

hóspeda permanente. Os demais passavam o dia ou pequenas temporadas. A funcionária que 

me atendeu, também administradora do Hotel, explicou-me que naquela instituição não há 

cuidadores contratados. Os profissionais que lá trabalham são da área da saúde: técnicos em 

enfermagem, nutricionista, terapeuta ocupacional, entre outros. Os cuidadores que há são 

contratados pelas famílias de alguns idosos que necessitam de cuidados especiais. Sua função, 

como em HA, está mais relacionada aos cuidados com a higiene – dar banho, verificar as unhas 

– e com a alimentação, caso precisem de ajuda para se alimentar. A administradora ressaltou 

que muitos dos cuidadores que frequentavam o hotel são contratados pela família por ‘gostarem 

de idosos’ ou por terem alguma relação afetiva com eles, mas não são tecnicamente capacitados. 

Em virtude disso, no Hotel, recebem orientação, principalmente quanto à postura no trato com 

os idosos bem como para estarem atentos a alguns sinais de que o idoso esteja em desconforto 

ou indisposto.  

Durante a visita ao HB, verifiquei que havia, na sala de estar, além da televisão, uma 

estante com bastantes livros. Perguntei se havia idosos leitores e a administradora me 

apresentou a dois senhores, um deles professor universitário aposentado. Perguntei se os 

cuidadores eventualmente liam para os idosos que acompanhavam. A resposta foi negativa. A 

anfitriã argumentou que, além de a maioria dos idosos não gostar de ler, os cuidadores não 

demonstravam aptidão para o envolvimento com a leitura e apontou a televisão como o 
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passatempo preferido da maior parte dos hóspedes. Note-se que o uso do verbo ler como 

intransitivo aponta para uma recusa quase que absoluta ao ato da leitura. Tal atitude parece ser 

contraditória, visto que a presença de uma estante pressupõe certa valorização ao ato de ler. O 

tempo reservado à visita, entretanto, não possibilitou uma investigação mais acurada acerca 

dessa informação. 

Chamou-me a atenção o fato de haver muitas queixas por parte da administradora com 

relação aos cuidadores. Em seu depoimento, ela atesta que a falta de formação deles acaba 

gerando também dificuldades de comunicação e adverte que muitos cuidadores não atentam 

para a entonação na hora de dirigirem-se aos idosos, tornando-se, assim, autoritários. A 

administradora informou, ainda, que muitos responsabilizam os idosos por seu fracasso nas 

tentativas de tentarem realizar algumas tarefas, como fazer o idoso se alimentar ou se deslocar 

para outro local, o que, para ela, mostra o despreparo na condução de sua tarefa. A 

administradora assegura que falta aos cuidadores, entre outras aptidões, a adoção de uma 

postura de convencimento na hora da fala. 

 

4.1.1     A quem pertencem os gêneros? 

 

Pelas limitações impostas pelo tempo, não foi possível visitar outras instituições. No 

entanto, essas visitas possibilitaram, mesmo que minimamente, vislumbrar um panorama acerca 

da utilização dos gêneros textuais pelos cuidadores de idosos, em ambientes de trabalho 

institucionais. Entendo, então, que há espaço para este apêndice, fruto de uma breve reflexão 

sobre os gêneros como instrumento de poder. 

É importante frisar que, quando se trata de gêneros utilizados pelos cuidadores de 

idosos, quer sejam estes formais ou informais, não se está tratando sobre gêneros específicos 

utilizados apenas por esses profissionais. Diferentemente de determinadas profissões, a de 

cuidador agrega gêneros textuais escritos que estão relacionados a esferas de atividades variadas 

e que pertencem a grupos profissionais distintos, conforme se verifica no quando a seguir. 
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Quadro 3 – Gêneros textuais utilizados pelos cuidadores em sua relação com outras esferas e outros 

profissionais 

 

ATIVIDADES GÊNEROS 

TEXTUAIS 

ESFERAS OUTROS GRUPOS 

PROFISSIONAIS 

Cuidar da alimentação 

(cozinhar), lavar, 

limpar, passar ferro. 

Receita, cardápio, 

rótulo, manual de 

instrução  

Doméstica, comercial, 

industrial. 

Nutricionista, 

empregado doméstico 

ou de restaurantes, de 

indústria alimentícia ou 

têxtil etc.  

Ajudar na higiene e 

cuidados pessoais. 

Rótulo.  Doméstica, hospitalar. Técnico em 

enfermagem. 

Administrar 

medicamentos. 

Receita médica, bula, 

tabela de medicação. 

Doméstica, hospitalar. Enfermeiro, técnico em 

enfermagem. 

Proporcionar conforto 

e tranquilizar. 

Oração, salmo, conto, 

crônica etc. 

Literária, escolar, 

religiosa. 

Pastor, padre, professor 

de língua portuguesa. 

Administrar dinheiro e 

bens. 

Fatura (de cartões e de 

pagamentos), talonário 

de cheques, carnê, 

contrato (de imóveis e 

serviços) etc.  

Bancária, comercial. Bancários. 

Fonte: elaboração própria (2015). 

 

Esse ‘empréstimo’ de gêneros textuais oriundos de outras esferas e profissões, em 

alguns casos, especificamente relacionados ao cuidador formal, pode gerar uma sensação de 

apropriação indevida. Refiro-me mais especificamente a gêneros da esfera hospitalar, cuja 

pertença é marcadamente de profissionais da área da saúde, tal como o registro de ordens e 

ocorrências, por exemplo. A respeito desse gênero, recorro a Paz (2008), que inicia sua 

explanação sobre os registros apontando sua finalidade, qual seja comunicar, documentar, 

requerer a execução de ações e atribuir significados às atividades desenvolvidas pelos 

profissionais de enfermagem, ao longo de sua jornada de trabalho. Na sequência, destaca o 

caráter oficial desses registros, informando que  

 

A prática do registro é igualmente abordada pelo Código de Ética da área, 

como também incorporada pelas instituições hospitalares, além de contar, 

inclusive, com o respaldo do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e 

do Conselho Regional de Enfermagem (COREN). (PAZ, 2008, p. 58) 

 

 

 

 Sendo assim, já se percebe o nível de comprometimento entre os registros e a profissão 

específica de enfermeiros e técnicos em enfermagem. Portanto, os registros de ordens e 

ocorrências são institucionalmente geridos pelos profissionais de enfermagem, com finalidade 

de auxiliá-los em suas funções.  
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 A esse respeito, Bawarshi e Reiff (2013) mencionam a pesquisa realizada por Beaufort 

(2000), que apresenta a relação existente entre a hierarquia dos papéis sociais e a hierarquia dos 

gêneros, o que significa dizer que a determinadas funções cabem determinados gêneros, sendo, 

portanto, os gêneros “importantes para a socialização e para a identidade dentro da organização 

profissional” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 180).  

 Corroborando com essa perspectiva, ao retomar as informações concedidas pela 

administradora de HA, relativas às atividades dos cuidadores e a possível utilização de textos 

em sua execução, já se percebe uma preocupação em hierarquizar as atividades e, 

concomitantemente, os gêneros textuais escritos utilizados pelos profissionais do Hotel. Ora, 

em uma organização profissional como um hotel geriátrico, a socialização ocorre entre 

diferentes profissionais: enfermeiros, médicos, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, administradores, faxineiros, cozinheiros etc. E como, então, se 

estabelece a hierarquização dos gêneros utilizados por esses profissionais?  

Pelo depoimento da administradora, pude observar que, por exemplo, à terapeuta 

ocupacional, cabem os gêneros literários, como forma de entretenimento, quando utilizados; às 

técnicas em enfermagem, cabem os gêneros bula de medicamentos, tabelas de medicamento, 

dada a natureza específica de sua utilização; aos cuidadores, cabem atividades em que os textos 

não são utilizados, pelo menos não sistematicamente, embora algum ou outro idoso possa 

solicitar, eventualmente, ajuda para leitura esporádica. 

  Esses exemplos evidenciam o poder atribuído aos gêneros, visão confirmada por Miller 

(1994, p. 71, tradução minha) ao afirmar que “o gênero se constitui no mais importante aspecto 

da estrutura comunicativa social, sendo uma das estruturas de poder que as instituições podem 

manipular”.  

Também em HB os cuidadores não lidam com os gêneros textuais relacionados à saúde 

e à alimentação do idoso. Isso se explica porque as práticas sociais relacionadas a esses gêneros, 

nessa instituição, pertencem aos grupos autorizados a utilizá-los, a saber, profissionais 

habilitados da área da saúde. Aos cuidadores cabe, então, o cuidado com a higiene e algumas 

outras tarefas que exigem práticas de leitura que não sejam da área da saúde, tais como leitura 

de revistas, escrita de bilhetes e outras afins. 
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4.1.2 Os cuidadores e suas práticas de leitura e escrita 

 

 Feitas essas considerações, convém conferir o que reza o Manual do Cuidador da 

Pessoa Idosa (BORN, 2008), quanto às atividades do cuidador de idosos, inicialmente para o 

cuidador formal, conforme apresentado no Quadro 1, à página 41. 

 À primeira vista, pode parecer limitada a exigência de prática de escrita ao cuidador 

formal. Entretanto um olhar mais acurado permite perceber que os gêneros textuais a todo o 

tempo permeiam seu fazer profissional. O sistema de atividades constitutivo da prática 

profissional dos cuidadores de idosos envolve gêneros orais e escritos, que ora “se tornam mais 

periféricos que centrais” (BAZERMAN, 2011b, p. 35), já que os aspectos físicos estão mais 

evidenciados. É o que ocorre, por exemplo, com tarefas como a organização das roupas ou o 

cuidado com as unhas e os cabelos dos pacientes. Em outras situações, como o 

acompanhamento do idoso a exames, consultas ou na administração de medicamentos, há uma 

gama de documentos escritos em torno dos quais as atividades são organizadas. 

Para deixar mais claro, cito alguns exemplos mais específicos. No item 3, a facilitação 

e o estímulo à comunicação muitas vezes ocorrem através da utilização de cartazes e placas 

para comunicação alternativa – elaboradas pelo próprio cuidador ou não – ou uso de tecnologia 

mais avançada como aplicativos especiais instalados em computadores ou tablets. No item 4, 

reforça-se a necessidade de o cuidador ter acesso aos exames do paciente que acompanha, bem 

como a dados que devem certamente ser registrados por escrito para que não ocorra a perda das 

informações ou algum equívoco com relação a elas. E, finalmente, no item 5, admite-se que o 

cuidador deva administrar os medicamentos ao paciente, cabendo-lhe, portanto, o 

conhecimento das informações específicas da bula do medicamento utilizado pelo paciente, 

bem como da tabela dos horários em que os medicamentos devem ser administrados.  

O mesmo Manual ainda aponta as atividades do cuidador informal ou familiar (BORN, 

2008), lembrando que essas tarefas podem variar de acordo com cada família e da pessoa que 

requer o cuidado.  

 Mais uma vez se reconhece a necessidade da prática da leitura e escrita em várias 

atividades realizadas pelos cuidadores, algumas já mencionadas anteriormente. Destaco agora 

o ato de cozinhar, que pode vir precedido da organização de um cardápio, muitas vezes prescrito 

por um médico ou nutricionista e que deverá ser seguido ou organizado pelo cuidador. O ato de 

ir à igreja também pressupõe momentos em que o cuidador poderá ter de realizar leituras de 

textos religiosos ou mesmo cantar hinos para ou com o familiar sob sua responsabilidade. 

Quanto à administração de dinheiro e bens é muito comum que os idosos deleguem a seus 
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cuidadores familiares a responsabilidade referente ao pagamento de contas e outros serviços 

administrativos, já que muitas vezes se torna difícil seu deslocamento a agências bancárias e 

lugares afins. 

É possível encontrar outras fontes que reforçam a utilização das práticas de leitura e 

escrita dos cuidadores, a exemplo do site do Ateliê do Cuidado, um centro especializado em 

idosos, localizado em Campinas (SP). Lá se encontra a informação de que uma das formas de 

se estimular o idoso deve ser feita pelo seu cuidador através da leitura: 

 

 

Ler: Livros, jornais, revistas: esses recursos podem ser úteis para estimular 

todas as habilidades cognitivas relacionadas à leitura, afinal para essa 

atividade aparentemente simples tudo começa com o reconhecimento de 

letras, sílabas e palavras, até o processamento de frases e parágrafos até chegar 

na compreensão do texto. Usando a leitura, o cuidador pode estimular o 

conhecimento prévio do leitor sobre o assunto, estimulando a linguagem e a 

memória. Habilidades de compreensão e raciocínio são necessários para a 

interpretação do texto. Sendo assim, clientes capazes de atingir esse nível de 

processamento da informação, devem ser requeridos pelo cuidador a 

interpretar o texto lido. (ATELIÊ DO CUIDADO, 2013) 

 

 

 

Dessa forma, parece lícito afirmar que, nos hospitais visitados, os cuidadores não 

desempenham as atividades laborais que lhes cabem em sua plenitude. Além dessa, outras 

peculiaridades puderam ser observadas, a partir dessas visitas: 1) muitos cuidadores atuam 

profissionalmente sem qualificação específica para o desenvolvimento deste trabalho; 2) tais 

cuidadores são contratados porque suas exigências salariais são menores; 3) eles ocupam vagas 

que deveriam ser preenchidas por cuidadores tecnicamente formados e realizam atividades que 

exigem conhecimentos – ainda que básicos – na área da saúde, da higiene pessoal, noções de 

psicologia, mesmo não tendo recebido orientações profissionais para exercer tal função. 

Esses tópicos não serão discutidos nesta dissertação, pois se configuram mais na área 

do direito trabalhista, mas aqui estão expostos para que se tenha um melhor panorama da 

situação do trabalho do grupo sobre o qual estou tratando. Por ora, interessam os gêneros 

textuais que puderam ser identificados como pertencentes ao universo laboral desses 

profissionais.  

Feito o levantamento e a triagem, os gêneros selecionados para serem introduzidos no 

curso foram: currículo, carta de apresentação, biografia de perfil profissional, entrevista de 

emprego, bula, tabela de medicamentos, cardápio, rótulo, tabela para comunicação alternativa. 



78 

 

No organograma seguinte, é possível distinguir os gêneros elencados, divididos em duas 

categorias: ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’. Essa categorização teve como 

objetivo favorecer a compreensão das colaboradoras quanto à ordenação da utilização dos 

gêneros no mundo real: inicialmente aqueles que as auxiliam a entrar no mercado do trabalho 

e, posteriormente, os que elas efetivamente utilizarão em suas práticas laborais. 

 

 

Figura 4 – Conjunto de gêneros ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’ de cuidador de 

idosos 
 

 

Fonte: elaboração própria (2015). 

 

 No quadro a seguir, estão especificadas, de forma sucinta, características estruturais dos 

gêneros textuais selecionados para o curso, bem como suas finalidades. Destacam-se também 

as práticas sociais que os inserem nos sistemas acima apresentados.  
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Quadro 4 – Gêneros, finalidades e práticas sociais 

GÊNEROS 
TEXTUAIS 

ESTRUTURAS FINALIDADES PRÁTICAS SOCIAIS  

GÊNEROS PARA CONQUISTAR O TRABALHO 

CURRÍCULO Dados pessoais, formação e 

experiência profissional, 
informações específicas, como 

idiomas, por exemplo. 

Reunir informações sobre   

formação, capacitação, e 
experiências profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca por emprego. 

CARTA DE 

APRESENTAÇÃO 

Local e data; saudação (ou 

vocativo); o assunto; o motivo 

da carta e outras informações 
que se deseja comunicar; a 

despedida; a assinatura.  

 Candidatar-se à vaga de emprego, 

geralmente acompanha o currículo. 

BIOGRAFIA DE 
PERFIL 

PROFISSIONAL 

 Dados pessoais e profissionais, 
informações básicas (data de 

entrada na rede social e 

gênero); informações de 

contato (e-mail). 

Divulgar informações de caráter 
profissional através das redes 

sociais. 

ENTREVISTA DE 

EMPREGO 

Perguntas e respostas. Para o entrevistador: avaliar um 

candidato a emprego através das 

respostas dadas às perguntas; para 
o entrevistado: apresentar-se ao 

entrevistador de forma a tentar 

convencê-lo de suas aptidões para 

a vaga de emprego oferecida. 

GÊNEROS PARA USAR NO TRABALHO 

BULA Apresentação do produto; 

forma de uso, composição e 

informações ao paciente 
(indicações, cuidados de 

armazenamento, maneira de 

usar e possíveis efeitos 

colaterais). 

Apresentar informações sobre o 

medicamento: dosagem, princípio 

ativo, posologia etc. 

Administração de 

medicamentos; verificação 

de informações sobre o 
medicamento, tais como os 

efeitos colaterais. 

RÓTULO Prazo de validade,  

origem do produto, 
lote do produto, 

conteúdo líquido,  

informação nutricional 

(geralmente em tabelas),   
lista de ingredientes (aparecem 

em ordem decrescente). 

 

Apresentar informações sobre o 

produto: ingredientes, data de 
validade; informações 

nutricionais. 

Compra de alimentos; 

preparo de refeições. 

CARDÁPIO Tabela contendo dias da semana 

e refeições (em alguns casos, os 

horários). 

Relacionar os alimentos que serão 

ingeridos nas diferentes refeições 

ao longo do dia. 

Organização da alimentação 

diária. 

TABELA DE 
MEDICAMENTOS 

Tabela contendo os dias da 
semana, os horários e os 

medicamentos que são 

administrados. 

Organizar os horários de 
administração de medicamentos. 

Administração de 
medicamentos. 

TABELA PARA 

COMUNICAÇÃO 

ALTERNATIVA  

Imagens, palavras e números, 

isolados ou em combinações, 

coloridos e simples. 

Auxiliar indivíduos com 

dificuldade provisória ou 

permanente de comunicação. 

Estabelecimento de 

comunicação com variados 

propósitos.  

Fonte: elaboração própria (2016). 
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4.2 PLANEJAMENTO DO CURSO: AS OFICINAS DE LETRAMENTO 

 

O curso de extensão Curso de Letramento Laboral para Cuidadoras de Idosos aconteceu 

entre os dias 29 de outubro a 7 de novembro de 2014, no Campus IFRN – CNAT.  

Desde o início, fui assessorada por uma estagiária do curso de Pedagogia da UFRN, que 

atuava na Diretoria de Extensão, junto ao setor de Projetos e Relações Comunitárias/Mulheres 

Mil. Ficou a seu encargo entrar em contato com as egressas e proceder às inscrições para o 

curso. Cumpre lembrar que, nas visitas efetuadas a esse setor, anteriormente ao início do curso, 

colhi algumas informações que nortearam aspectos práticos de sua organização: a maioria das 

egressas morava em bairros distantes do campus; pertencia aos grupos de renda considerados 

entre vulnerável (renda familiar até R$1.164,00) e média classe média (renda familiar até R$ 

2.564,00) (SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS – SAE, 2013); a coordenação 

de extensão, encarregada pelo curso, não ofereceria auxílio transporte nem lanche. 

Considerando esses aspectos, decidi programar o curso para cinco dias, de forma que as 

mulheres não tivessem despesas excessivas com o deslocamento, tentando, assim, evitar as 

possíveis desistências, caso o curso se estendesse por mais dias. Tal decisão está relacionada às 

características econômicas do público-alvo e tem algo a dizer sobre as dificuldades de se 

organizar um curso de capacitação, ainda que promovido por uma instituição pública, visto que 

alguns entraves podem dificultar a participação dos interessados (as mulheres, neste caso). 

Todas essas variáveis, devem, então, ser consideradas, antes de se dar início a atividades dessa 

natureza.  

Os cinco encontros ocorreram às segundas, quartas e sextas, com duração de 4h cada, 

das 14h às 18h, somando-se 20h. No total, o curso contou com a participação de 13 mulheres. 

Por se tratar de um curso de extensão, com foco em um tipo de letramento específico – 

o letramento laboral (PAZ, 2008) – e ainda considerando questões como o tempo disponível, 

avaliei que a organização do curso em oficinas de letramento (SANTOS, 2012) poderia 

assegurar melhores condições às colaboradoras para desenvolverem as práticas orais e escritas 

que seriam propostas. O termo oficinas de letramento é usado por Santos (2012, p. 166) para 

referir-se a um dispositivo didático que auxilia o professor em sua prática pedagógica, à medida 

que mobiliza “saberes e recursos necessários ao ensino e à aprendizagem da leitura e da 

escrita”.  A autora ainda esclarece: 

 

Pelo seu caráter pedagógico, dinâmico, prático, dialógico e participativo, esse 

dispositivo contribui para que se construa colaborativamente o conhecimento 
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em um dado tempo e espaço, destinados à produção e /ou à compreensão de 

um artefato cultural, o texto lido ou escrito nos eventos de letramento 

desenvolvidos na rotina da sala ou ao longo de um projeto de 

letramento. (SANTOS, 2012, p. 166) 
 

 

No que concerne às práticas de escrita desenvolvidas ao longo do curso, optei pelo 

desenvolvimento de oficinas de prática textual, apoiando-me em Faraco (2003, p. 8), que 

defende que, em sala de aula, as práticas de escrita sejam desenvolvidas através de oficinas, por 

entender que a escrita deve ser uma atividade “em que a turma se sinta coletivamente envolvida 

com a preparação, apreciação e refeitura dos textos”. Ao assumir que o ato de escrever é uma 

prática sociointeracional, o autor esclarece que a escrita é direcionada ao outro, ao interlocutor, 

portanto, na escola, a metodologia da oficina, de certa forma, minimiza o artificialismo de uma 

atividade de escrita descontextualizada (FARACO, 2003).  

 

4.2.1 A organização das oficinas de letramento 

 

Nesta seção, apresentarei um panorama do que se constituíram as cinco oficinas de 

letramento que compuseram o curso. Para nortear todas as atividades que foram desenvolvidas, 

elaborei um quadro, pontuando as atividades que seriam realizadas, a que chamei planejamento 

descritivo (Ver Apêndice A). Optei por deixar o quadro em sua versão original, para que se 

possam observar as mudanças que ocorreram entre sua elaboração e a execução das atividades. 

Por seu caráter introdutório, iniciei o primeiro encontro (oficina 1) promovendo uma 

roda de conversa. Apresentei-me pessoal e profissionalmente e trouxe esclarecimentos acerca 

do curso que seria ministrado. Como forma de quebra-gelo, procedi a uma breve apresentação 

das colaboradoras. Na sequência, perguntei-lhes sobre o Curso de Cuidador que haviam feito 

no IFRN-CNAT, buscando, além da integração do grupo, informações que pudessem subsidiar 

a pesquisa.  

Quanto às demais oficinas, no momento inicial ocorria uma breve conversação com as 

colaboradoras para a retomada de aspectos relacionados às práticas letradas realizadas no 

evento anterior. Por terem gerado dados significativos, há registros dessas retomadas realizadas 

nas oficinas 2 e 3.  

No momento seguinte, procedia às oficinas de prática textual ou oficinas de 

compreensão e uso dos gêneros. Antes, porém, investigava se as colaboradoras já haviam 

utilizado, em algum momento, o gênero que seria introduzido. Em caso afirmativo, ouvíamos 

algumas experiências e, logo em seguida, procedia-se à apresentação de um vídeo e/ou de slides 
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em powerpoint, cujo conteúdo estava invariavelmente relacionado ao gênero em estudo.  

Seguiam-se discussões, questionamentos, troca de informações, até se chegar ao momento de 

leitura de um ou mais modelos de gênero e, após, sua escrita e reescrita.  Por suas 

especificidades de uso, os gêneros entrevista de emprego, bula e rótulo não foram produzidos. 

Para esses gêneros foram planejadas atividades diferenciadas.  

Após a realização das produções e/ou atividades, essas eram entregues a mim ou 

discutia-se coletivamente para que se fizessem os ajustes antes de se proceder à reescrita. 

Destaco que, durante a realização das produções ou atividades, passava pelas carteiras e lia o 

que já fora produzido, sugerindo alterações, tirando dúvidas. Quando havia situações 

recorrentes (p.ex. desvios de normas gramaticais como pontuação ou concordância, dificuldade 

para localizar alguma informação etc.), interrompia a atividade e dirigia-me às colaboradoras 

para fazer a ressalva atendendo a todo o grupo. O quadro seguinte mostra, em linhas gerais, 

como se procederam as oficinas de prática textual. 

 

Quadro 5 – Organização das oficinas de prática textual 

GÊNEROS PARA CONQUISTAR O TRABALHO 

currículo – carta de apresentação – biografia de perfil profissional 

APRESENTAÇÃO DA 

SITUAÇÃO 

ESPECÍFICA 

(RELATIVA AOS 

GÊNEROS) 

 

 

VERSÃO INICIAL 

 

 

VERSÃO FINAL 

 

Qual o gênero abordado; a 

quem se dirige o texto; 

qual a finalidade do 

gênero; leitura e discussão 

sobre o modelo 

disponibilizado 

(elementos constitutivos). 

 

 

Escrita realizada em sala de aula, 

sob a supervisão da professora. O 

texto é entregue à professora para 

que seja realizado o diagnóstico que 

possibilitará a reescrita. 

 

 

Devolução dos textos para que as 

alunas possam reescrevê-lo, após as 

orientações gerais feitas pela 

professora. 

GÊNEROS PARA USAR NO TRABALHO 

cardápio – tabela de medicação – tabela para comunicação alternativa 

APRESENTAÇÃO DA 

SITUAÇÃO 

ESPECÍFICA 

(RELATIVA AOS 

GÊNEROS) 

 

 

VERSÃO INICIAL 

 

 

 

VERSÃO FINAL 

 

 

Qual o gênero abordado; a 

quem se dirige o texto; qual 

a finalidade do gênero; 

leitura e discussão sobre o 

modelo disponibilizado 

(elementos constitutivos) 

 

 

Escrita realizada individualmente ou 

em grupos, em sala de aula, sob a 

supervisão da professora. O texto é 

lido pela professora em sala e o 

diagnóstico é feito em conjunto com 

as colaboradoras.  

 

 

Reescrita ou correção de alguns 

aspectos do texto, após as intervenções 

da professora e as observações das 

colaboradoras. 

Fonte: elaboração própria (2015). 
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O trabalho com os gêneros textuais, em cada oficina de letramento, ficou assim 

distribuído: 

 

 Gêneros ‘para conquistar o trabalho’ 

Oficina 1: currículo e carta de apresentação. 

Oficina 2: biografia de perfil profissional e entrevista de emprego. 

 Gêneros ‘para usar no trabalho’ 

Oficina 3: bula. 

Oficina 4: rótulo e cardápio. 

Oficina 5: tabela de medicação e tabela para comunicação alternativa. 

 

Além das oficinas de prática textual e de compreensão e uso dos gêneros textuais, foram 

realizadas sete rodas de conversa, geralmente, ao final das oficinas de letramento, para que as 

colaboradoras pudessem avaliar as atividades realizadas, discutir sobre os gêneros estudados, 

opinar sobre a metodologia adotada, dar sugestões para as oficinas subsequentes. Nesse 

momento, também se faziam perguntas relacionadas especificamente às práticas de leitura e 

escrita desenvolvidas durante a oficina28. Além dessas e da roda de conversa da oficina 1, já 

relatada, deve-se salientar que, na oficina 3, ocorreu uma roda de conversa específica para tratar 

da saúde do idoso. Destaco, ainda que, na oficina 4, as discussões da única roda de conversa 

realizada convergiram para o idoso visitante e sua cuidadora familiar. 

Para encerrar a oficina de letramento 5 e o Curso de Letramento para Cuidadoras de 

Idosos, além da participação na roda de conversa, as colaboradoras responderam a duas 

questões abertas sobre os textos produzidos ao longo do curso.  

Conforme pode se depreender, as oficinas de letramento – consideradas como eventos 

de letramento – foram organizadas a partir do agrupamento de subeventos29 de letramento, que 

seguem quase sempre o mesmo roteiro em todas as oficinas: retomada dos eventos anteriores, 

oficina de prática textual (uma ou duas) e/ou oficina de compreensão e uso dos gêneros, roda 

de conversa. Por sua vez, os subeventos de letramento oficina de prática textual e oficina de 

compreensão e uso dos gêneros também foram formulados a partir de eventos menores a que 

                                                 
28 Algumas questões utilizadas nas rodas de conversa encontram-se no Apêndice A. 
29 Subeventos de letramento são desdobramentos dos eventos de letramentos (CASTANHEIRA, 2010 apud 

FRANCO, 2015). 
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chamei de microeventos30 de letramento, que também seguem basicamente a mesma sequência: 

projeção de vídeo ou slides em powerpoint, projeção e/ou entrega de um modelo do gênero que 

seria discutido, prática textual ou realização de alguma atividade relacionada ao gênero em 

questão, reescrita ou correção. O organograma a seguir possibilita visualizar os eventos e seus 

desdobramentos, realizados ao longo do curso. 

 

Figura 5 – Organograma representativo das oficinas de letramento 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Para a descrição e análise das oficinas de letramento que serão apresentadas na próxima 

seção, produzi um quadro com a síntese do planejamento de cada oficina, de forma que se tenha 

visualização das atividades que foram desenvolvidas (subeventos de letramento). No momento 

em que analiso os subeventos oficina de prática textual e oficina de compreensão e uso de 

gêneros, também há um quadro apresentando os microeventos que deles se desdobram.  

                                                 
30 O termo microevento também foi utilizado por Dominici (2014), em sua dissertação intitulada A Educação 

Infantil e os eventos de letramentos em uma turma de 5 anos. Em seu trabalho, não há referências sobre a autoria 

do termo tampouco uma definição. No caso desta dissertação, estou usando-o para me referir aos desdobramentos 

dos subeventos de letramento oficina de prática textual e oficina de compreensão e uso de gêneros. 
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Optei pela apresentação dos subeventos e micoreventos na sequência em que ocorreram, 

para que se possa acompanhar os movimentos realizados ao longo das oficinas de letramento e 

ter uma melhor visualização de todo o processo desenvolvido nesses eventos.  

 

4.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS OFICINAS DE LETRAMENTO 

 

Nesta dissertação, pretendo avaliar de que forma o Curso de Letramento para 

Cuidadoras de Idosos colaborou no processo de formação profissional das cuidadoras 

colaboradoras. Para alcançar esse objetivo, procederei à descrição e análise das oficinas de 

letramento que compuseram o curso, dando especial destaque a alguns dos subeventos de 

letramento: rodas de conversa, oficinas de prática textual e oficinas de compreensão e uso de 

gêneros. Ao me debruçar sobre esses subeventos, focalizarei as vozes dos colaboradores e a 

minha própria, na qualidade de professora-pesquisadora; também tecerei comentários sobre 

alguns gêneros textuais e práticas letradas produzidas ao longo do curso.  

 

4.3.1 Oficina de letramento 1   

 

Quadro 6 – Síntese do planejamento da oficina 1 (29/10/2014) 

SUBEVENTOS DE LETRAMENTO 

Momento inicial: apresentação da professora–pesquisadora e das 

colaboradoras. 

Explicações sobre a pesquisa de mestrado e assinatura das 

autorizações. 

Primeira roda de conversa. 

Oficina de prática textual: gênero currículo.  

Oficina de prática textual: gênero carta de apresentação. 

Segunda roda de conversa. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

a) Primeira roda de conversa 

 

 Iniciei a primeira roda de conversa fazendo uma breve apresentação pessoal e 

profissional e, em seguida, procedeu-se à apresentação das colaboradoras. Imediatamente após, 

perguntei-lhes sobre o Curso de Cuidador, promovido pelo IFRN-CNAT, procurando saber o 

que as havia motivado a fazer o curso, o quanto havia sido útil em suas vidas e se haviam ou 

não gostado de tê-lo feito.   
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Dada a timidez do grupo, ocasionada pela justificada falta de entrosamento inicial, 

apenas quatro colaboradoras dispuseram-se a opinar sobre o curso realizado. No geral, a tônica 

das respostas aponta para uma avaliação positiva: “Eu achei bom”; “Adorei, né”. Mas o aspecto 

em destaque é o fato de as colaboradoras buscarem o curso por sentirem necessidade de 

aperfeiçoamento em uma atividade que já executam – cuidar de idosos: “A gente aprende a 

trabalhar”, “Só...me aprofundo mais ainda”. Isso revela que existia uma consciência acerca da 

importância da capacitação para exercer atividades profissionalmente.  

 Dando sequência à roda de conversa, questionei as colaboradoras acerca das aulas da 

disciplina Língua Portuguesa31, as quais elas haviam assistido durante o Curso de Cuidador. 

Meu interesse estava voltado aos conteúdos que haviam sido tratados. Como as colaboradoras 

eram oriundas de três turmas diferentes, as respostas foram diversas. A primeira respondente, 

Nísia, mencionou o conteúdo pontuação; a segunda, Clara, destacou a leitura e a interpretação 

de textos, informação confirmada por mais algumas mulheres; a terceira, pertencente à turma 

mais recente, Auta, fez o seguinte relato: 

 

Auta: O da gente era mais (+) o foco era o idoso mesmo, como saber se 

comunicar com ele. Ouvi-lo. Encontrar formas de (+) conversar com ele. Saber 

o que é que ele pensa, o que é que ele gosta, dar mais atenção a ele. O foco ficou 

centralizado nisso aqui. 

Eu: E aí, o professor trazia textos? 

Auta: Trazia textos, trazia também vídeos, filmes. 

 

Esse depoimento, confirmado por sua colega de turma, Leda, já aponta para um olhar 

diferenciado do professor de Língua Portuguesa para a adequação da disciplina ao curso. Nísia, 

concordando com essa observação, gerada durante a conversa, usou a expressão: “Já houve uma 

evolução”. Na verdade, o que ela e as demais colegas perceberam é que, nas demais turmas, 

conforme seus breves depoimentos, o enfoque das aulas estava voltado aos aspectos 

linguísticos, confirmando, assim, a existência, em alguns casos, de uma incongruência entre o 

propósito de formação laboral do programa e as aulas de Língua Portuguesa. Na última turma, 

ao tratar da comunicação entre o cuidador e o idoso, a disciplina parece ter contribuído 

significativamente para a atividade profissional que elas provavelmente assumirão32.  

Em seguida, projetei alguns slides, em powerpoint, para arrematar minha apresentação. 

Nos slides, mostro um pouco da minha relação com o Programa Mulheres Mil, informando às 

                                                 
31 Embora na matriz curricular a disciplina esteja intitulada Linguagem e Comunicação, optei por usar o nome 

mais abrangente e difundido, Língua Portuguesa. 
32 Não me propus nesta pesquisa, por questões logísticas, a entrevistar os professores das turmas do Curso de 

Cuidador de Idoso. 
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colaboradoras que já havia desenvolvido esse trabalho com grupos em Currais Novos. 

Apresentei-me, também, como cuidadora de idosos, já que, juntamente com outros membros 

de minha família, tenho sido cuidadora de meus pais. Dessa forma, pretendi estreitar os laços 

que havia entre mim e as colaboradoras, fazendo-as sentirem-se minhas parceiras nas atividades 

que seriam desenvolvidas.  

 Informei-as dos objetivos do curso, destacando a importância que daria ao trabalho com 

os gêneros textuais, como forma de possibilitar que elas tivessem acesso a textos os quais 

utilizariam ‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’. Para concluir esse momento, 

apresentei-lhes os conjuntos de gêneros que seriam trabalhados ao longo dos encontros, 

conforme organograma apresentado à página 77. Embora tenha introduzido o termo ‘gênero’, 

não defini o termo, temendo gerar alguma dúvida. 

Depois expliquei que o curso que ora se iniciava fora promovido com a finalidade de 

gerar dados para minha pesquisa de mestrado. Coloquei-as a par do objeto de meu estudo e 

solicitei que assinassem o documento de autorização de uso de imagem e som (Ver Apêndice 

C). Para concluir a roda de conversa, perguntei às colaboradoras se utilizavam algum texto 

durante sua atividade laboral. 

 Como se tratava de nosso contato inicial, as mulheres mostraram-se tímidas e receosas 

de expressar suas ideias e opiniões. Houve um silêncio geral. Recorri, então, a Militana, que já 

havia sinalizado ter trabalhado como cuidadora e estava, na ocasião, trabalhando em um 

hospital. Sua resposta imediata foi “Não”. Diante disso, pedi-lhe que relatasse sua rotina de 

trabalho, quando fora cuidadora em uma residência, conforme anteriormente havia 

compartilhado. Disse-nos que trabalhava apenas aos finais de semana, entrando no sábado, às 

16h, e saindo às segundas pela manhã. Prosseguiu afirmando que, quando chegava, tinha como 

tarefa administrar a medicação. 

Nesse ponto, interrompi seu relato para questionar se consultava alguma informação na 

caixa dos medicamentos ou se havia uma tabela de medicamentos para verificar os horários. 

Diante de sua resposta afirmativa, expus-lhe que, sendo assim, estava lidando com textos em 

seu trabalho. O que se seguiu à minha fala foram os sorrisos das mulheres diante da inusitada 

descoberta desse ‘novo texto’, algo que fugia aos padrões de ‘redação’ ou constituído por 

muitas palavras, com o qual certamente estavam habituadas.  

Trouxe-lhes, então, à luz, parafraseando e exemplificando, o conceito de texto ditado 

por Antunes (2010, p. 30): “Por mais que esteja fora dos padrões considerados cultos, eruditos 

ou edificantes, o que falamos ou escrevemos, em situações de comunicação, são sempre textos”. 
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Não tive certeza, entretanto, de que aquela explicação se lhes afigurara compreensível, mas 

conduzi a oficina adiante.  

 

b) Oficina de prática textual: currículo  

 

Quadro 7 – Microeventos da oficina de prática textual: currículo 

 Projeção do vídeo “A importância do currículo”. 

 Projeção de um modelo completo de currículo. 

 Entrega do modelo de currículo analisado e discussão. 

 Escrita de um currículo. 

 Reescrita do currículo (realizada em casa) 

Fonte: elaboração própria (2016) 

 

O primeiro gênero do sistema de gêneros ‘para conquistar o trabalho’, selecionado para 

a oficina 1, foi o gênero currículo.  Para iniciar o segundo momento dessa oficina, projetei o 

vídeo A importância de se fazer um bom currículo (TV JORNAL MEIO-DIA, 2013), com o 

objetivo de ressaltar a relevância do gênero, através de depoimentos que apresentassem sua 

circulação no mundo real. Dessa forma, o gênero seria apresentado, em sala de aula, como uma 

ferramenta útil para ser usado, considerando os propósitos pessoais e profissionais das 

colaboradoras (BAZERMAN, 2011a). 

O vídeo traz uma breve reportagem de 3m49s sobre a importância de se fazer um bom 

currículo. Apresenta entrevistas com candidatos a emprego que se preparam para entrar no 

mercado de trabalho, aperfeiçoando-se através de cursos, e também uma entrevista com uma 

consultora que mostra modelos de currículos considerados mal elaborados. Para finalizar, o 

repórter apresenta um modelo do que se considera ser um bom currículo, destacando algumas 

de suas características estruturais. 

 Após alguns breves comentários sobre o vídeo, conversamos acerca dos objetivos desse 

gênero. Em seguida, projetei, em slide, um modelo de currículo preenchido (Ver Anexo A), 

para que elas pudessem visualizar o documento como um todo e acompanhar à leitura e 

explicação de sua estrutura e conteúdo. Seguiu-se a seguinte discussão:  

 

Eu: Tem vários meios de nós nos apresentarmos para conseguirmos um 

emprego. Tem vários meios. Agora, o currículo ainda está valendo. 

Colaboradoras (não identificadas): Tá. É.  Ainda está valendo como uma 

forma (+) e:: (+) de nós apresentarmos o nosso trabalho, dizermos quem nós 

somos.  

Leda: Agora, professora, agora eles estão fazendo assim (+) antigamente, 

quando ia botar um currículo, botava todos os dados. Então, agora, eles não 
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estão pegando mais por causa de falsificação, no caso, alguém pode pegar seus 

dados e fazer compra, por isso agora é só o domicílio.  

Eu: ISSO! NÃO TEM MAIS RG, NÃO TEM MAIS CPF, NÃO TEM 

RETRATO. 

Leda: É, não tem não. 

Eu: Que é para não ter discriminação. 

 

A colaboradora Leda, ao observar o modelo projetado, de imediato teceu um 

comentário, chamando a atenção para o fato de que, “Antigamente, quando ia botar um 

currículo, botava todos os dados”. Ela se referia à solicitação de dados como o RG e o CPF, 

que, segundo suas observações, não são mais solicitados por questões de segurança, já que tais 

dados podem ser utilizados para fins ilícitos.  Pertinentemente, a colaboradora identificou 

transformações nas informações solicitadas no gênero currículo, percebeu que o gênero passara 

por mudanças estruturais e ainda identificou os motivos dessas mudanças. Ou seja, identificou 

– provavelmente sem suspeitar – que o gênero currículo passara por uma transformação de 

caráter sócio-histórico, em virtude de seu caráter dinâmico, plástico. Ainda que seja um gênero 

do tipo padronizado (BAZERMAN, 2011b), é preciso ter em vista que, como qualquer gênero, 

é “relativamente estável” (BAKHTIN, 1997, p. 285) e está sujeito a mudanças, considerando-

se sua historicidade. 

Miller (2012, p. 90) reforça essa ideia, confirmando que os gêneros sofrem mudanças, 

assim como qualquer outra construção socialmente tipificada, e afirma que essa mudança é 

“provocada por complexos diferentes da mudança social, psicológica, econômica e tecnológica 

[...]”. Complementei o comentário de Leda lembrando-lhes que também não há mais a presença 

de fotografias, como meio de se evitar uma pré-seleção vinculada à aparência dos candidatos.  

Com relação à intervenção de Leda, confesso que me deixou bastante satisfeita. Acerca 

de sua colaboração, é oportuno lembrar que o aluno, independentemente do nível ou categoria 

de ensino, deve ser tomado como ponto de partida no processo de ensino. Assim, o 

conhecimento prévio não apenas deve ser considerado, como principalmente provocado, 

instigado e, acima de tudo, valorizado. Dessa forma, os alunos poderão desvencilhar-se da 

sensação por tanto tempo propalada na esfera escolar de que são uma “tábua rasa”33, uma 

espécie de papel em branco para ser preenchido com os conhecimentos trazidos para a sala de 

aula por seus mestres.  

Após essa breve conversação, entreguei o mesmo modelo que havia projetado, 

impresso, seccionado em partes (Ver Anexo B), para lermos e analisarmos. Foram feitas 

                                                 
33 Expressão atribuída ao filósofo inglês John Locke (1632-1704), ao defender a ideia de que os conhecimentos e 

a personalidade dos homens vão sendo moldados pelas experiências acumuladas ao longo da vida.  
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observações sobre a estrutura, a escolha lexical do autor, a finalidade de cada informação 

exigida pelo documento. Durante a leitura, procurei estimular a participação das colaboradoras, 

porém poucas se sentiram à vontade para falar. Na maior parte do tempo, acompanharam a 

leitura em silêncio. Esse comportamento está associado, muito provavelmente, ao pouco 

conhecimento das colaboradoras a respeito do gênero currículo. Das treze participantes, apenas 

quatro afirmaram ter produzido um currículo e, mesmo essas, disseram que não se lembravam 

muito bem “como se fazia”. É preciso lembrar que, para muitas daquelas mulheres, a incursão 

no mundo do trabalho formal era algo novo. Algumas já haviam trabalhado, mas em empregos 

conseguidos por indicação de pessoas conhecidas, em casas de família, local em que 

normalmente o currículo não é solicitado.  

Prossegui à leitura, dando destaque ao objetivo do currículo-modelo. 

 

Eu: Depois tem o objetivo. Vejam que o Rodrigo, né, a pessoa, quando 

escreveu, não fez um te::xto elabora::do: “Eu pretendo, nesta empresa, 

alcançar o cargo (+)” Não, ele colocou só o cargo. Objetivo: cargo de analista 

financeiro. No caso de vocês seria: cuidadora de idoso. Né? O objetivo que 

vocês pretendem alcançar. 

Eu: Aí alguém pode dizer: “Mas (+) eu preciso fazer um currículo, para 

conseguir a função de cuidadora de idosos?” 

Eu: Veja bem, entre uma pessoa que vai a um local, uma pessoa que vai 

anunciar o seu trabalho, uma pessoa que chega lá, bate na porta, entrega o 

currículo, e outra que não entrega nada, vai só:: falar (+) quem será que vai 

ser contactado? Aquele que deixou um documento, que deixou o telefone, 

deixou o e-mail, né, ou alguém que nã::o deixou ((meneio a cabeça e sorrio))? 

Uma coisa para a gente pensar, né?  
 

 

Pelo menos duas observações podem advir da transcrição acima. 

A primeira diz respeito à minha fala (fala da professora), simulando a fala de uma aluna. 

A relação que se estabelece entre professores e alunos no ambiente de sala de aula pressupõe 

que, de ambos os lados, há conhecimento das regras do jogo interacional. Ou seja, deve se 

estabelecer um diálogo, já que “A relação dialógica é uma relação (de sentido) que se estabelece 

entre enunciados na comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 346). Nesse caso, a regra do 

jogo não foi respeitada, já que não houve, por parte das colaboradoras, um enunciado 

responsivo ao comentário que fiz anteriormente. Criei, então, eu mesma, uma possibilidade de 

dúvida, para dar continuidade à exposição. 

 A segunda observação relaciona-se ao desconhecimento de boa parte das colaboradoras 

acerca da estrutura de um currículo. Na verdade, antes de iniciar o curso, pressupunha que o 

currículo não tivesse tanta importância para aquele grupo, pelas razões por elas mesmas 
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apontadas acima. Essa pressuposição, no entanto, não se confirmou, visto que as colaboradoras 

se empenharam para prestar atenção à leitura do currículo e posteriormente em sua escrita.  

Mas, temendo que houvesse resistência à proposta de escrita, procurei evidenciar, em 

meu discurso, a importância do gênero (chamo-o, inclusive, de documento), como um registro 

escrito que possibilita o ingresso a locais em que poderão surgir oportunidades de trabalho. 

Além de dar ênfase à importância do gênero, usando determinadas expressões, como “Veja 

bem”, “outra que não entrega nada”, “vai só falar”, reforço a crítica a quem não dá importância 

ao currículo, meneando a cabeça e sorrindo. Dessa forma, deixo clara a resposta que espero das 

colaboradoras, tentando não lhes deixar outra alternativa.  

Na sequência, entreguei-lhes uma folha em branco e solicitei que produzissem seu 

próprio currículo, tomando como base o modelo que haviam recebido. A partir dessa proposta, 

realizada no ambiente de sala de aula, pretendia acompanhar o processo de escrita, orientando-

as individual e coletivamente, quando surgissem dúvidas comuns. Disse-lhes que não se 

preocupassem em “fazer bonito” ou “fazer correto”, pois se tratava apenas de um rascunho. 

Também ressaltei que poderiam usar outras folhas, caso precisassem. A possibilidade de 

reescritura do texto parece ter dado a elas certo alívio, pois diminuiu a tensão provocada pela 

solicitação da escrita de um texto representante de um gênero textual com o qual tinham pouca 

ou nenhuma afinidade.  

Várias dúvidas foram sendo elucidadas ao longo da atividade: o que escrever no espaço 

destinado à formação, quando esta era incompleta; o que escrever no espaço destinado à 

experiência profissional, quando ainda não havia trabalhado anteriormente; o que escrever no 

campo da qualificação.  Pelo motivo relatado no parágrafo anterior, boa parte das mulheres não 

se sentia segura quanto à escrita do texto. Chamavam-me à carteira com frequência para mostrar 

o que já haviam produzido e para confirmar uma ou outra informação.  

Outro dado importante está relacionado à fidelidade com que seguiram o modelo 

disponibilizado, procurando alterar o mínimo necessário das estruturas frasais organizadas pelo 

autor do modelo. Esse é, aliás, um atributo próprio dos gêneros com formato padronizado: eles 

direcionam o escrevente para a apresentação das informações (BAZERMAN, 2011b). Isso não 

implica, entretanto, ausência de subjetividade no gênero, pois “mesmo no interior de formas 

padronizadas, as pessoas tentam expressar suas características individuais e tornar seus 

currículos de certa forma diferentes e memoráveis, para assim distingui-los dos demais” 

(BAZERMAN, 2011b, p. 31). No caso das colaboradoras, no entanto, havia um temor em não 

‘cometer erros’, o que acabou, de certa forma, cerceando sua espontaneidade na escrita do texto.  
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Concluída a atividade, as colaboradoras solicitaram levar os textos para suas casas a fim 

de deixá-los com uma melhor apresentação, prometendo trazê-los de volta na aula subsequente. 

Anuí, visto que já tinha planejado, anteriormente, a realização do momento de reescrita dos 

textos produzidos ao longo do curso. Desejava, entretanto, que esse momento ocorresse apenas 

em sala de aula, o que nesse caso não foi possível, principalmente porque não havia 

computadores para que as mulheres digitassem os textos e elas desejavam assim fazê-lo.  

 Cabe, nesse momento, uma breve reflexão acerca da solicitação das cursistas. Por se 

tratar de um gênero cuja finalidade é essencialmente fazer uma apresentação profissional de seu 

autor, parece ganhar status privilegiado. O currículo é o primeiro documento através do qual o 

possível contratante tem acesso ao candidato. Além disso, a consultora entrevistada no vídeo 

apresentado durante a oficina deixa bem claro que pesa muito aos olhos do contratante a estética 

e a organização do documento. Informação essa, corroborada por minha fala em momento 

posterior, ao dizer-lhes que o currículo é um cartão de visitas pessoal e, portanto, deve ser um 

texto limpo, claro e organizado. 

Esses fatores certamente foram considerados pelas colaboradoras, pois esse foi, 

juntamente com a carta de apresentação, um texto que despertou o cuidado de se levar para casa 

para ser refeito antes de entregar. Também atribuo esse pedido ao fato de que havia o desejo de 

várias mulheres de que aquele fosse o modelo de currículo que elas utilizariam em sua futura 

busca por emprego. Disse-lhes que quanto a isso ficassem tranquilas, pois essa era uma das 

intenções do curso: deixá-las munidas de uma coletânea de textos representativa de gêneros 

textuais que pudessem utilizar para conquistar o trabalho e para usar no trabalho. Nesse caso, o 

curso atende efetivamente a sua função social, pois a prática textual foi realizada não apenas 

para cumprir um papel dentro da sala de aula, mas para ser utilizada no efetivo uso que lhe cabe.  

Com relação à reescrita, torna-se oportuno lembrar que ela é um dos níveis mais 

importantes do processo de escrita34, pois é nesse momento em que o escrevente dá legibilidade 

ao texto, para que o destinatário construa sentidos para o que está escrito (ARCOVERDE; 

ARCOVERDE, 2007). 

Segue uma das produções realizadas.35 

                                                 
34Arcoverde e Arcoverde (2007) apresentam quatro níveis de operações para a produção textual: o planejamento, 

momento em que as ideias são organizadas e selecionadas; a textualização, momento em que o texto é 

linguisticamente estruturado; a revisão, momento de reexaminar criticamente o texto e pensar nas possibilidades 

de modificação; e, finalmente, a reescrita.  
35 Os textos produzidos nesta oficina – referentes aos gêneros currículo e carta de apresentação – foram levados 

para casa e entregues a mim no evento subsequente, realizado no dia 3/11. Depois de passarem por minha leitura, 

foram devolvidos às colaboradoras no evento do dia 5/11. Optei, no entanto, por apresentá-los na seção do 

subevento em que foram produzidos, para que se mantenha a unidade das informações acerca dos gêneros que 

estão sendo tratados. 
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Figura 6 – Currículo de vida elaborado por Diva 

 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

 

O currículo de Diva representa bem o da maior parte das colaboradoras, pois procurou 

manter-se fiel ao modelo disponibilizado. Observo que, apesar de terem sido feitas, em sala de 

aula, recomendações sobre o uso da norma culta, ainda permanecem no texto alguns desvios. 

Estes podem ter sido gerados por desconhecimento das normas ou por descuido no momento 

da digitação do texto. Os comentários acerca desses desvios foram feitos em momento 

posterior, após minha leitura e devolução dos textos às colaboradoras. 
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c) Oficina de prática textual: carta de apresentação  

 

Quadro 8 – Microeventos da oficina de prática textual: carta de apresentação 

 Apresentação no powerpoint: o que é uma carta de apresentação. 

 Projeção de quatro modelos: leitura para observar diferentes aspectos em cada um deles. 

 Entrega do modelo 2; leitura atenta para observar aspectos particulares desse modelo. 

 Escrita de uma carta de apresentação.  

 Reescrita da carta de apresentação. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

O próximo gênero introduzido foi a carta de apresentação. Foram mostrados em 

powerpoint os objetivos e a finalidade desse gênero. Projetei quatro modelos (Ver Anexo C): 

lemos e observamos como cada modelo apresentava uma linguagem mais ou menos formal, 

verificamos a forma como cada auto se apresentava ao interlocutor (possível contratante) e 

pontuamos os aspectos estruturais dos textos.  

Durante a leitura das cartas, as colaboradoras já estavam mais descontraídas e arriscaram 

tecer alguns breves comentários relacionados, principalmente, às características do auto do 

modelo 2. Chamou a atenção das colaboradoras a forma como o autor da carta se qualifica. 

Atentaram para o fato de que, naturalmente, estão elencadas características positivas. Na 

transcrição seguinte apresento essas características e o comentário da colaboradora Maria do 

Céu, provocado a partir dessa caracterização. 

 

Eu: ... ela fala das suas características. Olha essa aqui, ó: ((lendo)) “Entre 

minhas características encontram-se adaptabilidade” (+) ((falando)) Quer 

dizer, eu sou uma pessoa que me adapto facilmente ao ambiente de trabalho, 

aos lugares. ((lendo)) “Bom humor, dinamismo, responsabilidade, 

perfeccionismo, dedicação ao trabalho e bom relacionamento interpessoal”. 

Maria do Céu: Uma coisa importante é que não faz propaganda enganosa. 

 

 

Há muito senso ético na observação de Maria do Céu, o que aponta para uma questão 

delicada em relação a esse gênero. Se há uma possibilidade de o autor descrever suas 

caraterísticas com vistas a conseguir uma vaga de emprego, certamente destacará apenas o que 

lhe convém. Desse modo, pode acontecer que o teor da carta seja, pelo menos em parte, 

falacioso. 

 Outro debate curioso se travou em torno do vocábulo ‘perfeccionismo’, utilizado pelo 

autor do modelo 2, na descrição pessoal. Para algumas das colaboradoras o termo tem conotação 

negativa, pois sugere que a pessoa seja ‘chata’, por ser exigente demais consigo e, 
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provavelmente, com os outros. Outras, entretanto, consideraram a característica perfeitamente 

adequada ao propósito com que estava sendo usada, visto que julgaram que ser perfeccionista 

refere-se a um modo correto, zeloso no agir. Não se chegou a um consenso e ainda se percebeu 

que, muitas vezes, a avaliação de alguma característica dependerá do sujeito encarregado pela 

leitura do texto. Seu julgamento é que determinará o aspecto positivo ou negativo de 

determinada característica, devendo-se, portanto, ser bastante cuidadosa com as escolhas 

lexicais na escrita desse gênero. Esclareço que os autores dos demais modelos de carta de 

apresentação limitaram-se a elencar suas habilidades e competências profissionais.  

 Dando continuidade à análise dos modelos de carta, pedi que observassem, nos 

diferentes modelos, os níveis de formalidade e as escolhas lexicais.  Chamei sua atenção para a 

recorrência na utilização de alguns vocábulos (desafios, dispor/disponibilidade/ disponível, 

características/qualificações etc.), procurando mostrar-lhes que tal recurso é utilizado visando 

persuadir o leitor (a pessoa encarregada pela seleção, no caso) a contratar o autor da carta. Dessa 

forma, puderam observar que esse gênero sofre variações em sua materialização, para atender 

a peculiaridades como gênero e idade do autor, e mesmo a função ao qual o mesmo pleiteia. 

Após esse momento, entreguei o modelo de número 2 (Ver anexo C) para auxiliar as 

colaboradoras a escreverem sua própria carta de apresentação. A escolha desse modelo foi 

motivada pela proximidade da caracterização do suposto solicitante com os requisitos exigidos 

de um cuidador, recomendados no Manual do Cuidador da Pessoa Idosa (BORN, 2008, p. 56), 

quais sejam: responsabilidade, ética profissional, discernimento, capacidade de observação, 

entre outras, conforme se verifica no item 2.4 do segundo capítulo. Pesou também o nível de 

formalidade do texto, já que se trata de uma carta escrita num padrão mais informal, o que, 

segundo minha percepção, estimularia as mulheres a escreverem sua própria carta de 

apresentação.  Curiosamente, as colaboradoras, antes mesmo de eu informar qual seria o modelo 

disponibilizado, já haviam se pronunciado interessadas nesse mesmo modelo, segundo elas 

porque era ‘mais simples’. 

 Entreguei, então, uma folha já destinada a essa prática textual para que elas 

procedessem à atividade. Segue-se a sequência de falas que precedeu a realização da atividade: 

 

 Eu: Gente, vamos pensar, aqui, na situação de vocês, como cuidadoras. Essa 

pessoa aqui, desse modelo da carta, colocou que ela é da área de propaganda 

e marketing, que não é o nosso caso. ((lendo)) “Em busca de nova proposta de 

trabalho...” ((sugerindo a substituição das informações)) Em busca de 

proposta de trabalho na área de ((olhando para as mulheres, esperando que 

elas completem o enunciado; as mulheres permanecem em silêncio)) 

...cuidador de idoso, não é? Cuidador de idoso. 



96 

 

 Eu: Vocês não precisam usar as mesmas palavras. Vocês podem escrever de 

uma outra maneira, se vocês quiserem. Isso é um modelo, tá? 

 Nísia: Só um instantinho! Então esse currículo que a gente vai fazer é 

direcionado para a área de cuidador, né? 

  Eu: É. Por que não é o seu objetivo? 

  Nísia: Tudo que a gente fizer é direcionado para a área de cuidador. 

 Eu: Isso (+) é o mesmo objetivo. Isso aqui seria o quê? Complemento do 

currículo. Tá bom? 

 Eu: Bom, então, a pessoa que escreveu, logo em seguida aponta para as suas 

características básicas. Aí cada uma vai pensar nas características positivas, 

pensando no trabalho que vai desenvolver. O que um cuidador de idoso 

precisa ter para ser contratado?   

 Eu: Então, vamos pensar. ((Olhando para a turma, esperando colaboração.)) 

Precisa ter (+) primeira palavra que a gente lembra? 

 Militana: Paciência. Gostar e paciência.  

  Clara: Precisa ter amor. 

 Eu: Responsabilidade. 

  Militana: Respeito. Tempo disponível. 

Eu: Discrição ... Aí cada uma vai pensar (+) eu (+) Que características eu tenho 

para ser uma cuidadora que a pessoa vai olhar pra mim e vai dizer: “Eu quero 

essa pessoa. Ela tem o perfil que eu estou procurando”. 

 Eu: Aí diz ainda: ((lendo)) “Informo ainda que estou disponível para 

viagens...”. Aí cada uma vai dizer. Se não está, não diz, né? ((Sugerindo)) 

“Estou disponível para trabalhar de tal a tal período. Durante a semana. À 

noite”. Enfim, cada uma pensa na sua própria situação. 

 

 

A leitura dessa sequência me faz perceber que havia uma preocupação constante de 

minha parte em fazer com que a colaboradoras se desvencilhassem do modelo proposto e 

produzissem um texto que atendesse às suas necessidades. Lembro-lhes que se trata de um 

modelo, peço que usem outras palavras, recomendo que pensem em suas características. Nota-

se que a participação das mulheres ainda é limitada, o que acaba me impulsionando a falar mais 

do que deveria. Isso é percebido no momento em que ajudo a responder a questão “O que um 

cuidador de idoso precisa ter para...para ser contratado? ”. Um pouco mais de insistência talvez 

provocasse maior participação do grupo. 

Quanto às colaboradoras, registro o fato de que ainda não havia clareza, naquele 

momento, sobre o gênero que estava sendo apresentado. Isso pode ser percebido na pergunta 

de Nísia, que o chama de currículo. Possivelmente outras colaboradoras apresentassem a mesma 

dúvida, embora não o tivessem manifestado. Essa confusão entre os dois gêneros pode ser 

justificada pela coincidência no propósito comunicativo de ambos: trazer uma apresentação do 

autor com vistas a conseguir um emprego. Também percebo que poderia ter aproveitado o 

momento para estabelecer as diferenças entre os dois gêneros. Mas, ao que parece, minha 

preocupação estava voltada para a prática textual, pois não dei muita importância ao comentário 
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de Nísia, limitando-me a dizer que a carta complementa o currículo. Isso revela que o foco de 

minha atenção era o produto final – o texto. 

Após o momento acima transcrito, as colaboradoras dedicaram-se a escrever suas cartas 

de apresentação. Dessa vez não houve chamadas às carteiras. Apresento, em seguida, o modelo 

disponibilizado para as colaboradoras, seguido de um exemplar das cartas produzidas. 

 

Figura 7 – Modelo de carta disponibilizado às colaboradoras (Ver Anexo C)

Fonte: UNESP (2014) 
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Figura 8 – Reescrita de carta de apresentação de colaboradora Lisbeth 

 

 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

 

           Comparando o modelo disponibilizado e o texto escrito pela colaboradora Lisbeth, fica 

fácil compreender porque não houve necessidade de ‘tirar as dúvidas’ das escreventes das 

cartas. Assim como Lisbeth, todas as colaboradoras apoiaram-se no modelo disponibilizado 

para produzirem seus textos. Algumas, inclusive, fizeram apenas substituição de poucas 

palavras. Diferentemente, no seu esforço por adaptar as informações ao seu perfil profissional, 

conforme as recomendações que foram dadas, Lisbeth acrescentou características pessoais tais 

como ‘organizada’, ‘prestativa’ e ‘persistente’, e ampliou sua disponibilidade de trabalho, 

acrescentando que poderia dispor de horários à noite e aos fins de semana. Ao fazer tais 
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alterações, Lisbeth mostrou competência na utilização do modelo, pois soube adequá-lo à sua 

situação específica de trabalho. Noto também bastante cuidado na elaboração do texto quanto 

à paragrafação e aos aspectos gramaticais. 

 

d) Segunda roda de conversa: a comunicação com o idoso 

 

No momento de finalização do encontro, promovi uma segunda roda de conversa. A 

intenção principal era perscrutar como se realizava ou se realizara a comunicação com os idosos 

com os quais as colaboradoras mantinham ou mantiveram contato. Partindo das reflexões 

suscitadas para a elaboração da carta de apresentação, iniciei o evento com a seguinte pergunta: 

“Qual deve ser o perfil ideal de um cuidador de idoso? ” 

Além das repostas já esperadas (dedicação, amor, paciência, pontualidade, 

responsabilidade etc.), uma chamou minha atenção por apontar para a importância da 

comunicação com o idoso, como forma de fazê-lo interagir com o outro, minimizando o 

sentimento de solidão, gerado, principalmente pelo isolamento no meio social e familiar. Essa 

ideia está bem explicitada por Pedrozo e Portella (2003, p. 177-178), ao elencarem o que 

chamam de principais ‘razões da solidão’, relacionada aos idosos:  enfermidade (incluindo o 

alcoolismo), o ninho vazio (corresponde à casa vazia após a saída dos filhos de casa e 

crescimento e afastamento dos netos da casa dos avós), aposentadoria (que se agrava com a 

perda do vínculo profissional e do papel social). Em todos esses casos, a solidão é gerada pela 

falta de convívio, de interação, de diálogo, conforme atesta a fala de Leda: 

 

Leda: ... As pessoas acham que cuidar do idoso (+) não é só sentar ele e dar 

banho nele e dar comida e deixar ele lá. NÃO! Você tem que dialogar com 

ele, você tem que conversar, você tem que levar ele a um passeio (+) tudo isso 

faz parte. Muitas vezes as pessoas acham que o idoso, deu banho ... está ali, 

igual um objeto. Aí pronto, acabou. E não é assim, né? ... Às vezes, o idoso 

chama a pessoa, a pessoa não dá nem ouvido para o que ele quer falar. 

Entendeu? Eu penso assim. 

 

Na reflexão iniciada por Leda, há o estabelecimento de uma noção de cuidar em que se 

desfaz uma dicotomia adotada por muitos profissionais da saúde e mesmo por leigos que 

assumem essa responsabilidade: cuidado e comunicação. O cuidar – seja qual for a situação – 

não pode estar associado apenas ao cumprimento de um rol de tarefas diárias, organizadas numa 

lista de verificação: dar banho, administrar a medicação, alimentar etc. Leda muito 

apropriadamente ressaltou, na relação com o idoso, necessidades de ordem comunicativa 
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inerentes a todo ser humano, independentemente de sua faixa etária: “Você tem que dialogar ... 

você tem que conversar ... ele quer falar.”.  A cuidadora percebeu que, nessa ausência de 

comunicação, o idoso passa por um processo de coisificação (“... acha que o idoso, deu banho 

...tá ali, igual um objeto ...”); um sujeito que ganha invisibilidade e cuja voz é inaudível (“... o 

idoso chama a pessoa, a pessoa não dá nem ouvido, né, para o que ele quer falar.”). Leda revela 

profunda sensibilidade na percepção da problemática que envolve essa parcela da população 

mundial, mostrando que sua preocupação profissional leva em consideração aspectos que 

circundam a expressão social do idoso ou sua ausência, mais especificamente. 

Partindo da reflexão iniciada por Leda, lancei a seguinte questão: “Vocês acham que é 

importante se comunicar com o idoso?”. Várias colaboradoras responderam “sim”, em 

uníssono, e uma, em especial, Maria do Céu, destacou a importância de “deixar ele se expor, 

falar”. Ela lembrou que uma das características dos idosos é gostar de falar e ressaltou o quanto 

desejam ter alguém que os ouça. O desejo de se comunicar é imperativo à condição humana, e 

em contexto de saúde, ganha relevo, conforme se verifica no trecho abaixo: 

 

Tal como em qualquer outra interação humana, a comunicação em contexto 

de saúde assume-se como uma dimensão de relevo na explicação do sucesso 

dos objetivos dessas interações [...]. Mais concretamente, os elementos 

basilares de comunicações efetivas e que respondem eficazmente aos seus 

objetivos são a conversa social, cortesia a comunicação verbal e não-verbal, 

os comportamentos de encorajamento e empatia, a emissão efetiva de 

informação e o envolvimento do paciente, através de uma escolha colaborativa 

informada (EPSTEIN; ALPER; QUILL, 2004; FUERTES et al, 2007, apud 

LAMELA e BASTOS). 

 

Para finalizar a roda de conversa, iniciei uma conversação na intenção de avaliar o 

conhecimento das colaboradoras acerca das práticas de escrita possíveis de se utilizar no ofício 

de cuidadoras de idosos. Segue-se a sequência de falas. 

 

Eu: Na profissão de vocês, vocês acham que::, e:: (+) existe possibilidade de 

utilizar, em algum momento, a escrita? ...  no relacionamento com o idoso, em 

algum momento, vocês acham que podem utilizar um texto escrito? 

Militana: Pode. Principalmente o nome dele. (incompreensível) treinar a 

coordenação motora. Dar um papel, mesmo que saia trêmulo, não saia 

perfeito... 

Eu: Sim, para treinar com ele (+) entendi. 

Eu: Tem mais alguma situação que vocês acham que pode aparecer uso da 

escrita no trabalho? 

Militana: Principalmente a medicação. Meu pai colocava na parede. Era no 

quarto dele, na cozinha e no banheiro, então não tinha como ele esquecer: 8 

horas, meio-dia e 6 horas ele sabia que tinha aquela medicação. E era 

analfabeto, mas o horário ele já sabia, que de tanto ver, ele já sabia. 
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Ao formular a primeira pergunta, quando me referi à ‘escrita’, ao ‘texto escrito’, 

esperava que as colaboradoras antecipassem, em suas repostas, alguns dos gêneros textuais com 

os quais trabalharíamos mais adiante, os gêneros ‘para usar no trabalho’. Causou-me surpresa 

a resposta de Militana, pois enveredou por um caminho bem à margem do que eu havia pensado: 

desenvolver um trabalho para melhorar a coordenação motora através da escrita (pelo que pude 

compreender). Mas se houve má compreensão da pergunta, relendo-a observo que ela abre um 

leque de possibilidades de respostas, pois o foco incidiu no ato de escrever. Na reformulação, 

o uso do vocábulo ‘situação’ remeteu a compreensão da colaboradora a uma prática social em 

que a escrita é necessária: (administrar) a medicação. Dessa forma, ela conseguiu estabelecer a 

relação entre a pratica social – administrar a medicação – e a prática letrada que a ela está 

relacionada – escrever os horários na parede (um rudimento de tabela de medicação).  

 A segunda resposta de Militana já sinaliza para uma percepção de texto que atende a 

uma finalidade específica e que, de fato, cumpre um papel no âmbito profissional dos 

cuidadores. As demais colaboradoras não se pronunciaram, levando-me a crer que ainda poderia 

pairar dúvidas quanto à noção de texto, muito mais atrelado àquela ideia de um material que 

preenche uma folha em branco, iniciado por um título, dividido em parágrafos etc., do que à 

ideia de textos numa concepção interacional, como um evento que se realiza numa situação 

dialógica, em que ocorrem simultaneamente elementos linguísticos e extralinguísticos.  
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4.3.2 Oficina de letramento 2 

  

Quadro 9 – Síntese do planejamento da oficina 2 (31/10/2014) 

SUBEVENTO DE LETRAMENTO 

Recebimento de atividades (currículos e cartas de apresentação). 

Retomada do gênero currículo. 

Oficina de prática textual: biografia de perfil profissional nas 

redes sociais. 

Oficina de compreensão e uso: entrevista de emprego. 

Os direitos trabalhistas dos cuidadores de idosos (powerpoint): 

explicações sobre o gênero contrato de trabalho.36 

Roda de conversa. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

a) Retomada do conteúdo: currículo  

 

No segundo encontro, recebi os currículos e as cartas de apresentação concluídas 

pelas colaboradoras em casa, e prometi-lhes que as leria e as devolveria no próximo encontro. 

A última colaboradora a entregar as atividades, Clotildes, esperou que as colegas se afastassem 

um pouco e, constrangida, entregou-me o currículo manuscrito, apressando-se em justificar o 

motivo. Disse-me que a filha adolescente havia se recusado a digitar o documento, pois, 

segundo a jovem, aquela não era a ‘forma correta’ de se fazer um currículo. Expliquei-lhe que 

aquele era apenas um modelo, mas que, de fato, havia outros modelos possíveis. Clotildes 

concordou comigo, mas diante da insistência de sua filha, preferiu dar o caso por encerrado e 

decidiu produzi-lo manuscrito.  

No final das contas, o episódio nos faz enxergar como alguns gêneros textuais, por terem 

forma ‘quase padronizada’, impõem uma certa ditadura, principalmente àqueles que 

desconhecem a flexibilidade que lhes é possível. Mesmo referindo-se a gêneros como 

formulação do documento oficial, ordem militar, nota de serviço, por exemplo, Bakhtin (1997, 

p 284) admite que eles podem refletir “os aspectos superficiais, quase biológicos, da 

individualidade (e principalmente na realização oral de enunciados pertencentes a esse tipo 

padronizado)”. Quanto mais o gênero currículo comporta variações muito mais evidenciadas, 

conforme esclareci à página 90.  

                                                 
36 Após a leitura e discussão dos direitos trabalhistas dos cuidadores, entreguei um modelo de contrato de 

trabalho (Ver Anexo D), específico para cuidadores de idosos, o qual foi lido e amplamente discutido, parágrafo 

a parágrafo. Cumpre esclarecer que a discussão acerca do contrato não se deu com a finalidade de que as 

colaboradoras conhecessem a estrutura do gênero, mas, antes, que tivessem conhecimento do teor do contrato. 

Sendo assim, a discussão estava direcionada à concordância ou não com as informações de certos parágrafos, em 

função das práticas profissionais que o contrato estabelecia para serem realizadas. Muitas foram as questões 

suscitadas a partir dessa leitura, mas elas não serão apresentadas nesta dissertação, já que o gênero contrato de 

trabalho não se insere nos sistemas de gêneros selecionados para a pesquisa. 
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Outro aspecto importante a ressaltar foi o desconforto de Clotildes por estar entregando 

um texto que fugia ao padrão ditado pelo senso comum de que deve ser digitado. Lembro que 

não impus essa obrigatoriedade, mas, por eu ter reforçado mais de uma vez o zelo que se deveria 

ter na elaboração do documento, a colaboradora sentiu-se na obrigação de assim fazê-lo, a fim 

de cumprir com eficiência a atividade proposta.  

Aproveitei o episódio para retomar essa discussão com as colaboradoras e dei 

prosseguimento às atividades planejadas. 

 

b) Oficina de prática textual: biografia para perfil profissional nas redes sociais 

 

Quadro 10 – Microeventos da oficina de prática textual: biografia para perfil profissional 

 Projeção da imagem de um perfil nas redes sociais.  

 Leitura e discussão do perfil. 

 Leitura das qualidades do cuidador formal (BORN, 2008, p. 56-57). 

 Escrita de uma biografia de perfil profissional. 

 Reescrita da biografia. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Inicialmente, projetei no quadro um perfil profissional (Ver Anexo E). Antes de iniciar 

a leitura e discussão, perguntei qual das colaboradoras tinha conta em alguma rede social. A 

maior parte confirmou ter conta no Facebook37, mas disse não saber que havia a possibilidade 

de se criar um perfil profissional nesse suporte. Ficaram bem surpresas e animadas com essa 

possibilidade, já que, nas redes sociais, as informações propagam-se com velocidade 

inigualável e podem dar grande visibilidade ao usuário da rede, dependendo da quantidade de 

conexões que esse tiver (RECUERO, 2009); no caso do Facebook, a quantidade de amigos 

amplia essa visibilidade. No recorte que segue, destaca-se o texto verbal do perfil selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 O Facebook é uma rede social que funciona através de perfis e comunidades. Nesse sistema, apenas os usuários 

que fazem parte da mesma rede têm acesso aos perfis uns dos outros, possibilitando mais privacidade que outros 

sites de redes sociais (RECUERO, 2009). 
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Figura 9 – Recorte da página de perfil profissional (Ver Anexo E) 

 

Fonte: Felix (2015) 

 

O texto apresentado, retirado de uma página do Facebook, foi produzido por uma jovem 

modelo e atriz chamada Pollyana Felix e apresenta brevemente seus atributos profissionais. 

Durante a leitura do perfil, chamei a atenção primeiramente para as imagens (fotos), que 

complementam a apresentação da jovem. Observamos, por exemplo, que a modelo negra 

preservava seu cabelo aparentemente sem produtos químicos, certamente como forma de 

valorizar sua etnia; vimos também que a escolha da estampa do vestido contrastava com sua 

pele morena, produzindo um efeito bonito ao conjunto da imagem.  

Depois chamei a atenção das colaboradoras para os dois textos inseridos no perfil. O 

primeiro, mais curto, intitulado ‘Sobre’, faz uma apresentação sucinta do que o leitor irá 

encontrar na página; o segundo, trata-se da biografia propriamente dita. Pedi que observassem 

os aspectos estruturais desse último, como a extensão (texto curto), e aspectos linguísticos, 

como o uso da 3ª pessoa para tratar de si mesma (“...onde viveu até os 9 anos...”). Pedi que 

observassem a escolha vocabular e o uso de informações como forma de autopromoção (“muito 

esforçada”; “migrou [...] em busca de melhores oportunidades.”). Pedi também que dessem 

especial atenção à ordem em que as informações foram apresentadas, ressaltando o fato de que, 

em qualquer texto, nada é colocado por acaso, pois todas as informações visam a alcançar o 

propósito comunicativo do autor. Discutimos ainda a questão da ética quanto à utilização dessa 

ferramenta e conversamos sobre o fato de que, numa rede social, seja ela com finalidades 

particulares ou profissionais, há de se ter reservas com relação às informações, bem como 
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cuidado com relação às fotografias que serão postadas, já que tudo isso se torna um cartão de 

visitas do frequentador da rede38.  

Na biografia de Pollyana, observa-se que as informações seguem uma sequência que a 

apresentam da seguinte forma: origem, mudança geográfica, projeto profissional, 

características físicas (que complementam a foto do perfil e a foto de capa do Facebook), 

cuidados pessoais (prática de capoeira). As características psicológicas aparecem em momentos 

distintos: ‘esforçada’ e ‘modelo versátil’. Como mencionado anteriormente, o texto é escrito 

em 3ª pessoa, mantendo-se, assim, certo distanciamento entre o autor e sua descrição, causando 

a impressão de que ela está sendo apresentada por outra pessoa, intencionando dar maior 

credibilidade às informações. 

 Todas as informações disponibilizadas por Pollyana e o modo como as organiza e 

apresenta em sua página de perfil ajudam a construir sua reputação. Nas palavras de Recuero 

(2009, p. 109), a reputação é um dos valores principais construídos na rede social e significa 

“...a percepção construída de alguém pelos demais atores e, portanto, implica três elementos: o 

‘eu’ e o ‘outro’ e a relação entre ambos. [...] há informações sobre quem somos e o que 

pensamos, que auxiliam outros a construir, por sua vez, suas impressões sobre nós”. 

Por esse motivo, ao ler a biografia de Pollyana, chamei a atenção das colaboradoras para 

esses aspectos: 

 

 
Eu: Olha que bacana! Ela deixou a descrição física pra depois. Quer dizer, pra 

ela, é muito mais importante dizer quem ela é pelo esforço, pela sua luta, do 

que mostrar a sua (+) o seu corpo. Isso pode dizer muito pra uma pessoa que 

está avaliando, não é? 

 

 

Em minha fala, embora não tenha usado o termo ‘reputação’, evidencio essa relação 

entre o ‘eu’ (Pollyana) e o ‘outro’ (quem a está avaliando), no caso, um possível contratante. 

Quando propus a atividade de prática textual, ao dar as orientações, pedi que as colaboradoras 

dessem especial atenção a esse ‘outro’ a quem iriam se dirigir.  

 

Eu: Então, o que é que vai ser importante para vocês escreverem nessa 

biografia, já que vocês são cuidadoras de idosos? Quais são os atributos, quais 

são as características que vocês vão escrever sobre vocês e que vão valorizar? 

Alguém vai ler e vai dizer: ((simulando a fala do suposto leitor)) “Olha (+) 

interessante! Essa pessoa é assim. Ela parece que está interessada mesmo.” 

Então, vocês têm que escrever algo que atraia a atenção de quem lê. 

                                                 
38 Não cogitei a possibilidade de tratar a fotografia como um gênero multimodal, por restrições impostas às aulas 

com relação ao tempo. 
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Também fiz as recomendações de praxe, sobre não se preocuparem em escrever 

‘correto’ ou ‘bonito’, lembrando-as de que a primeira versão era um rascunho e que poderiam 

reescrever e reformular o texto uma ou mais vezes. 

Por ser tratar de um texto curto e bastante simples, não houve questionamentos durante 

a explanação. Mesmo assim, para estimulá-las a produzir sua biografia para perfil profissional, 

procedemos à leitura das qualidades exigidas de um cuidador, retirado do manual Cuidar 

Melhor e Evitar a Violência – Manual do cuidador da Pessoa Idosa, transcritas no Quadro 1, no 

item 2.4 do segundo capítulo deste trabalho (BORN, 2008, p. 56-57). As colaboradoras leram 

os atributos dos cuidadores, os quais já conheciam desde o Curso de Cuidador, e conversamos 

sobre eles, buscando a identificação delas com um ou outro atributo, que poderia ou não ser 

utilizado na elaboração da biografia. 

 Na sequência, produziram sua biografia, sob as orientações de cumprir as finalidades 

básicas do gênero: fazer uma breve apresentação pessoal e dar destaque a seu perfil profissional, 

de forma a promover uma avaliação positiva. Não foi entregue um modelo impresso para a 

execução dessa atividade, mas o modelo de perfil encontrado na Internet ficou projetado durante 

todo o tempo em que ela era realizada. Além disso, após apresentar a proposta, enfatizei que 

deveriam escrever também utilizando a 3ª pessoa, da mesma forma que a modelo havia escrito. 

À medida que as colaboradoras concluíam seus textos, chamavam-me à carteira e 

pediam que os lesse para apreciação. Nesse momento, sentava-me junto a elas, lia em voz baixa 

o texto de forma que não atrapalhasse o restante do grupo, e ia fazendo algumas marcações a 

lápis, relacionadas a aspectos gramaticais ou de outra ordem, como seleção vocabular, ou 

incompatibilidade de alguma informação. Ia também lhes interpelando, quando surgia alguma 

dúvida.  

No geral, houve uma tendência em tornar o texto mais pessoal que profissional, o que 

teve de ser reavaliado na reescrita. Após a conclusão, solicitei que as colaboradoras lessem os 

textos produzidos em voz alta, pedido que não foi acatado por nenhuma delas. Clara, no entanto, 

permitiu eu mesma lesse seu texto para a turma. Segue abaixo o texto de Clara e mais duas das 

produções realizadas.  

 

Eu: ((Lendo em voz alta)) “Clara Camarão, nascida na cidade de Natal, onde 

vive até hoje, na mesma rua, na mesma casa. Hoje estou aposentada, mas gosto 

de caminhar, viajar, e resolvi fazer o curso de cuidadora de idosos onde 

trabalho /” É:: e de? ((Dirigindo-me a Clara)). 

Clara: De freelance. 

Eu: ((lendo)) “...trabalho de freelance como cuidadora e estou disponível à 

noite e nos finais de semana”. 
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Figura10 – Escrita e reescrita de biografia de colaboradora Lisbeth 

 
Fonte: acervo de pesquisa (2014). 
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Figura 11 – Escrita da biografia de colaboradora Lúcia 

 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

O ponto de partida para a reflexão sobre os textos está em minha decisão de manter o 

modelo de perfil projetado durante o momento de escrita das colaboradoras e a recomendação 

de ‘procurar fazer como ela fez’, ao propor a realização da atividade. Parece-me que, ao adotar 

essa postura, temia que as colaboradoras não produzissem um texto dentro de uma formatação 

pela qual eu esperava. Talvez temesse que elas não conseguissem estruturar os textos, organizá-

los em sequências que garantissem coesão adequada ou que não trouxessem as informações 

exigidas pelo gênero, segundo sua finalidade. Desnecessário, também, foi a solicitação de usar 

a 3ª pessoa, seguindo a escolha de Pollyana. Agindo dessa forma, devo ter passado às 

colaboradoras a impressão de que a utilização desse foco é uma exigência da biografia do perfil 

profissional, o que não o é, de fato. Dessa forma, a originalidade na escrita da biografia do perfil 

profissional foi, de certa forma, cerceada. 
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Isso pode ser observado nas biografias de Clara e Lisbeth. Logo no início, verifica-se a 

semelhança ao modelo: “Clara Camarão, nascida na cidade de Natal, onde vive até hoje”; 

“Lisbeth, nasceu em Natal onde vive até hoje.” Lisbeth deu prosseguimento à biografia, 

procurando seguir o mesmo padrão estabelecido por Pollyana: tratou um pouco sobre seus 

estudos, reforçou o fato de estar sempre se atualizando, e mostrou um lazer que lhe proporciona 

benefícios emocionais. Assim como Pollyana – e seguindo minha orientação – manteve o texto 

em 3ª pessoa. É possível observar outros pontos de contato entre os dois textos: Pollyana diz 

preparar-se fazendo cursos/ Lisbeth procura manter-se atualizada no que diz respeito à 

formação profissional; Pollyana é adepta de aulas de capoeira para encontrar equilíbrio e prazer/ 

Lisbeth diz ser “adepta da leitura e a escrever” para enriquecer sua alma. Nesse último caso, 

tem-se o emprego inadequado da palavra ‘adepta’ – procurando usar o mesmo vocábulo de 

Pollyana.  

O texto de Clara, embora sucinto (apenas dois períodos), está estruturado de uma forma 

que persegue a mesma estrutura disponibilizada no modelo. Apesar do número limitado de 

informações, é possível encontrar dados sobre: origem, trabalho (aposentada), hábitos, 

disponibilidade. A última informação, relacionada à disponibilidade, embora não esteja inserida 

no modelo escrito por Pollyana, é pertinente à finalidade do gênero e, possivelmente, Clara o 

usou por ter sido uma das informações constantes da carta de apresentação.  

A colaboradora Lúcia iniciou sua carta mantendo certo distanciamento, dando a 

impressão de que também usaria o foco de 3ª pessoa. No entanto, o uso da 1ª pessoa já se 

evidenciou ainda nas primeiras linhas (“...já trabalhei...”). Sua estratégia de apresentação foi 

primeiramente trazer informações sobre seu histórico de trabalho, o que não está evidenciado 

na biografia de Pollyana; em seguida, informou suas pretensões trabalhistas. No parágrafo 

seguinte, fez sua apresentação pessoal informando dados como idade e religião, além de mostrar 

sua relação com a família de forma positiva. Com relação a esses aspectos, concluo que Lúcia 

observou que, se dados como altura e peso são importantes para uma modelo, certamente para 

uma cuidadora seriam mais significativos idade, religião, relações familiares. Para finalizar seu 

texto, Lúcia, assim como Pollyana, relacionou atividades de que gosta e que certamente a 

ajudam a manter o equilíbrio físico e mental: caminhar, participar de ação social, viajar. 

A seu modo, cada texto cumpriu o objetivo proposto. O texto escrito por Lúcia, no 

entanto, embora tenha seguido o padrão do modelo disponibilizado quanto à estrutura e às 

informações selecionadas, parece ter se desvencilhado no que se refere ao vocabulário. Além 

disso, ao trazer informações de caráter pessoal, como idade e religião, por exemplo, parece-me 

que Lúcia pretendeu convencer o possível contratante de sua responsabilidade e de sua 
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idoneidade. Essas características são reforçadas com a menção à família e às ações sociais 

promovidas pela igreja das quais costuma participar.  

Quando li seu texto, lembrei-lhe que, numa biografia com propósitos profissionais, 

informar a religião poderia não ser uma boa estratégia, já que o leitor (possível contratante) 

poderia compreender que há alguma restrição para o trabalho motivada pela religião, 

relacionada a cumprimento de horários ou dias de trabalho, ou de atendimento a determinados 

pacientes, por exemplo. Recomendei-lhe retirar essa informação na reescrita e ela acatou minha 

sugestão. 

 

c) Oficina de compreensão e uso: entrevista de emprego 

 

Quadro 11 – Microeventos da oficina de compreensão e uso: entrevista de emprego 

 Aplicação de um questionário: como se comportar numa entrevista de emprego. 

 Vídeo sobre entrevista de emprego. 

 Simulação de entrevistas de emprego com colaboradoras voluntárias. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Dando prosseguimento ao estudo dos gêneros ‘para conquistar o trabalho’, iniciei a 

abordagem sobre o gênero entrevista de emprego. Inicialmente, perguntei às cursistas se já 

haviam participado de alguma entrevista de emprego. Quatro responderam afirmativamente. 

Pedi-lhes que relatassem como havia sido a experiência. A primeira, Clara, informou que não 

se lembrava, devido já ter se passado muito tempo do ocorrido; Clotildes contou que participara 

de uma entrevista para trabalhar em uma padaria, porém pode-se depreender de seu relato que 

não se tratava de uma entrevista nos moldes formais, parecendo ter sido mais uma conversa 

informal entre o dono do estabelecimento e ela. Auta e Lisbeth tiveram experiências de 

entrevistas mais próximas do padrão convencional. Transcrevo abaixo suas falas. 

Primeiramente, a experiência de Auta: 

 

Eu: Mais alguém foi /entrevistada/ (+) Vocês foram? Auta?  

Auta: Já fiz ... era numa escola. 

Eu: Sim. Qual era o cargo? 

Auta: Para ser professora de pré-escolar. 

Eu: Sim. 

Auta: Mas só que a minha entrevista foi muito nervosa ((sorrindo)). 

Eu: Você ficou nervosa, Auta? 

Auta: Fiquei nervosa (+) mas a menina foi legal. Ela perguntou se eu já    tinha 

... (+) eu tinha o magistério, né. 

Eu: Sim... 
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Auta: Ela fez as perguntas ... (+) perguntou o curso, perguntou se eu podia 

trabalhar (+) disse o salário, só pequeno, que era um colégio pequeno. Só fez 

essas perguntas. 

Eu: Sim (+) Aí você acha que o nervosismo atrapalhou? 

Auta: É, eu acredito que o nervosismo atrapalhou. 

 

 Em seguida, a experiência de Lisbeth: 

 
Eu: Mais alguém? ... E aí, Lisbeth, como foi a experiência? 

Lisbeth: Pra mim foi bom, né. 

Eu: Você pleiteava qual cargo? 

Lisbeth: Auxiliar administrativo, mas (+) e::, como a vaga já estava 

preenchida, tinha uma que era de recepcionista. Mas aí como a pessoa do RH  

esqueceu que eu tinha ido na quinta e por falta de sorte minha esqueceu que 

eu ia na sexta e preencheu a vaga um dia antes. 

Eu: Ah (+) Mas você nem chegou a ser entrevistada? 

Lisbeth: Cheguei (+) [eu: Chegou?] Mesmo assim ela me entrevistou, ficou 

com meu currículo e disse que quando surgisse a vaga, ela iria estar ligando 

pra mim. 

Eu: Certo. Faz muito tempo? 

Lisbeth Não, faz não. Faz o quê (+) acho que uns quinze dias. 

Eu: Ah, bem recente! [Lisbeth: é::!] E você (+) acha que se saiu bem na 

entrevista? 

Lisbeth: ((Silêncio)) Não! [eu: Não? Por quê?] No meu ponto de vista, não. 

Eu: Hã, por quê? 

Lisbeth: Porque eu fiquei um pouco nervosa na hora, aí eu acredito que 

atrapalhou um pouquinho. 

 

 

As duas colaboradoras atribuem seu insucesso nas entrevistas (ou parte dele) ao 

nervosismo. Particularmente penso que houve outros entraves para que a finalidade da 

entrevista – a contratação – não se efetivasse. Mas, concordando com Sobral (2009b, p. 138), 

restringirei minha reflexão às realidades extradiscursivas que estão “intradiscursivizadas”, ou 

seja, tornadas partes do todo do discurso. Nada mais natural que elas estivessem nervosas, 

considerando que no evento entrevista de emprego existe uma relação assimétrica de poder 

entre os participantes, que se realiza no campo de batalha daquele que tem hegemonia. Essa 

hegemonia é demarcada em duas instâncias, pelo menos: o entrevistador é ou representa a 

pessoa ou instituição que poderá favorecer o entrevistado concedendo-lhe a vaga pleiteada; o 

entrevistador conhece antecipadamente parte do discurso que será concretizado, tendo, assim, 

vantagem sobre o entrevistado. 

 A esse respeito, são pertinentes as observações de Zapella (2002), ao afirmar que, no 

ato da entrevista, os atores – a quem chama destinador e destinatário – entram em relação com 

competências heterogêneas e que somente aos poucos o distanciamento entre eles vai se 

dissipando. Zapella esclarece que, ao longo do evento, vai sendo construído um trabalho 
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relacional para garantir que o destinador cheque informações, peça esclarecimentos a um 

destinatário que não é um mero receptor e, concomitantemente, verbalize seu próprio 

comportamento.  A autora assegura que esse procedimento não ocorre de forma pacífica, ao 

contrário, “todo enunciado carrega, ao mesmo tempo, as vozes do enunciador e do seu 

destinatário imediato. Sua formulação linguística é orientada, ao mesmo tempo, em direção ao 

que o precede, ao que o suscitou, como também em direção às respostas e às reações que ele 

pode provocar” (ZAPELLA, 2002, p. 227). 

No relato de sua experiência, Auta evidencia logo de início seu nervosismo: “...a minha 

entrevista foi muito nervosa”. É a primeira sensação da qual recorda e que manifesta.  

Imediatamente após, esclarece: “mas a menina (entrevistadora) foi legal”. O emprego do 

conectivo ‘mas’ revela que Auta esperava que o comportamento da entrevistadora fosse 

diferente. Talvez tenha se preparado para um embate, para um enfrentamento mais incisivo, 

uma situação mais conflituosa. Para ela, entretanto, o fato de a entrevistadora ter sido “legal” 

atenuou a tensão do momento, pois quebrou o paradigma pelo qual esperava. Mas, ao que 

deixou transparecer, a parede que havia construído entre ela e a entrevistadora não desmoronou 

ao ponto de acalmá-la, o que acabou prejudicando seu desempenho na entrevista.  

 Lisbeth inicia sua fala contrapondo-a ao depoimento negativo de Auta: “Pra mim foi 

bom”. Penso, no entanto, que esse discurso está associado mais à personalidade de Lisbeth – 

confiante, segura de si – do que à situação por ela vivenciada. Afinal, sua experiência na 

empresa foi uma sucessão de eventos negativos (vaga preenchida, esquecimento da funcionária 

e preenchimento da outra vaga), acrescida do nervosismo que ela acaba confessando ao final 

do relato, contrariando o que havia dito inicialmente. Mas, mesmo assim, a colaboradora tem 

uma visão positiva, já que “a pessoa do RH” ficou com seu currículo, dando-lhe, assim, um 

filete de esperança de ser contratada.  Não há em seu relato informações sobre a entrevista, mas 

percebe-se certa desorganização, na empresa, quanto à realização das entrevistas e ao 

preenchimento das vagas, já que um ‘esquecimento’ foi capaz de tirar a possibilidade de 

emprego de uma das candidatas, falha que Lisbeth atribuiu à sua “falta de sorte”. 

Pelo exposto acima, fica claro que o entrevistador não é um retransmissor passivo, nem 

o entrevistado um decodificador que responde a uma pergunta-estímulo (ZAPPELLA, 2002). 

Mas é notório também que o julgamento a que o entrevistado está exposto não se limita apenas 

ao âmbito de suas respostas. A avaliação do entrevistador é mais complexa e envolve aspectos 

extradiscursivos: a roupa, a maquiagem, os gestos, o timbre da voz, entre outros. 

Considerando esses dados, retirei da revista on line Exame.com, edição de 7 de setembro 

de 2012, um breve questionário de seis perguntas fechadas (Ver Anexo F) sobre como se 



113 

 

comportar em uma entrevista de emprego, com a finalidade de perceber o grau de adequação 

das atitudes que as colaboradoras tomariam nessa situação. Também pretendia ampliar as 

possibilidades de discussões sobre esse gênero.  

Com o título Você sabe se comportar em uma entrevista de emprego?, a revista 

apresenta dez perguntas fechadas, cada uma com três alternativas.  As perguntas visam 

averiguar o comportamento dos leitores no momento de uma entrevista de emprego. Após 

responder às questões, o leitor deve ‘clicar’ para enviar as respostas. Em seguida, abre-se uma 

nova página, com a avaliação de suas respostas e um gabarito das questões propostas.  

A preocupação da revista em desenvolver esse tipo de teste reflete uma realidade 

bastante comum, como vimos nos depoimentos das colaboradoras – a dificuldade de enfrentar 

uma entrevista de emprego. A aplicação do verbo ‘enfrentar’ nessa situação já denota o embate 

que se irá travar entre dois polos antagônicos – entrevistador e entrevistado – durante o ato 

enunciativo. Nesse embate, cabe ao entrevistado apresentar-se como um produto que vale a 

pena ser comprado, fazendo ceder a muralha levantada – ainda que sutilmente – pelo 

‘adversário’. Nada mais natural, portanto, que o prenúncio dessa tensão gere nervosismo e 

insegurança.  

Não se pode perder de vista, também, que aquele momento pode determinar mudanças 

das situações de vida dos candidatos. Podem ter se passado meses de espera em busca de uma 

oportunidade, circundados por dificuldades de variada ordem. Todos esses fatores podem levar 

o indivíduo a fazer cair por terra uma chance preciosa de conquistar o tão desejado emprego, 

por não estar atento a pequenos detalhes que podem pôr em risco o bom encaminhamento de 

sua entrevista.  

Após terem respondido o questionário, comentamos os aspectos abordados nas questões 

apresentadas: adequação quanto à escolha da roupa, uso de maquiagem, nível de linguagem 

empregada, comportamento no contato com o entrevistador.  

A primeira questão referia-se ao tipo de roupa adequado para o evento entrevista de 

emprego. Todas responderam que, para essa ocasião, devem se vestir discretamente e de forma 

elegante, a fim de causar boa impressão. Quanto à maquiagem, duas afirmaram que não se 

maquiariam para a entrevista e, as demais, que usariam maquiagem leve e discreta. No que 

concerne ao uso do nível formal ou informal da linguagem, apenas uma admitiu que utilizaria 

linguagem informal, e o restante revelou ter cuidado para utilizar uma linguagem mais formal. 

As colaboradoras também foram inquiridas acerca do contato visual com o entrevistador: três 

admitiram que, nessa situação, manteriam os olhos baixos, por se sentirem ‘encabuladas’; as 

outras nove, entretanto, ousaram dizer que olhariam diretamente para ele, mantendo o 
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semblante tranquilo. A próxima questão provocava uma reflexão das colaboradoras acerca do 

silêncio, perguntando-lhes o qual seria seu comportamento caso o entrevistador ficasse calado 

durante a entrevista. Dessa feita, as opiniões ficaram bem divididas: sete colaboradoras 

assinalaram que aproveitariam o momento para desenvolver melhor a resposta à última 

pergunta feita, enquanto as outras cinco decidiriam por ficarem em silêncio, aguardando a fala 

do entrevistador. O questionário se conclui instigando as colaboradoras a fazerem uma pergunta 

ao entrevistador, caso lhes fosse permitido: todas marcaram a alternativa que inquire sobre os 

principais desafios da função para a qual estão se candidatando. 

 Cumpre aqui registrar que o questionário parece ter sido elaborado pela revista de modo 

que houvesse pouca ou nenhuma chance de se marcar outra alternativa a não ser a esperada. As 

amostras abaixo servirão de base para esta suposição.  

 

 

Figura 12 – Questões preparatórias para entrevista de emprego (Ver anexo F) 

 

 Fonte: Exame (2012). 

  

Facilmente se observa que as alternativas ‘que não devem ser assinaladas’ tendem a ser 

exageradamente inadequadas. Isso leva a concluir que não se trata exatamente de um teste, mas 

sim de um questionário que busca nortear o comportamento dos candidatos em sua entrevista. 

Considerei válida a estratégia, tanto que a adotei. Conforme se observa no parágrafo anterior, 

as mulheres se deixaram conduzir pela obviedade das respostas adequadas.  
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Para endossar as discussões, apresentei o vídeo A temível entrevista de emprego39. No 

vídeo, com duração de 7m58s, três pessoas que estão em busca de emprego se submetem a 

simulações de entrevista com o consultor Max Gehringer. À medida em que a simulação ocorre, 

o consultor vai tecendo comentários sobre as respostas que estão sendo dadas e orienta os 

candidatos sobre o tipo de respostas que considera adequadas. Ao apresentar o vídeo, esperava 

que as colaboradoras se apropriassem daquelas informações para serem usadas em eventos 

futuros. 

 

d) Simulações de entrevista de emprego40 

 

Tomando como mote o vídeo apresentado, dando continuidade às atividades acerca do 

gênero entrevista de emprego, solicitei voluntárias para a realização de uma simulação de 

entrevista. O objetivo era tentar fazer as colaboradoras vivenciarem sensações e sentimentos 

próximos aos da experiência em uma entrevista de fato, para que após fizéssemos, juntas, uma 

observação de sua atuação. 

 Três colaboradoras dispuseram-se a participar da atividade – Auta, Diva e Lisbeth – 

tendo, logo após, seu desempenho avaliado oralmente pelas colegas. Coloquei-me no papel de 

entrevistadora e procurei seguir um roteiro de questões que havia previamente elaborado (Ver 

Apêndice D), com base na leitura de vários sites que trazem simulações de entrevistas de 

emprego. Por se tratarem de simulações, não transcrevi as entrevistas. Por outro lado, considero 

pertinente tecer algumas considerações sobre o evento. 

Embora se tratassem de simulações, na maior parte do tempo, as colaboradoras 

entrevistadas desempenharam seu papel com bastante naturalidade, respondendo às questões 

com segurança e clareza. Auta, por exemplo, envolveu-se tão profundamente com a simulação 

a ponto de se emocionar ao reviver momentos de sua relação com o pai enfermo, durante seu 

relato. As demais, Diva e Lisbeth, mantiveram-se emocionalmente mais estáveis, até porque as 

experiências descritas não foram tão contundentes.  Naturalmente, em alguns momentos, ambas 

deixaram transparecer um átimo de tremor na voz, o que, a meu ver, apenas valida ainda mais 

                                                 
39 Matéria veiculada no programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, narrada e comentada por Max Gehringer 

(administrador de empresa, autor de vários livros, entre eles Emprego de A a Z). (ENTREVISTA DE EMPREGO, 

2008). 
40 Reconheço sobremaneira a importância do trabalho do gênero como ação social, mas, por ser a entrevista de 

emprego um evento comunicativo que gera ansiedade, conforme exposto no corpo do trabalho, julguei apropriado 

realizar simulações de entrevista com o propósito de contribuir para auxiliar as colaboradoras no enfrentamento 

de uma situação efetiva a qual provavelmente irão vivenciar. Com esse fim, considero a simulação de entrevista 

de emprego um gênero pró-letramento laboral. 
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a simulação, pois mostra o quanto ela pode se aproximar do momento da entrevista 

propriamente dita. A mim pareceu que as colaboradoras incorporaram satisfatoriamente o papel 

de candidata à vaga de emprego, ignorando, inclusive, em boa parte do tempo, a plateia (colegas 

do curso), que certamente as observava atenta e as julgava.  

Por meu turno, considero que, como entrevistadora, meu desempenho ficou aquém do 

esperado. Constituiu-se um desfio adequar algumas questões do roteiro às respostas, dada sua 

imprevisibilidade. Relendo as questões elaboradas para a simulação e assistindo ao vídeo que 

registra o evento, percebo que algumas respostas suscitavam outros questionamentos, o que não 

ocorreu, notadamente pela minha inexperiência com a utilização do gênero em questão e pela 

própria situação de simulação que estava sendo experimentada. 

Para exemplificar, cito o momento em que Diva revela que havia feito o curso de técnica 

em enfermagem. Em seguida, perguntei-lhe se já havia atuado nessa profissão. Rapidamente 

ela esclareceu que não, pois, como havia sofrido um acidente de motocicleta, teve de 

interromper o estágio. Ora, tratava-se de uma revelação importante. A colaboradora sofrera um 

acidente, o que poderia ter-lhe ocasionado sequelas que a impossibilitariam de trabalhar como 

cuidadora ou, pelo menos, diminuiriam seu desempenho na função. Meu olhar pouco acurado, 

entretanto, deixou passar despercebida uma informação crucial para determinar ou não a 

contratação da suposta candidata, pois, ao invés de buscar mais detalhes sobre o ocorrido, 

ignorei a informação e fui adiante fazendo outros questionamentos.  

Concluídas as simulações, perguntei às demais colaboradoras sobre o que haviam 

achado acerca das ‘entrevistas’ e eis que, inesperadamente, vejo-me confrontada pelas 

observações de Nísia, conforme se registra no trecho abaixo transcrito: 

 

Eu: Gostaram das entrevistas?  

Cuidadoras: Gostei! Gostamos! 

Eu: Muito bem! E:: (+) Pareceu difícil pra vocês (+) que assistiram? 

Lúcia: Chega me deu um frio na barriga, acho que quem ficou aqui a sensação / 

Nísia: Na hora que ela estava comentando ((referindo-se a Diva)) que 

interrompeu /o curso/ porque sofreu um acidente (+) isso daí, se ela continuasse 

a dizer que não terminou e tudo (+) isso aí não ia prejudicar na entrevista, não? 

Eu: Sempre a gente tem que contar com (+) e:: (+) o elemento subjetivo, porque 

depende sempre dessa pessoa que entrevista/  

Nísia: É porque ela não terminou o curso porque ela sofreu o acidente/  

Diva: Não, eu terminei o curso/  

Nísia: Terminou! Não fez o estágio/  

Diva: Estágio voluntário (+) porque não era nem o estágio (incompreensível) 

[Nísia: remunerado] é, era um estágio porque eu queria fazer pra mim (+) pra 

minha experiência somente. Mas, eu já tinha terminado, eu/  

Nísia: Eu penso assim, se ela vai trabalhar com idoso, se sofrer uma queda, der 

um problema/  
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Eu: Isso pode gerar um (+) alguma limitação, né?  

Nísia: Isso! 

Lúcia: Porque a pessoa que tá entrevistando (incompreensível) pode dizer assim 

(incompreensível) vou contratar uma pessoa que com pouco tempo eu possa 

precisar retirar por conta da saúde dela [Nísia: É!]. 

Nísia: É! 

 

 

Ao iniciar a discussão sobre as simulações de entrevista de emprego, tinha quase por 

certo que haveria consenso quanto à aprovação das colaboradoras com relação ao desempenho 

das colegas voluntárias. Na verdade, minha primeira pergunta – “Gostaram das entrevistas?” – 

estava associada à atividade de um modo geral. Tanto que às primeiras manifestações de 

concordância, retribuí com um “Muito bem”, em outras palavras, ‘Que bom que gostaram! Era 

isso mesmo que esperava!’  Minha satisfação tornou-se maior ao ouvir o início do relato de 

Lúcia. Afinal, sentir “frio na barriga” revela medo, ansiedade, o que mostra que, para Lúcia, a 

simulação de entrevista aproximara-se de uma situação real. 

Mas Lúcia não concluiu sua fala. Foi bruscamente interrompida por Nísia, que 

interrompeu o breve momento de euforia, trazendo à luz a um problema gerado por uma 

informação dada por Diva: uma possibilidade de incapacitação para exercer o ofício de 

cuidadora de idoso por causa de um acidente de moto que esta sofrera. A partir desse 

questionamento de Nísia, estabeleceu-se um momento de conflito. Minha resposta a seu 

questionamento chegou indecisa, parei para pensar e tentar ordenar meu raciocínio, o que se 

percebe pela interrupção do período: “...e::...”. Além disso, escolhi as palavras, numa tentativa 

de não comprometer meu “conhecimento”: elemento subjetivo, depende de quem entrevista.  

Nísia, entretanto, permaneceu firme em sua argumentação, insistindo no fato de que o acidente 

impedira Diva de concluir o curso. Ao tentar se defender, Diva também se mostrou frágil. Não 

esclareceu, por exemplo, se o acidente deixou ou não sequelas que a impossibilitaram de 

assumir a atividade de cuidadora, limitando-se a dizer que o estágio não era obrigatório.    

Pareceu-me bastante perspicaz que Nísia tivesse atentado para um detalhe significativo 

– a possível limitação causada pelo acidente com a motocicleta – que eu, pseudoentrevistadora, 

deixara escapar. Além de perspicaz, ela foi bastante assertiva em suas falas e constantemente 

interrompia a colega – e também a mim – para apresentar suas questões e opiniões. Confesso 

que, diante de sua primeira pergunta, titubeei. Minha resposta acabou sendo um arranjo 

improvisado, já que, efetivamente, não me sentia confortável com o inusitado da situação. 

 No momento em que reconhecia minha falha nesse sentido, alegando total 

desconhecimento na área de recrutamento de pessoal e acatava seu ponto de vista, dada a 
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pertinência da argumentação, Nísia declarou já ter trabalhado anteriormente em duas empresas 

nas quais fora responsável pela seleção do pessoal. Ficava, então, justificada, sua pronta 

observação acerca do ocorrido com Diva. Sua experiência no cargo de recrutadora naturalmente 

tornou seu olhar aguçado para aspectos práticos da profissão. Sendo assim, um detalhe que me 

passou despercebido tornar-se-ia um grande empecilho para a candidata, podendo esta ter 

dificuldades de conseguir o emprego em virtude do acidente sofrido. No decorrer da discussão, 

as demais colaboradoras também lembraram o fato de que, para a profissão de cuidador, é 

exigida força física, já que quase sempre é necessário fazer o deslocamento do paciente idoso 

de um local para outro.  

Mas, para concentrar as observações no gênero entrevista de emprego, reconheço que, 

ao elaborar a atividade, minha preocupação voltou-se para o papel que as colaboradoras 

desempenhariam, no futuro, durante o evento entrevista: queria que tivessem noções básicas de 

como deveriam se vestir, se maquiar, que linguagem utilizar etc. Reconheço que não me detive 

em conhecer o ‘outro lado da corda’ desse cabo de guerra. Não atentei para as nuanças exigidas 

para a elaboração do discurso do recrutador nem muito menos para as exigências que ele assume 

na qualidade de avaliador: sua perspicácia, sua observação atenta para o discurso do outro; seu 

papel hegemônico.  Daí resultou esse momento de tensão a que fui submetida por Nísia. Na 

verdade, embora a qualificação de Diva tivesse sido posta à prova, eu também fui avaliada e 

minha inaptidão como recrutadora foi percebida. Inaptidão que se justifica por estar simulando 

um papel fora de minha esfera de atuação profissional. Tratava-se, naquele momento, de uma 

professora, passando-se por uma recrutadora.  

Essa experiência reforça a seguinte assertiva de Charles Bazerman (2011b, p. 26): “É 

claro que para nossas palavras realizarem seus atos, elas devem ser ditas pela pessoa certa, na 

situação certa, com o conjunto certo de compreensões”. Nada mais elucidativo! Os atos a que 

o pesquisador faz menção são os atos de fala, que “consistem em ações sociais significativas 

realizadas pela linguagem” (BAZERMAN, 2011b, p. 22). Num simulacro de entrevista tal qual 

o realizado, pelas razões já expostas, o ato social não se concretizou em sua plenitude. Se, para 

as colaboradoras, a experiência foi exitosa porque em algum momento elas já assumiram aquele 

papel social e possivelmente o assumirão em outras ocasiões, para mim não se concretizou a 

adoção daquele papel social, resultando, assim, certo fracasso. 

Como atenuante para meu desempenho, recorro a Zapella (2002, p. 233), que assegura 

que “toda interação, por mais pré-formatada, por mais ritualizada que seja, não pode escapar 

aos não-programas”. Sendo assim, é inevitável que ocorra uma disparidade entre o programa 
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prescrito e o programa realizado, o que justifica os deslizes cometidos pelos atores (ZAPELLA, 

2002, p. 234). 

Mas, se por um lado, essa situação imprevista gerou algum constrangimento, por outro, 

na experiência realizada através da simulação, foi possível perceber – guardadas as limitações 

impostas pelo próprio evento – a apropriação dos papeis de entrevistadora e entrevistadas – 

principalmente destas últimas – que deixaram transparecer as emoções provocadas pelo 

momento de ‘avaliação’.  

Afinal, o ensaio proposto pela simulação se deu no embate ‘corpo a corpo’, na troca de 

olhares, na percepção das nuanças da entonação da voz e dos gestos. Dessa forma, a avaliação 

do desempenho tornou-se mais próxima daquilo que se percebe numa entrevista de emprego, 

alcançando, assim, a finalidade a que se destinava, contribuindo efetivamente para o 

desempenho das colaboradoras, numa perspectiva de letramento laboral (PAZ, 2008).   

 

e) Roda de conversa: avaliação 

 

A finalização deste segundo encontro deu-se através de uma roda de conversa, momento 

em que as colaboradoras avaliaram a oficina, os gêneros textuais apresentados, o meu 

desempenho e também deram sugestões. 

A primeira pergunta, bem genérica, solicitava às colaboradoras que explicitassem o que 

julgaram mais importante acerca dos gêneros tratados durante a aula. Ainda pouco à vontade 

para responder, Zila e Rizolete apontaram a biografia do perfil profissional como um gênero 

importante, já que lhes dará a possibilidade de se apresentarem profissionalmente nas redes 

sociais. Lúcia e Celina elegeram a simulação de entrevista, pois entenderam que, através dela, 

foi possível reconhecer algumas falhas que posteriormente poderão ser evitadas no momento 

da entrevista propriamente dito. Segue a sequência de falas que conduziu a essa conclusão.  

 

Eu: Então, veja! Nós já trabalhamos na aula anterior e nesta com práticas de 

leitura e de escrita. Vocês já disseram que a biografia pode contribuir no 

trabalho de vocês no sentido de se apresentarem para o público. E tem alguma 

dessas outras práticas que pode contribuir, além dessa? Além da biografia? 

(...) A entrevista41, vocês acham que pode contribuir? 

Colaboradoras: Pode, pode! 

Celina: A entrevista foi boa, né. Principalmente, eu acho que através da 

experiência, [incompreensível] um ao outro, e a gente pode deixar alguns 

erros, algumas falhas, né. Eu creio que a gente se arrumando, na hora de sentar, 

o cabelo, você já tem que chegar lá pronta, né. Eu sei que aqui foi de 

                                                 
41 Simulação de entrevista. 
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brincadeira (sorrindo), mas soltar o cabelo...(volta a ficar séria), você já tem 

que chegar lá pronta, e não se arrumar na hora de sentar [...]42 

Lúcia: [incompreensível] Foi só pra descontrair um pouco, ver se o 

nervosismo...ver se passava mais. 

Eu: E o interessante é porque isso nos leva a ficar atentas porque as pessoas 

estão observando o que nós fazemos {todas balançam a cabeça em 

concordância}, né. Nós somos observadas o tempo inteiro. Imagine um 

entrevistador [...]. 

 

 Na sequência destacada, é possível observar que, em minha fala, retomo a tônica do 

curso, lembrando as cursistas das práticas letradas que elas realizaram. Isso se fez necessário 

porque, em muitos momentos, ocorrem desvios dos assuntos pertinentes ao curso de letramento, 

e as considerações das colaboradoras enveredam para situações mais ligadas à profissão de 

cuidador.   

Realizada a pergunta, houve aquela troca de olhares, expressando dúvida, e as mulheres 

não se manifestaram. Sugeri, então, como resposta, a simulação de entrevista.  Muitas vozes se 

manifestaram positivamente, mas Celina foi a única que se dispôs a falar. Por sua fala, percebe-

se que a colaboradora entendeu a simulação como um momento de treino, de ensaio (“aqui foi 

de brincadeira”), entretanto, deixa transparecer uma repreensão ao comportamento de Lúcia. 

Ao proferir por duas vezes o enunciado “Você tem que chegar lá pronta”, o tom de sua voz 

denunciou que não aprovara o comportamento da colega, o que sugere que, para ela, a atividade 

deveria ter sido levada mais a sério. Como se naquele momento da simulação, Lúcia devesse 

ter agido tal qual agiria em uma entrevista verdadeiramente. É interessante a reação de Celina, 

pois ela reforça o fato de que a atividade de simulação de entrevista de emprego conseguiu 

mobilizar sentidos e sensações muito próximos do que ocorreria no evento entrevista, de fato. 

Registro que Lúcia, embora tenha feito esse movimento com o cabelo, ao sentar-se para 

a simulação da entrevista, portou-se com bastante seriedade.   

Encerrei a sequência advertindo-as de que a observação dos outros sobre nossos atos é 

contínua. Dessa forma, reafirmei as recomendações e orientações já feitas anteriormente sobre 

o gênero entrevista de emprego. 

Em seguida, perguntei-lhes se consideravam alguma das práticas de escrita 

desenvolvidas difícil de realizar. Diva, muito rapidamente, destacou a biografia do perfil 

profissional como um texto difícil de escrever. Para ela, “Talvez a gente não saiba falar assim 

da gente. A gente não sabe se expressar da maneira que a gente quer”. Outras colaboradoras 

concordaram com ela, afirmando que é difícil “colocar /as ideias/ no papel”.  

                                                 
42 Referindo-se à postura da colaboradora Lúcia, que, ao dirigir-se à carteira para participar da simulação, soltou 

os cabelos e balançou a cabeça com vigor. 
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Refletindo acerca da dificuldade de Diva e de outras na escrita da biografia do perfil 

profissional, ocorreu-me que, por mais que se queira criar um distanciamento entre o autor do 

texto e as informações expostas – utilizando-se a 3ª pessoa, conforme fez Pollyana – tratam-se 

de informações pessoais, tendo o gênero, portanto, caráter autobiográfico, já que revela, ainda 

que discretamente, traços da personalidade do autor. Nesse sentido, estou ancorada em Lejeune 

(apud Carvalho, 2011, p. 68), que assim define autobiografia: “relato retrospectivo em prosa 

que uma pessoa real faz de sua própria existência, enfatizando sua vida individual, 

particularmente a história de sua personalidade”. Desse modo, justifica-se esse medo do 

desvelar provocado por esse tipo de escrita. Soma-se a isso o fato de que as colaboradoras 

estavam pela primeira vez escrevendo um texto com características autobiográficas, que 

dependeu, pelo menos na maioria dos casos, de um modelo para que pudesse ser escrito.  

Em contrapartida, lembrei-lhes que, em duas biografias que me foram entregues, havia 

exposição em excesso, o que não se coadunava com a proposta do gênero em questão. As 

escreventes desses textos deixaram-se levar pelo impulso de escrever, de contar, a ponto de 

Alzira, autora de um deles, comentar que, quando inicia o processo de escrita, tem dificuldade 

de interrompê-lo. 

Nesse caso, entendo que essas colaboradoras, apesar das orientações dadas ao longo da 

atividade, não atentaram para o interlocutor nem para o suporte onde o texto seria publicado. 

Essa opção também revela que a proposta de uma escrita significativa, considerando os 

objetivos propostos pelo curso de letramento, naquele momento, para aquelas cursistas, não se 

concretizou. Elas fizeram um registro de vida a seu bel prazer. Chamei-lhes a atenção para esses 

aspectos e solicitei que rescrevessem os textos procurando dar mais proximidade à biografia do 

perfil profissional, mas não houve retorno dessas atividades.  

No momento de encerramento da oficina, duas colaboradoras teceram comentários a 

título de sugestão para um próximo momento. Clotildes recomendou que, ao assumir o papel 

de entrevistadora, eu deveria me apresentar para o pseudoentrevistado. E Nísia sugeriu que eu 

insistisse mais para que as mulheres lessem suas produções textuais, em especial as biografias. 

Para a colaboradora, essa seria uma forma de se conhecerem melhor e poderem criar um círculo 

de relacionamento para trocar informações umas com as outras e até recomendar para vagas de 

emprego, caso houvesse possibilidade.  
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4.3.3 Oficina de letramento 3 

 

Quadro 12 – Síntese do planejamento da oficina 3 (3/11/2014) 

SUBEVENTOS DE LETRAMENTO 

Gêneros recibo e aviso prévio. 

Retomada dos gêneros textuais que foram trabalhados.  

*Entrega das atividades (currículos e cartas de apresentação). 

*Orientações sobre ortografia, pontuação, paragrafação etc.; 

correções das atividades. 

Roda de conversa (a saúde do idoso). 

Oficina de compreensão e uso: bula de medicamento 

Roda de conversa. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

a) Retomada aos gêneros textuais que foram trabalhados 

 

Dei início a este evento entregando às colaboradoras modelos dos gêneros recibo e 

aviso prévio (Ver Anexo G). Tais gêneros foram apresentados com o objetivo de elas os 

conhecerem (ainda que superficialmente), principalmente no que se refere à finalidade, já que 

circulam no mundo do trabalho formal, embora não sejam gêneros ‘para conquistar o trabalho’, 

conforme a proposta deste estudo. Os modelos foram lidos e sua estrutura explicada, de acordo 

com as finalidades de cada informação. 

 O que procurei deixar bem claro para as colaboradoras é que, ao assinarem esses textos, 

bem como o contrato de trabalho, anteriormente explicitado, elas estarão assumindo um ato 

responsivo. Assinar (o contrato, o aviso prévio, o recibo etc.) é produzir um discurso – ‘Eu 

concordo’; é assumir uma posição nessa relação dialógica estabelecida entre dois sujeitos 

produtores de sentido, pois, conforme Bakhtin (1997, p. 290), “o ouvinte que recebe e 

compreende a significação de um discurso adota simultaneamente, para com esse discurso, uma 

atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, 

apronta-se para executar”. Devem, portanto, os sujeitos – as colaboradoras, no caso – estar 

atentas às especificidades dos discursos constantes nesses textos. 

Em seguida, fiz uma breve recapitulação dos gêneros textuais tratados até então: 

currículo, carta de apresentação, biografia de perfil profissional nas redes sociais, entrevista de 

emprego, para concluir a primeira etapa do curso (gêneros ‘para conquistar o trabalho’). Na 

sequência, entreguei às mulheres os currículos e as cartas de apresentação que me haviam sido 

entregues na aula anterior. No quadro, registrei algumas observações sobre ortografia, 

pontuação, paragrafação etc., colhidas dos textos que me haviam sido entregues, adotando o 
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que prescreve Geraldi (1997), ao afirmar que todo o processo de ensino e aprendizagem da 

língua deve tomar como ponto de partida o texto.  

À medida que identificávamos e discutíamos os problemas encontrados, as 

colaboradoras faziam as correções em suas próprias folhas. Adotei a estratégia de não 

identificar os desvios gramaticais nas produções, com a finalidade de estimulá-las a buscar os 

problemas em seus próprios textos. Ademais, não quis ‘higienizar’ o texto, ou seja, apontar 

apenas os desvios de ordem gramatical (ARCOVERDE; ARCOVERDE, 2007). Também lhes 

pedi que tentassem perceber o que as levou a utilizar o registro informal da língua, 

principalmente no que concerne às dificuldades de regência e concordância, procurando 

conduzi-las a uma breve prática de reflexão sobre sua escrita.  

Merece registro que esse foi um momento bastante esperado pelas colaboradoras: a aula 

da “correção”. Mostravam-se preocupadas pelo fato de “não saberem escrever”, ou “o que a 

professora deve estar pensando sobre esses erros”, reforçando a equivocada visão de que ‘saber 

gramática’ garante uma boa performance escrita e elevando, ainda, ao status de ‘aula de 

português’ a aula que privilegia os aspectos gramaticais. Esse ideário já vem sendo motivo de 

reflexão de vários autores como Antunes (2003), que faz questão de condicionar o uso da 

gramática ao funcionamento da língua. Para ela, o valor das regras gramaticais está atrelado à 

aplicação dessas regras na construção dos atos sociais da comunicação verbal. Por isso, trouxe-

lhes breve esclarecimento sobre a flexibilidade das regras gramaticais, que devem se adequar a 

variações impostas pelas diversidades geográficas, sociais e de registro da língua (ANTUNES, 

2003). Nesse ponto, esclareci que os textos que haviam produzido, por serem usados nas 

relações de trabalho, exigiam o uso formal da língua. 

 Segue o momento em que faço a leitura de um trecho de biografia de perfil profissional 

e destaco um problema relacionado à pontuação. Escolhi esse aspecto gramatical porque a má 

pontuação foi um problema recorrente nos textos.  

 

Eu: Eu procurei tirar um problema de cada /texto/, pra todo mundo encontrar 

alguma coisa aí no texto. Não sei se vocês vão encontrar... 

No perfil profissional...aí teve problema de pontuação mais ainda. Por quê? 

Porque a carta de apresentação vocês fizeram mais ou menos parecida com 

aquela, que estava lá. Não tinha um modelo? Tinha um modelo. Essa aí vocês 

fizeram mais assim (+) à vontade. 

Eu vou levar em consideração também que algumas de vocês não passaram a 

limpo, foi feita em sala de aula. Eu acho que se vocês tivessem feito em casa 

com mais tempo, eu acho que vocês iam fazer uma revisão do texto. Isso tudo 

ia tornar o texto melhor. 
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Mas a gente não pode deixar de cuidar da pontuação. Então eu peguei quatro 

exemplos: “Sempre procura ficar informada sobre assuntos que, poderão 

ajudá-la na própria profissão”.  ...  

Qual é o problema aí? É problema de pontuação. Que é que está inadequado 

na pontuação? 

 

 

Nessa sequência de falas, primeiramente observo que tentei mostrar às colaboradoras 

que cada texto recebeu minha atenção, já que “procurei tirar um problema de cada”. Agindo 

dessa forma, objetivei fazê-las sentirem-se parte importante do evento em processo, por causa 

da atenção dada a sua escrita. Mas também havia a intenção de procurar deixá-las atentas à 

atividade de correção, para reforçar a importância de se revisar o texto, antes de torná-lo um 

‘produto final’.  

Na sequência, estabeleci uma dicotomia. De um lado, os textos produzidos a partir de 

um modelo: apresentaram problemas de pontuação, mas nem tanto. Do outro, o texto produzido 

“sem modelo”: apresentou muitos problemas de pontuação. O que afirmo, na verdade, é que a 

escrita, apoiada nos modelos – como no caso do currículo e da carta de apresentação –, é 

amparada do ponto de vista estrutural do gênero, mas também do ponto de vista estrutural da 

língua. Já mencionei anteriormente que as colaboradoras utilizaram vocábulos idênticos aos dos 

modelos, na escrita de seus textos. O mesmo ocorreu com algumas estruturas frasais, em que 

houve a necessidade do uso da vírgula, como no uso do vocativo, por exemplo: “Prezados 

Senhores, [...]”.   Em contrapartida, a biografia de perfil profissional, embora tivesse o amparo 

de um modelo projetado no quadro, possibilitava que as escreventes organizassem estruturas 

frasais originais, ou não tão próximas às que o modelo trazia (“Mais à vontade”). Sendo assim, 

as chances de ocorrerem desvios quanto à pontuação eram maiores, como de fato ocorreu.  

Erros de pontuação, em especial o uso da vírgula, merecem especial atenção porque esse 

aspecto está diretamente relacionado à textualidade, ou à “solidariedade sintática e semântica”, 

segundo afirma Bechara (2009, p. 606). Sendo assim, a integridade do sentido pode ser 

prejudicada em decorrência de uma má pontuação. 

Não houve nenhum caso dessa natureza nos textos produzidos. O exemplo destacado 

evidencia um fenômeno que muito frequentemente ocorre com relação ao uso da vírgula: 

possivelmente a escrevente estabeleceu como critério uma pausa para empregá-la. Esse é, alias, 

um recurso comumente empregado. A pontuação, entretanto, obedece a uma série de normas 

para que seja efetuada de forma eficiente. No exemplo em questão, o problema ocorreu porque 

o pronome relativo ‘que’ está introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva, sendo 

assim, não se deve usar a vírgula nem antes nem após o pronome.   
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 Do acima exposto advém uma questão cuja solução me parece difícil de solucionar. 

Está claro que no curso de letramento a prática textual tem função social, já que não tem um 

fim em si mesma. Não há também um direcionamento específico aos aspectos gramaticais, no 

sentido de que as cursistas aprendam normas. Mas o fato é que para a escrita de um de texto 

eficaz e que cumpra os objetivos a que se propõe, seria preciso que as colaboradoras tivessem 

conhecimentos mínimos necessários acerca de alguns aspectos gramaticais, como a pontuação, 

por exemplo.  

Quando lhes perguntei qual o problema de pontuação do trecho apresentado, uma das 

cuidadoras conseguiu identificá-lo. Limitei-me a dizer que realmente aquele era o problema e 

que não havia necessidade da vírgula após o ‘que’. Como resgatar em tão pouco tempo os 

conteúdos que seriam necessários a uma compreensão efetiva daquele fenômeno: pronome 

relativo, termo antecedente, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva 

explicativa? Mesmo uma abordagem retórica, mais adequada à proposta do curso, exigiria um 

tempo do qual não dispúnhamos. Ficou, então, esse hiato não solucionado. 

 

b) Roda de conversa: a saúde do idoso 

 

Na roda de conversa que deu sequência ao evento, o interesse estava voltado ao trabalho 

com o idoso, especialmente na área da saúde. Questionei quais delas trabalham ou já haviam 

trabalhado com idosos, se elas administravam medicação e a forma como essa ação era 

realizada. Do grupo presente, sete afirmaram ter experiência no trabalho com idosos: no âmbito 

familiar, uma já havia cuidado do pai falecido, uma cuidara anteriormente da sogra e outra, na 

ocasião do curso, cuidava da mãe; no âmbito profissional, uma já havia trabalhado em hospital 

e residência e outras três apenas em residências. 

 Quanto à administração da medicação, no caso dos familiares, as próprias mulheres 

administram ou administraram a medicação, com exceção de Nísia, que cuida da mãe. Ela 

afirmou que a idosa de 88 anos administra os próprios medicamentos; a função da filha é a de 

listar os remédios e estabelecer os horários. Segundo seu relato, a mãe é lúcida e capaz de 

exercer essa atividade. Com relação às cuidadoras que trabalharam formalmente em residências 

e em hospital, apenas as que têm curso de técnicas em enfermagem administraram 

medicamentos.  

Nesse momento, durante a troca de informações, Diva apresentou um caderno (o mesmo 

que estava utilizando para fazer seus apontamentos) em que fizera o registro de atendimento de 

um idoso do qual cuidara recentemente. No caderno constavam, entre outras informações, os 
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nomes e endereços do paciente e de alguns familiares, bem como os contatos telefônicos, os 

nomes dos medicamentos utilizados pelo paciente, os horários e a verificação da administração. 

Tudo escrito de forma simples, mas, sem dúvida, uma importante amostra para a consolidação 

do uso do gênero ‘registro’ pelos profissionais cuidadores de idosos. 

 A colaboradora informou que, ao iniciar o trabalho na casa do idoso, já existia a tabela 

com os medicamentos e horários para administração, colada à geladeira e escrita, 

possivelmente, por uma das filhas do idoso. Perguntei a ela quem a havia orientado a fazer os 

registros de controle de medicamentos e demais anotações e o porquê dessa orientação. Segue 

a seguir a resposta a essas questões e meus comentários: 

 

Diva: A professora da gente do curso de cuidadoras ... que tudo que a gente 

fizesse com o idoso, trabalhasse, seria bom anotar, até pra depois, se tiver 

algum problema, alguma coisa, saber se foi alguma medicação, a falta de 

alguma medicação. Então, tudo isso é importante.  

Eu: E, no caso (+) essa professora era professora de quê, essa que você está 

falando? 

Diva: Era professora de “práticas específicas de cuidadoras” ...Assim, tudo 

que eu fizesse, a gente fizesse com o idoso tinha que anotar, assim: data, hora... 

Eu: Isso é uma prática de escrita recomendada pela professora... 
 

Na fala de Diva, observo que a primeira lembrança com relação à recomendação dada 

pela professora foi no sentido de garantir um acompanhamento idôneo do paciente idoso. Ela 

enfatiza que a professora recomendara anotar tudo o que se fizesse com o idoso. “Anotar tudo” 

é a prática de escrita que, no entendimento da professora, organiza as ações das cuidadoras, 

intencionando garantir um registro minucioso e eficaz do que acontece no (s) turno (s) em que 

a cuidadora se encontra com o paciente. E Diva continuou seu relato, acrescido de algumas 

informações dadas por Auta: 

 

Diva: Se tivesse alguma ocorrência de pressão, como de fato até teve. A 

pressão dele ficou muito baixa, ele usava marca passo, então a gente precisava 

ter o controle, né? Aí ficou muito baixa a pressão. Eu fui anotando e fui 

verificando a pressão dele. Cada vez que eu anotasse, se tivesse alteração, 

tinha que ligar pra família. Uma das filhas dele era médica, tinha que entrar 

em contato pra levar pro pronto-socorro. 

Eu: Ótimo! Então existe um trabalho de registro (+) como um técnico de 

enfermagem também faz. Registro de ocorrência.  

Auta: Esse caderno, eu esqueci o nome. Ela43 deu um nome pra esse caderno 

... quando (+) bom pra gente, cuidadora, quando você sair, pra anotar tudo que 

aconteceu e como deixou o paciente... 

Diva: Mas esse aqui eu fiz, mas a família não era nem muito de acordo, assim, 

porque a família pegava, (+) eles não se interessavam muito ... Era pra ter uma 

                                                 
43 Referindo-se à professora da disciplina. 
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pessoa lá pra olhar, dar medicação e pronto ... Eu fiz até porque a família era 

muito difícil, aí achei melhor pra mim, pra minha segurança... 

Auta: (incompreensível) Se você deixou o paciente bem, se você passar pra 

outra cuidadora, quando você saiu, ele estava bem, não estava com nenhum 

problema. Aí, se por acaso, ... acontecer alguma coisa, você tem como provar 

que no seu plantão tudo correu bem e você deixou o paciente bem. Essa é uma 

prova para o cuidador. 

 

 

Dessa vez Diva evidencia uma situação em que a prática de escrita recomendada pela 

professora foi utilizada para atender a um procedimento real. A anotação resultante da 

verificação da pressão é apenas um dos constituintes dos dados relacionados ao paciente, 

conforme será mostrado mais adiante, e que compõe, juntamente com os outros dados, o gênero 

registro de procedimento. A finalidade desse gênero, como o nome sugere, é registrar 

acontecimentos e situações que dizem respeito ao paciente, de forma a auxiliar a evolução do 

tratamento.  

Outras duas finalidades concernentes a esses registros foram lembradas por Auta. A 

primeira delas é o fato de, em havendo mais de um cuidador, se estabelecer uma comunicação 

sobre os procedimentos que foram tomados no plantão anterior, garantindo uma continuidade 

no atendimento e no tratamento. A outra é resguardar o cuidador de qualquer incidente, já que 

ele terá uma comprovação por escrito de todas as ações realizadas, o que o torna um documento 

de amparo legal. Auta utiliza os termos “tem como provar” e “prova”, notadamente da esfera 

jurídica, para dar ênfase a essa finalidade. Anteriormente, Diva já havia esclarecido: “eu fiz [...] 

pra minha segurança”. No seu caso, ela pretendia se resguardar da própria família do idoso, que 

se mostrava resistente quanto a suas anotações e, segundo seu relato, era “difícil”. 

Tratando dos registros de ordens e ocorrências utilizados pelos profissionais de 

enfermagem, Paz (2008, p. 58) também faz menção ao seu caráter de álibi quando afirma que 

há, nessas anotações, “elementos de cunho administrativo e clínico” que podem “ser subsídios 

para a auditoria em enfermagem e servir de fonte de dados para processo administrativo, de 

cunho jurídico”.  

A aproximação com o trabalho da área de enfermagem também se faz perceber, nas 

falas das colaboradoras, pelo uso de vocabulário muito próximo ao usado em sua atuação 

profissional – medicação, paciente, plantão, ocorrência – o que confirma a estreita relação entre 

letramento laboral e em saúde nas práticas dos cuidadores. 

Um dado que não pode deixar de ser mencionado é a postura da família do idoso, 

paciente de Diva. Havia, segundo seu relato, certa indiferença por parte da família em relação 

as suas breves anotações (“eles não se interessavam muito...”). Embora seja difícil estabelecer 
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um julgamento a partir de tão poucos elementos concretos, os indícios fornecidos por Diva 

levam a crer que poderia haver um certo estranhamento da família com relação às suas 

anotações. Afinal, a concepção de cuidador, para a família, parecia estar mais próxima daquela 

que verifiquei nos hospitais geriátricos visitados, conforme Diva esclareceu: “pra ter uma 

pessoa lá pra olhar, dar medicação e pronto”. Para a família, então, não era da alçada da 

cuidadora fazer anotações, registros. Talvez enxergassem essa ação como algo que estava além 

de usas funções. Arrisco afirmar até que houvesse uma tentativa de tirar dela a possibilidade de 

ter como ferramenta auxiliar de trabalho uma peça escrita. Pelo que se pode depreender de seu 

relato, nem mesmo a filha médica estimulava seu procedimento, já que sua função seria 

simplesmente telefonar, caso houvesse alguma alteração na pressão. 

Ao trazer à tona a informação de que havia uma filha médica, Diva expõe ainda mais a 

relação assimétrica que se estabelecia entre ela e a família, o que parecia pesar sobre a cuidadora 

como uma bigorna colocada sobre suas ações. Afinal, estava sendo imputada sobre ela uma 

autoridade que ia além da relação empregado/ patrão, pois se estendia a uma escala hierárquica 

dentro do sistema de saúde no qual está profissionalmente inserida. Mas, mesmo assim, ela foi 

adiante. Não se deixou intimidar e deu prosseguimento a suas anotações, à revelia de seus 

contratantes, numa atitude de empoderamento respaldada pela segurança que o registro lhe 

proporcionava. A seu modo, tentou expulsar de dentro de si a sombra invasora do opressor 

(Freire, 2002). 

Seguem algumas imagens do caderno com suas anotações. 
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Figura 13 – Registros dos procedimentos de colaboradora Diva 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 
 

 

 

Na primeira imagem do caderno, observa-se uma espécie de ficha pessoal do paciente, 

registrando os seguintes dados: nome, idade, endereço, telefone, estado civil, quantidade de 

filhos. Na mesma página, Diva informou, ainda, que o idoso é lúcido, tem apenas algumas 

limitações e possui comércio em casa. A segunda imagem apresenta a rotina matutina do 

paciente e uma tabela não demarcada, com dados sobre a aferição da pressão: data, horário e 

resultado. Na terceira imagem, estão listados os medicamentos que eram administrados, os 

turnos e as dosagens. À frente da dosagem, a cuidadora assinalou OK, para confirmar que o 

medicamento havia sido administrado.  

Sem dúvida, as informações anotadas pela cuidadora são de suma importância, pelos 

motivos já apresentados. Mas há que se dar destaque a duas informações registradas por Diva: 

a lucidez do paciente e a presença de um comércio em casa. Esses últimos dados são bastante 

importantes, pois não são raros os casos de filhos que tentam interditar os pais sãos, na tentativa 

de gerir os bens dos últimos, alegando que estes não estão mais em condições de responder por 

suas ações. Nesses casos, qualquer testemunho, principalmente documentado, pode se 

constituir prova em processos judiciais.  

Ao final da oficina, realizei entrevista individual com a colaboradora Diva, a fim de 

buscar detalhes sobre a escrita dos registros que ela havia apresentado. Interessava-me, em 

particular, saber de que forma a professora havia ensinado a fazer os registros: se havia utilizado 
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o quadro, se havia disponibilizado um modelo ou se apenas havia falado sobre eles. Segue sua 

explicação de como ocorreu a orientação: 

 

 
Diva: Não, eu acho que ela só falou. Não tenho assim lembrança, mas eu acho 

que ela só falou. Assim, ela disse que ((procurando reproduzir a fala da 

professora)) “tudo que você registrar é bom pra você, porque (+) na técnica de 

enfermagem, a gente também tem isso. Só que isso aqui é uma ocorrência que 

fica no hospital. Que fica o livro de ocorrência e fica no prontuário do 

paciente. Aí tudo que ocorre lá, registra e assina”. 

Eu: Aí ela disse pra fazer no caderninho mesmo. 

Diva: Pronto. Aí ela disse como a gente não tem e nem sempre o pessoal da 

casa tem o caderno ((procurando reproduzir a fala da professora)) “Aí você 

pode levar um caderno, deixar num caderno tudo registrado, com data, com 

hora, com tudo o que você fez” ... 

 

 

Tempos após o fim do curso, soube que a professora é enfermeira, o que muito 

provavelmente influenciou na recomendação feita às cursistas e explica a forma como conduziu 

sua orientação. Ao afirmar “a gente também tem isso”, a voz da enfermeira se sobrepõe à da 

professora, numa tentativa de aproximação entre as duas profissões. Ela consegue enxergar 

afinidades entre os dois grupos e compartilha o uso dos registros com as cursistas, sugerindo, é 

claro, adaptações de como usar o caderno. Não houve como averiguar por que a professora não 

desenvolveu um trabalho sistemático com os registros de procedimento. De qualquer forma, 

ainda que tenha feito apenas uma explanação oral, o certo é que ela contribuiu sobremaneira 

para o letramento laboral (PAZ, 2008) do grupo de cuidadoras que esteve sob sua orientação. 

Mas não apenas isso. Houve um efetivo empoderamento dessas profissionais, já que o uso dos 

registros revela o nível de comprometimento profissional daquelas que o utilizam e, de certa 

forma, equiparam-nas a outros profissionais da área da saúde.  

Como nem todas as colaboradoras foram suas alunas, já que eram provenientes de 

turmas diferentes, havia desconhecimento de parte do grupo acerca dos registros e a ideia do 

uso desse gênero foi compartilhada e sugerida para as demais.  

Todas essas informações provocaram-me uma reflexão acerca da necessidade de ocorrer 

um constante diálogo entre a disciplina Língua Portuguesa e as disciplinas do eixo 

tecnológico44, no sentido de contribuírem mutuamente para o fortalecimento das práticas 

                                                 
44 No caso do Curso de Cuidador de Idoso oferecido pelo IFRN, o eixo tecnológico “compreende conhecimentos 

de formação específica, de acordo com o campo de conhecimentos do eixo tecnológico, com a atuação profissional 

e as regulamentações do exercício da profissão” (IFRN, 2013, p 13). Corresponde às disciplinas Biossegurança, 

Legislação e ética profissional no cuidado com o idoso, Patologias e uso crônico de medicamentos, Funções do 
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letradas que serão utilizadas pelos profissionais que estão ajudando a preparar, em quaisquer 

níveis de ensino. Esse objetivo só poderá ser alcançado, no entanto, caso as instituições de 

ensino levem “em consideração as necessidades comunicativas dos alunos na prática social” 

(SANTOS, 2012, p. 18). 

 

c) Oficina de compreensão e uso: bula de medicamentos45  

 

Quadro 13 – Microeventos da oficina de compreensão e uso: bula de medicamentos 

 Identificação de informações que constam nas bulas, em caixas de remédios (rótulos) 

 Orientações sobre o gênero bula de medicamentos no powerpoint.  

 Identificação de informações essenciais para administração de medicamentos em bulas. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

As informações discutidas na roda de conversa coadunaram-se à apresentação feita logo 

em seguida, em powerpoint, intitulada Administrando medicação ao idoso. O objetivo foi 

discutirmos a importância de se fazer um bom planejamento para a administração dos 

medicamentos, o que inclui a verificação da droga certa, da dosagem certa, da via certa, da hora 

certa e do registro certo46 (BRASIL, 2013b, p. 30).  

 Esse foi um momento de muita importância para orientar as práticas de leitura das 

colaboradoras, já que esse conjunto de informações precisa ser muito bem compreendido por 

qualquer que seja responsável pela administração do medicamento. A má leitura, nesses casos, 

pode culminar em erros que podem ocasionar efeitos danosos ao paciente. Lemos, discutimos 

e exemplificamos cada um desses itens, ressaltando a importância do texto escrito em cada um 

dos casos. Dei especial atenção ao fato de haver medicamentos com nomes semelhantes, mas 

destinados a enfermidades diferentes. Outro dado significativo a que dei destaque foi a 

dosagem, pois muitos acidentes com medicamentos advêm da administração de dosagem 

inadequada. Mas também fiz alusão a outros recursos, como os tamanhos e cores de caixas que, 

                                                 
cuidador do idoso, Entretenimento para idoso, Processo envelhecer: senescência e senilidade e Prática: aplicação 

dos cuidados com os idosos, conforme está apresentado na Matriz Curricular do curso (cf. p. 34).  
45 A ANVISA (BRASIL, 2009, p.3) assim define a bula de medicamentos: “documento legal sanitário que contém 

informações técnico-científicas e orientadoras sobre os medicamentos para o seu uso racional.”  
46 Apoiei-me no Anexo 3 da portaria MS, nº 2095 (24/09/2013) do PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA 

PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, coordenado pelo Ministério da Saúde e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), cuja finalidade é promover práticas seguras no uso 

de medicamentos em estabelecimentos de saúde. O protocolo apresenta nove “certos” que devem ser observados 

na administração dos medicamentos pelos profissionais da saúde a quem cabe essa função. Selecionei cinco deles, 

porque à maioria dos cuidadores só compete a administração de medicamentos a um único paciente e, geralmente, 

no ambiente doméstico.  
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por sua semelhança, também podem confundir na hora da administração. Disse-lhes que até 

mesmo o tamanho do comprimido ou supositório deve ser observado como forma de precaução.  

Todos esses aspectos fizeram as colaboradoras perceberem que a leitura não está 

condicionada apenas ao conjunto de palavras, estruturas frasais, parágrafos. Mostrei-lhes que 

há todo um aparato semiótico cujas informações, somadas ao texto escrito, devem ser 

consideradas para uma efetiva compreensão, pois conforme afirma Dionísio (2011, p. 131), 

“uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de atribuir sentidos a mensagens oriundas de 

múltiplas fontes de linguagem”.  

Para consolidar as informações apresentadas, selecionei os gêneros bula de 

medicamentos e tabela de medicamentos, para desenvolver oficinas em que pude observar, 

entre outros aspectos, como as colaboradoras identificavam as informações contidas nos textos. 

Iniciei utilizando o suporte caixa de remédio. Distribuí caixas de medicamentos variados e 

folhas em branco e solicitei às colaboradoras que identificassem e escrevessem o nome do 

medicamento, a quantidade de miligramas, por que via o remédio é administrado, a data de 

validade e como deve ser conservado (guardado). O objetivo da atividade foi estimular a ação 

de leitura como prática social, já que as informações contidas nas caixas (rótulos47) antecipam 

informações básicas que constam nas bulas, orientando o consumidor no ato da compra, quer o 

medicamento tenha sido prescrito ou não.  

As colaboradoras não tiveram dificuldade em realizar essa atividade, mostrando rapidez 

para encontrar as informações solicitadas. Essa destreza pode ser atribuída à familiaridade que 

têm com o suporte, pois, segundo seus relatos, manuseiam caixas de medicamentos com certa 

frequência, quer seja para uso próprio, quer seja para administração de medicamentos aos 

familiares – filhos, em especial – ou nos locais onde trabalham ou trabalharam. Por outro lado, 

há de se considerar que a indústria farmacêutica tem procurado deixar mais acessíveis os dados 

relevantes quanto às drogas, facilitando, desse modo, a compreensão do comprador e do 

usuário, no cumprimento à lei RDC48 nº 71, que estabelece regras para rotulagem de 

medicamentos, publicada em 22 de dezembro de 2000. No site da ANVISA, encontra-se o 

seguinte esclarecimento: “De acordo com esta nova resolução, todas as informações que serão 

incluídas nos rótulos devem ser dispostas com dimensões necessárias à fácil leitura visual e 

devem ser redigidas de modo a facilitar o entendimento do cidadão” (BRASIL, 2016b). 

                                                 
47 Embora tenha acontecido uma oficina específica para o gênero rótulo, nesse momento julguei necessário 

antecipar o trabalho com a rotulagem dos medicamentos, pois é o primeiro gênero com o qual o consumidor 

mantém contato, antes de consultar a bula.  
48 Resolução da Diretoria Colegiada. 
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Na sequência, passei à bula de medicamentos. Apresentei em powerpoint as 

informações que nela constam com o objetivo de observarmos as partes que a compõem, 

refletindo sobre a pertinência de cada informação. Depois, fiz três perguntas, com a finalidade 

de buscar situações reais para nossas discussões:  

 

Conhecem alguém que já tomou uma superdosagem de algum medicamento? 

Conhecem alguém que já comprou um medicamento e não sabia como usá-lo? 

Conhecem alguém que já teve problemas por ingestão de um medicamento 

contraindicado? 

 

 

Eu mesma apresentei um caso e, após, Diva também relatou uma experiência:  

 

Eu:... A gente sabe que essa questão de administrar medicação (+) é muita 

responsabilidade. O meu pai, por exemplo, ele mesmo administra a medicação 

dele e, por um descuido, ele tomou uma superdosagem. Porque comprou (+) 

a caixa deveria ser 10mg, ele comprou 20 /mg/ e não reparou. Então estava 

tomando dobrado. E foi ficando (+) remédio à base de corticoide (+) ... foi 

ficando inchado demais e vermelho demais ... Foi quando ele reparou. 

 

♣♣♣♣♣ 

 

Diva: Eu comprei /o medicamento/ e não sabia usar. Também não li /a bula/, 

aí acho que foi por isso que eu fiquei com problema no estômago. Porque era 

um comprimido que tinha que dissolver na água, tipo aqueles [voz sem 

identificação: Sonrisal]. É (+) só que era comprimido mesmo, só que (+) eu 

vinha tomando, tomando, quando já estava no fim da caixa fui notando que eu 

tinha aquela ferveção dentro ... Depois foi que eu li, na bula, foi que a 

medicação estava errada. 

 

Outras colaboradoras também trouxeram experiências de pessoas que tiveram alergias 

ou intoxicações após tomarem alguma medicação, o que nos levou a debater sobre o perigo da 

automedicação e da indicação de medicamentos a outrem.  

Ainda utilizando o powerpoint, projetei a bula do medicamento Acetofen, produzido 

pelo laboratório Medley, para efetuar a leitura com as colaboradoras. Não lemos todas as 

informações, privilegiando as que interessam mais aos pacientes e aos cuidadores: forma de 

apresentação, indicação, contraindicação, posologia, entre outras. A leitura foi entremeada de 

esclarecimentos para que todas as informações pudessem ser bem compreendidas pelas 

colaboradoras. Solicitava sempre a participação delas, através de perguntas retóricas. Algumas 

poucas perguntas também foram feitas pelas colaboradoras.  

 Para finalizar, apliquei uma atividade (Ver Apêndice E) que consistia em entregar uma 

bula às colaboradoras e pedir que destacassem da mesma, passando para um quadro, as 
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seguintes informações: nome do medicamento, indicações, contraindicações, apresentação, 

reações adversas e posologia. A atividade teve como objetivo fazer com que as colaboradoras 

manuseassem a bula, em busca de informações essenciais para o conhecimento do paciente e/ou 

de seu cuidador, compreendendo a construção de sentido do todo, a partir da identificação e 

relação entre as partes.  

Além do preenchimento do quadro, havia também algumas questões que exigiam a 

localização de informações na bula para serem respondidas. Mas, para além da coleta de 

informações, através das questões, as colaboradoras foram conduzidas a compreender a bula 

com um gênero que pode auxiliá-las a realizar atividades no seu mundo de trabalho, pois trazem 

situações recorrentes na vida cotidiana. Para dinamizar a atividade e possibilitar a troca de 

informações, as colaboradoras formaram duplas para sua realização. Dessa vez, houve um 

pouco mais de demora na realização, não apenas por sua extensão, mas pela dificuldade em 

encontrar algumas informações. Seguem as perguntas da atividade, acima mencionadas: 

 

a) Quanto tempo depois de tomar este medicamento, ocorrerá o início de sua 

ação? 

b) Há alguma substância com a qual este medicamento não possa ser ingerido 

concomitantemente? Qual? 

c) O idoso de quem você toma conta decidiu, por conta própria, tomar algumas 

doses a mais deste medicamento, ocorrendo uma superdosagem. Qual o 

procedimento indicado pela bula? 

d) O medicamento pode sofrer interação com álcool?  

(     ) sim (     ) não  (     ) não há essa informação. 

e) Há alguma informação especial sobre a administração desse medicamento 

em idosos? Qual? 

f) Uma paciente fazia uso deste medicamento e soube que estava grávida. O 

que fazer? Por quê? 

 

 

Por seu conteúdo essencialmente técnico, o trabalho com o gênero bula de 

medicamentos se tornou um desafio. Foi inevitável proceder a leituras pouco atrativas e fazer 

esclarecimentos em uma área na qual sou leiga. A ideia de apresentar primeiramente o suporte 

caixa de remédio, com uma rotulagem que antecipa as informações da bula acabou se tornando 

uma boa estratégia, pois, além de proporcionar uma pausa em minha exposição oral, 

possibilitou que as colaboradoras manuseassem um suporte com a qual estão familiarizadas e 

prestassem atenção à presença de informações as quais nunca anteriormente tinham observado. 

Dessa feita, evidenciou-se para elas a importância de uma leitura atenta, ajudando-as a 

tornarem-se leitoras proficientes nessa área especifica.  
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Ainda tratando de leitura, as brevíssimas incursões de leitura semiótica dos objetos caixa 

de remédio e comprimidos trouxeram um novo olhar sobre o conhecido. As colaboradoras 

puderam atentar para formas, cores, tamanhos, percebendo esses elementos como carregados 

de sentido. Ainda que de maneira sutil, puderam identificar mensagens nesses modos49 de 

representação, o que se configura em um letramento multimodal que extrapola o texto escrito.  

  A leitura da bula, dando sequência à atividade realizada com as caixas de 

medicamentos, exigiu bastante concentração das colaboradoras, pois, como atestam Fujita, 

Machado e Teixeira (2014), a leitura e a compreensão de uma bula não é tarefa fácil para alguns 

usuários por causa da complexidade de suas informações técnico-cientificas. Ainda que eu 

tivesse restringido a leitura a algumas partes que julguei mais importantes, a metodologia parece 

ter se afastado de uma proposta de apresentação mais dinâmica. Mesmo assim, houve bastante 

aproveitamento durante essa apresentação, pois as colaboradoras apropriaram-se de 

informações essenciais ao seu trabalho. A atividade realizada após a leitura proporcionou, além 

de dinamismo à oficina, possibilidade de retomar alguns pontos que ficaram obscuros ao longo 

da leitura, como a função da posologia ou o significado da forma de apresentação.  

As colaboradoras também puderam observar a diversidade de apresentação do gênero 

bula, pois havia representações do gênero com maior ou menor complexidade, dependendo do 

medicamento. Juntas descobrimos que os medicamentos que exigem receita médica apresentam 

bulas muito mais extensas e com muito mais detalhes de informações, já aqueles de consumo 

livre, possuem bulas menos extensas, cuja linguagem é mais simples e são mais fáceis de serem 

compreendidas (algumas, inclusive, com letras em fontes maiores que o usual).  

Está claro a essa altura do trabalho que todos os gêneros selecionados ‘para usar no 

trabalho’ são de suma importância para as atividades desempenhadas pelas cuidadoras. Mas 

não se pode deixar de destacar que a bula merece uma consideração especial em função de sua 

finalidade e da importância das informações técnico-científicas nela contidas. Por esse motivo, 

vem sofrendo a influência de vários marcos regulatórios, na tentativa de adequá-la às 

necessidades informacionais e ao grau de instrução dos usuários, principalmente os leigos, os 

pacientes (FUJITA; MACHADO; TEIXEIRA, 2014). A esse respeito, Caldeira e colaboradores 

confirmam a função social da bula ao considerarem que ela  

 

pode e deve ser um instrumento para a cidadania, pois empodera o indivíduo 

ao informá-lo sobre o uso do medicamento, um artefato técnico-científico 

híbrido intrinsecamente ligado à qualidade de vida e à longevidade humana, 

                                                 
49 Modos semióticos são as variadas formas de representação utilizadas para compor um texto; podem ser verbais 

ou não verbais: cor, tamanho, formato, tamanho de letra, palavras, imagens etc. 
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imprescindível no progresso da saúde pública das sociedades modernas. 
(CALDEIRA, 2008, apud FUJITA; MACHADO; TEIXEIRA, 2014, p. 290) 

 

 

Infelizmente, mesmo com todas essas melhorias na acessibilidade ao conteúdo da bula, 

a população ainda incorre no grave erro de não ler, mesmo as informações mais elementares 

como a posologia ou a quantidade de miligramas dos comprimidos, por exemplo, colocando 

em risco sua saúde ou a daqueles que estão sob sua responsabilidade para a administração de 

algum medicamento. Ilustra bem essa assertiva os casos relatados por mim e por Diva. Tais 

situações poderiam perfeitamente ter sido evitadas através da leitura. No caso de Diva, até o 

tamanho do comprimido causou-lhe estranhamento, mas, mesmo assim, ela ignorou esse dado 

e insistiu no procedimento inadequado.  

Por isso, durante a realização das atividades, deixei-as procurarem as informações na 

bula, para que manuseassem bastante o texto e encontrassem as informações solicitadas. 

Quando havia alguma dificuldade, recorriam a mim e fazíamos juntas a busca pelo dado 

procurado. Nesse caso, concordo com algumas colaboradoras que, em algumas bulas, as 

informações ainda são muito minuciosas e nem sempre muito claras. Também o tamanho da 

letra – por causa do grande número de informações – às vezes dificulta a leitura. 

É preciso, portanto, continuar buscando melhorias na apresentação desse artefato, para 

que a população o manuseie com menos dificuldade e os riscos de acidentes possam ser 

evitados.  

 

d) Roda de conversa: gênero bula de medicamentos 

 

Finalizei o encontro realizando uma roda de conversa, tratando da importância dos 

gêneros textuais apresentados. Nesse momento, as colaboradoras comentaram sobre a 

relevância dos gêneros recibo e aviso prévio. Embora algumas já tivessem um pouco mais de 

familiaridade com esses gêneros, ainda assim acharam importante conhecer suas 

especificidades. Depois lhes perguntei se as informações identificadas na caixa de remédio 

eram conhecidas anteriormente por elas e todas responderam afirmativamente. Perguntei em 

seguida sobre o gênero bula. As colaboradoras destacaram mais uma vez a importância sobre o 

conhecimento desse gênero, apresentando suas opiniões e relatando experiências acerca de sua 

utilização, conforme atestam as transcrições abaixo: 
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Eu: Tem alguém que já tem o hábito de ler a bula em casa? 

Celina: Eu gosto muito de ler bula, os efeitos que traz. Tem alguma 

medicação, a medicação que eu tomava, pelo menos os remédios distribuídos 

na Liga , eu fiz uso de medicação, eles já tiram a bula pra gente nem ler. Muitas 

pessoas têm o psicológico para baixo, aí já é tirada a bula, pras pessoas não 

terem algumas informações. Mas pra os meus filhos, acho que quem é mãe, 

geralmente lê a bula pra ver o que pode acontecer ... 

Nísia: Outro dia ... a médica passou um medicamento pra mim, comecei a 

sentir umas reações que eu nunca tinha sentido – a gente sabe o que é que tá 

sentindo. Aí eu fui ler na bula e dizia que podia ocorrer isso, aí eu suspendi. 

Cheguei na médica e disse: “Eu parei porque senti isso e isso”. Ela disse: 

“Você não tem que acreditar no que a bula diz, não”. Mas se ela está me 

dizendo uma coisa que eu estou sentindo. “((reproduzindo a fala da médica)) 

Vocês tem mania de ler bula, mas nem tudo que a bula diz acontece, não”. ... 

Não, ela está me esperando agora em dezembro, que eu volte pra ela. Ela está 

me esperando (+) vai esperar, vai esperar muito. 

Eu: Vocês acham que conhecer a bula, saber essas partes que nós vimos: 

dosagem, e:: (+) posologia, reações adversas é importante para a prática de 

cuidador? 

Auta: Se o paciente chega com uma medicação nova (+) aí a família chega, 

manda olhar (+) porque (+) nós confiamos muito nos médicos, né. Se a gente 

vai pra lá, a gente confia no que ele está passando pra gente. Tem família que 

confia demais naquele médico, o que aquele médico disser está dito. ... Porque 

a gente lê a bula, é um medicamento novo, e a gente pode ler e ver, né (+) O 

paciente já tem aquele histórico. A gente lê, vê o que tem na bula e passa a 

informação (+) pra o filho ou pra filha, que aquele medicamento pode causar, 

o efeito (+) por acaso, baixar a pressão muito, então, se ele é diabético, pode 

ser que altere. Quer dizer, a gente passa essa informação pra ele, caso aconteça 

alguma coisa, o filho ou a filha já estão sabendo qual o motivo. Ele pode 

procurar o médico pra dizer que, quando o pai começou a tomar aquela 

medicação, começou a surgir esses efeitos, alterações. 

 

 

Há informações nas respostas das colaboradoras que merecem atenção. Iniciarei por 

Celina. Na introdução de seu relato afirmou que gosta de ler bula. A justificativa para esse 

‘gostar’ aparece no final do trecho transcrito, quando informou que a leitura da bula está 

associada aos cuidados que tem com os filhos. Nesse caso, ela lê a bula para administrar com 

segurança a medicação às crianças, sendo essa uma medida perfeitamente correta. Mas o que 

chama a atenção em seu discurso é a revelação de que tivera câncer (ao menos, é o que pode 

ser inferido) e que frequentara a Liga para tomar medicação. Em seu relato, a colaboradora 

afirmou que a bula é retirada e justificou essa atitude como uma forma de preservar pacientes 

que estejam com o sistema nervoso abalado, por causa da doença. Nesse caso, pelo que pude 

depreender, o conhecimento de algumas informações poderia causar-lhes uma espécie de 

transtorno ou sugestioná-los a sentirem alguns sintomas. Não me senti à vontade para saber 

detalhes acerca desse procedimento, pois temi enveredar por situações sobre as quais a 

colaboradora talvez não quisesse falar. Mas o fato é que a Portaria do Ministério da Saúde 
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nº1286 de 26/10/93 – art.8º e nº74 de 04/05/94, no artigo 16, determina que “O paciente tem o 

direito de receber os medicamentos acompanhados de bula impressa de forma compreensível e 

clara e com data de fabricação e prazo de validade” (ASSUGENI, 2007). Sendo assim, a questão 

apresentada por Celina carrega um conflito ético que está além do que pretendem as discussões 

deste trabalho. Para nossa reflexão, fica a comprovação do caráter dual de um gênero que, pelo 

mesmo motivo – descrição dos medicamentos – ora é estimulado a ser lido, ora é oculto.  

Não menos importante foi o relato de Nísia. No seu caso, houve a tentativa de uma 

médica de desqualificar o gênero bula. O fato surpreende, pois se trata de uma profissional que, 

no entendimento dos pacientes e da população de um modo geral, tem a última palavra acerca 

das decisões sobre a saúde de quem está sob seus cuidados. Resumindo o ocorrido: a médica 

prescreveu uma droga; esta causou efeito colateral; a paciente interrompeu o tratamento porque 

a bula assim o recomendava; a médica não aceitou essa determinação e criticou a decisão da 

paciente.  

O que se observa nesse episódio é o embate entre duas forças, ambas da área da saúde, 

mas oriundas de segmentos diferentes. De um lado, a médica, profissional legalmente 

responsável pela prescrição do medicamento; do outro, a indústria farmacêutica, a quem cabe 

a elaboração do documento bula50. Não posso afirmar com certeza o porquê de a médica ter 

agido dessa forma, mas suas palavras levam a crer que, por trás desse embate, talvez estivesse 

sendo trazida à tona uma antiga e bastante conhecida disputa de espaço entre médicos e 

farmacêuticos, principalmente no que diz respeito à prescrição de medicamentos. O que há de 

concreto é sua tentativa de fazer desmerecer o documento.  

Até então nunca ouvira falar em uma situação dessa natureza e acredito que não seja 

frequente. Também penso que a decisão do paciente, em acatar ou não a opinião de um médico 

que assume essa postura dependerá de diversos fatores que incluem inclusive a empatia entre 

ele e o paciente. Nísia tomou sua decisão favoravelmente ao documento, dando-lhe 

credibilidade, pois, sua experiência com a droga prescrita assim o possibilitou: “comecei a 

sentir umas reações que eu nunca tinha sentindo – a gente sabe o que é que tá sentindo. Aí eu 

fui ler na bula e dizia que podia ocorrer isso, aí eu fui suspendi”. Dessa forma, a bula tornou-se 

um instrumento que a empoderou, porque deu-lhe capacidade de questionar a médica, fazendo 

com que a relação entre ambas fosse alterada, a ponto de decidir não mais voltar a se consultar 

com a mesma profissional (CALDEIRA, NEVES, PERINI, 2008, apud PINTO, 2013, p. 72).  

                                                 
50 Cintra (2012, apud PINTO, 2013, p. 72) esclarece que geralmente a empresa farmacêutica é citada como 

elaboradora do texto da bula sem, no entanto, ser possível identificar a autoria, quer seja individual ou por grupo 

de colaboradores. 
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Finalizando, a fala de Auta, diferentemente da de Nísia, reforça a relação de confiança 

que geralmente se estabelece entre o médico e os pacientes e seus familiares, inclusive com 

relação ao medicamento que está sendo prescrito: “a gente confia no que ele está passando pra 

gente”. Auta parece ser mais passiva e menos afeita a confrontos e talvez isso interfira em seu 

posicionamento. Para ela, as orientações médicas não devem ser questionadas: “o que aquele 

médico disser está dito, né”. Quanto à bula, considera importante seu conhecimento, mas 

entende que sua posição hierárquica nas decisões da administração e controle da droga sobre o 

paciente estão subordinadas às da família. E justifica: “Ele (o filho) pode procurar o médico pra 

dizer que, quando o pai começou a tomar aquela medicação, começou a surgir esses efeitos, 

alterações”. E, realmente, por mais concordância que o cuidador tenha com as informações da 

bula, não está a seu encargo tomar decisões dessa natureza – como a interrupção de um 

medicamento – a não ser em casos excepcionais. 

Considero que essa oficina foi bastante esclarecedora para o trabalho desempenhado 

pelas colaboradoras. Houve uma boa adesão das atividades propostas e bastante participação 

nas discussões. Certamente todas saímos enriquecidas com o que pudemos aprender nesse 

momento. 

 

4.3.4 Oficina de letramento 4 

 

Quadro 14 – Síntese do planejamento da oficina 4 (5/11/2014) 

SUBEVENTOS DE LETRAMENTO 

Oficina de compreensão e uso: o gênero rótulo, 

Oficina de prática textual: cardápio. 

Roda de conversa com idoso e sua cuidadora: práticas de leitura e 

escrita dos cuidadores. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

a) Oficina de compreensão e uso: rótulo 

 
Quadro 15 – Microeventos da oficina de compreensão e uso: rótulo 

 Realização de questionário sobre leitura de rótulo. 

 Informações sobre o gênero rótulo no powerpoint.  

 Identificação de informações essenciais presentes em rótulos de produtos variados.  

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

No quarto encontro, iniciei as atividades sobre alimentação dos idosos, discutindo um 

pouco sobre a importância de se conhecer o rótulo dos produtos, em particular dos alimentos. 

Dessa vez, ao invés de realizar uma roda de conversa, diversifiquei a metodologia e entreguei 
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um questionário com perguntas que objetivavam procuravam levar as colaboradoras a 

refletirem sobre sua familiaridade com o conteúdo do gênero rótulo e verificar a importância 

que atribuíam às informações nele contidas (Ver Apêndice B).  

Primeiramente perguntei se costumavam ler os rótulos quando iam às compras. A 

maioria respondeu que sempre lia e destacou como motivo a verificação do prazo de validade. 

Outras assinalaram que liam às vezes e usaram como justificativa a falta de tempo. Sobre a 

informação mais lida, o prazo de validade aparece em todas as respostas, seguida de perto pela 

informação nutricional. Perguntei ainda qual elemento da informação nutricional procuravam 

verificar com mais frequência e a maioria assinalou o sódio. A maioria também informou que 

costumava ler essas informações ainda no supermercado, antes de levar o produto para casa. 

Perguntei-lhes, ao final, se consideravam importante conhecer o rótulo para o desenvolvimento 

de seu trabalho como cuidadoras. Todas responderam que sim. Seguem algumas justificativas51 

a essa resposta: 

 

1. Porque não devemos usar produtos com prazo de validade vencido e para o 

idoso geralmente são hipertensos e diabéticos, nem tudo ele pode consumir. 

2. Pra não dar uma alimentação incorreta. 

3. Porque vai que um idoso não possa comer comidas com sal e açúcar. 

4. Você se sente mais segura com o produto que está usando. 

5. Pra saber se quem vai consumir pode ou não, comer o tipo de proteína, 

gorduras trans, gorduras saturadas. 

6. Ter segurança naquilo que o idoso vai consumir, para sua saúde e bem-

estar. 

 

Em seguida, apresentei as noções sobre esse gênero, em powerpoint, dando destaque a 

sua importância, em virtude das informações nele contidas, a saber:  o prazo de validade; a 

origem do produto; o lote do produto; o conteúdo líquido; a informação nutricional; a lista de 

ingredientes. Cada informação era discutida e exemplificada, de forma que todas pudessem 

compreender sua importância. Tanto cuidado nessa discussão levou Nísia a concluir que “A ida 

ao supermercado deve ser feita com calma”, para que se tenha tempo de ler os rótulos dos 

produtos que serão levados para casa. Também discutimos a diferença entre alimentos diet e 

light, já que são muito consumidos por idosos e facilmente confundíveis, o que pode acarretar 

danos à sua saúde.  

Após esse momento, solicitei às mulheres que se dirigissem a uma carteira onde havia 

uma caixa com produtos sortidos e pedi que cada uma pegasse um deles para proceder à 

                                                 
51 Neste e no próximo quadro, não há a autoria das justificativas e dos comentários porque os questionários e 

atividades não foram assinados. 



141 

 

realização da atividade. Esta consistiu na localização das seguintes informações do rótulo: a 

data de validade; os ingredientes; as informações nutricionais. Além disso, considerando os 

ingredientes, elas deveriam concluir se o alimento era adequado para ser consumido por pessoas 

com intolerância a lactose, a glúten, a ovo, por diabéticos e hipertensos e registrar na folha. A 

atividade teve por objetivo avaliar se havia ou não familiaridade das colaboradoras com os 

rótulos dos produtos, observando suas reações, questionamentos e o tempo que levariam para 

encontrar as informações solicitadas. 

Chamou a atenção, durante a realização da atividade, a quantidade de queixas quanto ao 

tamanho da letra dos rótulos, o que tornava difícil a leitura. Questionei-lhes se usavam óculos 

e muitas afirmaram que os têm, mas não os utilizam, por se sentirem desconfortáveis, e outras 

simplesmente sentem necessidade de usá-los, mas não os providenciam52. Essa questão pode 

parecer banal, mas, considerando o contexto profissional das colaboradoras, deve ser levada em 

consideração, já que pode gerar equívoco na identificação de informações importantes, o que 

pode levar, inclusive, a risco o paciente sob a responsabilidade do cuidador. Alegaram que, para 

a leitura de alguns rótulos nos supermercados, utilizavam lupas disponibilizadas por esses 

estabelecimentos comercias. Entretanto, sabe-se que nem todos dispõem desse recurso, sendo 

então necessário recorrer a outros expedientes, como a solicitação para que outra pessoa faça a 

leitura. 

 De volta aos rótulos, outras descobertas foram registradas, tal como a grande 

quantidade de sódio encontrada em muitos produtos.  Verificou-se que o suco de frutas 

analisado, por exemplo, continha 15 mg de sódio, um índice alto, considerando-se que a 

recomendação de consumo diário pela OMS é de 2g a 5g para adultos e 2g para crianças53.  

Esse foi um momento bastante profícuo. As colaboradoras se sentiram bem à vontade 

para trocar informações e apresentar relatos de suas experiências diárias. Afinal, todas, sem 

exceção, frequentam supermercados e cozinham, portanto, havia um interesse que ia além do 

profissional ao aprenderem sobre o gênero rótulo e realizarem a atividade proposta. 

Durante a realização da atividade, pude perceber que, excetuando a dificuldade de 

leitura ocasionada pelas minúsculas letras, as colaboradoras encontravam com facilidade os 

elementos solicitados, confirmando, assim, as respostas dadas ao questionário aplicado no 

início da oficina. Ou seja, mesmo não compreendendo em sua totalidade as informações 

disponibilizadas nos rótulos, elas mostraram familiaridade com aquelas mais divulgadas pela 

                                                 
52 Não houve possibilidade de averiguar se havia algum problema de ordem econômica para essa atitude. 
53 Deve-se considerar que, ao longo do dia, os indivíduos consomem vários alimentos que contém sódio. 
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mídia como imprescindíveis para serem consultadas: prazo de validade, boa parte dos 

ingredientes e alguma informação nutricional. 

 A segunda solicitação – saber se o alimento era adequado para ser consumido por 

pessoas diabéticas e hipertensas e com intolerância a lactose, a glúten e a ovo – estava mais 

especificamente relacionada à última questão do questionário: Você considera importante 

conhecer o rótulo para o desenvolvimento do seu trabalho? Em suas respostas, houve consenso 

sobre a importância do rótulo para sua atividade laboral, principalmente pelas informações 

contidas no produto, procurando garantir o bem-estar do idoso, ao evitar que ele ingira 

ingredientes que lhe são proibidos. Para a realização dessa atividade, as mulheres concentraram-

se bastante, tentando verificar a presença dos elementos solicitados. Chamavam-me à carteira 

com frequência, mostravam-me os rótulos, pediam minha opinião e as das colegas também. 

Trocavam ideias entre si e faziam comentários sobre o consumo de determinados produtos em 

suas próprias casas. Ao final, tomei alguns produtos nas mãos e, oralmente, foram respondendo 

à questão. Algumas registraram por escrito um comentário provocado pelas conclusões tiradas 

a partir da atividade, dos quais destaquei três: 

 

1. Eu achei que um idoso não poderia tomar esse suco por causa do sódio, mas 

ele pode. 

2. Me impressionou a falta de conhecimento que nós temos. A maionese é um 

veneno em todas as idades. 

3. Que os rótulos venham com letras maiores p/ melhor visualização para o 

consumidor. 

 

 Os comentários reforçam o que as colaboradoras já haviam externado durante as 

discussões: surpresa diante de produtos industrializados que costumamos consumir sem atentar 

para os malefícios que podem nos causar e, muito mais, àqueles que têm sua saúde fragilizada, 

como os idosos, alvo de seus cuidados profissionais; preocupação de tornar o rótulo legível o 

suficiente para que o consumidor receba as informações com clareza.  

As colaboradoras puderam vivenciar como a prática de leitura de rótulos é necessária e 

exige atenção. Perceberam também que se trata de um gênero que cumpre um papel social 

fundamental, legitimando o desenvolvimento de sua cidadania, já que pode orientá-las quanto 

à possibilidade ou não de comprar e consumir determinados produtos, o que lhes dá 

empoderamento diante das indústrias alimentícias, pois passam a escolher os produtos de forma 

crítica e consciente. 

Para concluir esse segmento, há de se esclarecer que, assim como o gênero bula, o 

gênero rótulo é de grande complexidade e apresenta informações técnico-cientificas que 
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exigiriam um conhecimento para além das possibilidades de um consumidor leigo. Pensando 

nessa situação, a ANVISA – órgão responsável pela regulação da rotulagem de alimentos – 

disponibiliza em seu portal o Manual de orientação aos consumidores: educação para o 

Consumo Saudável (BRASIL, 2008b), que trata da rotulagem nutricional obrigatória. O 

objetivo do manual é estimular o consumidor a ler e entender as informações contidas nos 

rótulos.  No manual constam informações detalhadas sobre elementos constituintes do rótulo 

(ingredientes, informações nutricionais, conteúdo líquido etc.), uma série de perguntas e 

respostas que visam a tirar as dúvidas frequentes dos consumidores, dicas especiais para os 

portadores de algumas doenças e uma tabela de porções.  

Parece-me, entretanto, que não há divulgação ampla desse material, ferramenta que 

auxiliaria sobremaneira a comunicação entre o consumidor e os produtos.  

  

b) Oficina de prática textual: cardápio  

 

Quadro 16 – Microeventos da oficina de prática textual: cardápio 

 Apresentação sobre o gênero cardápio em powerpoint.  

 Leitura e discussão de cardápios comerciais e domésticos. 

 Escrita de um cardápio.  

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Dando continuidade ao trato da alimentação dos idosos, passei à abordagem do gênero 

cardápio. No powerpoint, apresentei cardápios utilizados em estabelecimentos comerciais e, 

em seguida, passei aos cardápios domésticos, apontando as diferentes finalidades entre eles. Ao 

lermos os cardápios comerciais, observamos o layout, dando destaque às ilustrações que, 

naturalmente, buscam chamar a atenção dos consumidores para os produtos anunciados. 

Também tecemos alguns comentários acerca dos preços, como forma de avaliar a relação entre 

eles e a valia dos produtos anunciados. 

 Em seguida, lemos três modelos de cardápios domésticos a fim de observarmos sua 

composição estrutural e conteúdo, avaliando se havia equilíbrio na escolha dos alimentos 

quanto à variedade e valor nutricional. Naturalmente essa avaliação pautou-se em um 

conhecimento superficial, posto que nem as colaboradoras nem eu tínhamos qualificação para 

efetuar essa tarefa. Instiguei-as também a tentar identificar a quem os cardápios se destinavam, 

a partir dos alimentos que haviam sido selecionados: se pessoa mais jovem ou mais velha, se 

portadora de alguma enfermidade ou não, se fazendo dieta ou não.  Lembrei-lhes que, como 

cuidadoras, não lhes cabe prescrever a dieta, posto que já é estabelecida pelo médico ou 
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nutricionista do idoso. Nesse caso, a família, muitas vezes, produz ou delega ao cuidador ou a 

qualquer outra pessoa a tarefa de organizar a dieta no cardápio, conforme as orientações já 

estabelecidas. 

 Sendo o cuidador um dos possíveis responsáveis por essa tarefa, torna-se importante 

que tenha familiaridade com o gênero cardápio, para organizá-lo de forma adequada, por isso, 

como atividade acerca desse gênero, propus a elas a escrita de um cardápio. Entendi que seria 

uma boa oportunidade de as colaboradoras se familiarizarem com a estrutura do artefato e 

refletirem sobre sua importância no contexto de seu trabalho. Elas teriam de tentar fazer uma 

distribuição balanceada de alimentos para o idoso ao longo do dia e durante a semana, 

naturalmente, sem nenhuma pretensão científica, apenas com base no imaginário de 

alimentação saudável, principalmente o propalado pela mídia, ao qual a maior parte da 

população está acostumada. 

 Desafiei-as, primeiramente, a traçarem o perfil do idoso para o qual o cardápio seria 

elaborado: sexo, idade, se era hipertenso, se era alérgico a ovo, leite, glúten ou outro 

componente alimentar. Para tornar a atividade mais próxima da realidade das cuidadoras, sugeri 

– a quem fosse possível – que elaborasse o cardápio para os idosos com quem mantinham ou já 

mantiveram algum tipo de contato. Surpreendi-me com a resistência que algumas colaboradoras 

mostraram para a realização dessa atividade, pois acharam que seria difícil, complicado. Sugeri, 

então, que ficassem à vontade para fazer em duplas.  

  Por uma questão de organização, entreguei uma folha com uma tabela em branco (Ver 

Apêndice F), que deveria ser preenchida com os dias da semana, os horários e os alimentos que 

seriam consumidos pelos pacientes. Após a execução da tarefa, li alguns cardápios e fui 

discutindo com as escreventes suas escolhas, ouvindo suas justificativas e propondo algumas 

alterações quanto aos alimentos oferecidos. Seguem dois exemplares. 
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Figura 14 – Descrição do idoso para a escrita de cardápio de Alzira 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

 

 

 

Figura 15 – Cardápio produzido por colaboradora Alzira 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 
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Figura 16 – Descrição do idoso para a escrita de cardápio de Lúcia 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

 

 

Figura 17 – Cardápio produzido por colaboradora Lúcia 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 
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Embora não haja referência explícita a uma enfermidade específica, o primeiro cardápio 

parece ser de um idoso hipertenso e diabético, já que a colaboradora ressalta restrições ao sal e 

ao açúcar. Considerando essa possibilidade, observo que ela optou por uma dieta que privilegia 

frutas, seja in natura, seja na forma de sucos. Há também uma preocupação em oferecer carnes 

(peixe, frango e carne vermelha) grelhadas, bem como leite desnatado. Procurou variar os 

alimentos durante a semana, deixando a dieta bem atrativa.  

O segundo cardápio foi produzido para um homem diabético de 56 anos, portanto, não 

considerado ainda idoso. Por causa de sua diabetes, a colaboradora teve o cuidado de inserir 

alimentos diet (fatia de doce, iogurte) e substituiu o açúcar pelo adoçante para adoçar sucos e o 

mungunzá. Também há variedade na distribuição das carnes ao longo da semana e uma boa 

diversificação de alimentos em todas as refeições.  

Concluo assim que, nas duas amostras apresentadas, houve busca pela adequação do 

cardápio às necessidades das pessoas para quem foi produzido, sendo atendidas as solicitações 

da atividade.  

A leitura dos cardápios das colaboradoras me fez observar que, de um modo geral, elas 

têm noções básicas sobre a escrita de um cardápio no que diz respeito ao correto preenchimento 

das células destinadas às refeições, à escolha dos alimentos, à busca por variedade, à adequação 

dos alimentos aos horários em que serão consumidos. Houve casos, entretanto, que fugiram a 

esse padrão, como a oferta de refrigerante ou suco de caixinha, produtos cujos malefícios já têm 

sido amplamente divulgados. Houve também a repetição de alguns itens como barrinha de 

cereais e bolacha, para o lanche. Em um deles havia lacunas nas células reservadas ao lanche, 

sob a justificativa de que o idoso não costumava fazer tal refeição.  Nesses últimos casos, as 

colaboradoras tomaram como base as refeições realizadas por idosos com quem tinham mantido 

contato como cuidadoras domiciliares, o que revela que nem sempre a dieta prescrita é a dieta 

cumprida, muitas vezes, segundo seu relato, por resistência do idoso.  

Ao observar o desempenho das colaboradoras na execução dessa atividade, 

principalmente no que diz respeito à coerência das escolhas dos alimentos, fica evidenciado que 

muitas devem ter recorrido ao imaginário da alimentação saudável para fazer realizar seu texto. 

A opção pelo consumo de chás, sucos naturais, legumes, grãos integrais etc., há muito saíram 

dos consultórios e são amplamente difundidos pela mídia em programas populares como 

potencialmente benéficos à saúde.  
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c) Roda de conversa com um idoso e sua cuidadora familiar: práticas de leitura e escrita 

dos cuidadores  

 

Finalizando as atividades desse encontro, recebemos, para participar de uma roda de 

conversa, um idoso acompanhado de sua filha, uma de suas cuidadoras, daqui em diante 

chamados Sr. Abel Lima e Miriam Lima. 

Embora conseguisse andar, por limitações impostas pela artrite reumatoide, o 

deslocamento do idoso foi feito em cadeira de rodas. Houve certa dificuldade para levá-lo até 

a sala onde estávamos, já que sua localização é distante do estacionamento da escola. Além 

disso, as rampas de acesso têm pouca inclinação, o que exigiu bastante esforço da pessoa 

encarregada de empurrar a cadeira54.  

As colaboradoras já haviam sido previamente avisadas dessa visita, e também já lhes 

havia solicitado que preparassem algumas questões que gostariam de fazer ao idoso e a sua 

cuidadora naquela ocasião. Infelizmente, nenhuma delas acatou minha sugestão e as perguntas 

foram feitas de forma improvisada. Os convidados chegaram ao final da tarde, próximo às 17h 

e, após as apresentações, demos início à conversação. O objetivo principal era o de registrarmos 

de que forma a escrita e a leitura inserem-se nas práticas sociais do idoso e de seus cuidadores 

a partir das experiências que seriam compartilhadas. Disse-lhes que poderiam fazer perguntas 

de caráter pessoal, caso desejassem. Elenco abaixo as perguntas (P) que foram feitas: 

 

P1: Seu Abel, e esses filhos ainda dão muito trabalho? Ou é o contrário? 

P2: Seu Abel, o que o senhor espera da sociedade hoje (+) com relação ao 

idoso? 

P3: Seu Abel, o senhor gosta de sair, participa das festas com a família, se 

envolve ou gosta de ficar só no seu cantinho? 

P4: Seu Abel, o que o senhor espera de um cuidador? Sem ser a sua família. 

P5: Seu Abel, o senhor deixou bem claro que gostava muito de jogar uma 

bolinha, né? No caso, dá pra entender que era um lazer, que o senhor gostava. 

Depois que não pôde mais jogar, qual é o seu lazer preferido agora? 

P6: O senhor acha que esse  é um atributo importante para o cuidador, ter 

conhecimento desses textos, saber ler, entender, encontrar as informações em 

textos dessa natureza? 

P7: O que é que o senhor acha hoje dos tempos que as pessoas têm para ouvir? 

... Como é que o senhor vê essa falta de troca de informações? 

P8: Seu Abel, o que seria se não tivesse suas filhas pra cuidar do senhor, o que 

era que o senhor queria que um cuidador não fosse? Um defeito, vamos supor. 

 

 

                                                 
54 Neste caso, o Sr. Luís Cláudio Feitosa Silva, o qual também foi responsável pelos registros em áudio e vídeo 

das aulas. 
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Limitei os comentários às questões cujas respostas traduzem melhor as discussões deste 

trabalho, ficando, portanto, excluídas, as respostas à P1, P3, P7 e P8. 

 A P2 desencadeou uma discussão sobre acessibilidade – iniciada pela cuidadora 

convidada – da qual as colaboradoras participaram ativamente, expondo seus pontos de vista e 

relatando algumas experiências. O ponto de partida foi o próprio local onde estávamos, já que 

as rampas de acesso são íngremes e o piso não facilita o traslado da cadeira de rodas em alguns 

trechos. Mais adiante, tratou-se da falta de respeito ao idoso no Brasil, em contraposição à sua 

valorização em outros países, como o Japão, por exemplo, alusão feita pela colaboradora Lúcia. 

Miriam lembrou também que, apesar das muitas necessidades de melhorias para garantir o bem-

estar do idoso, houve mudanças positivas em muitos aspectos, como a substituição do termo 

‘velho’ por ‘idoso’, já que aquele, segundo ela, “está relacionado ao que não presta mais”, ao 

descartável. Ressaltou a importância do idoso no contexto familiar, testemunhando que em sua 

família ainda se recorria ao pai em muitas questões para pedir conselhos e opiniões. 

Com relação à P4, várias vozes (inclusive a minha) se juntaram à de Rizolete, que deu 

início à pergunta, o que me levou a complementar a questão da seguinte forma:  

 

Eu: Todas essas moças são cuidadoras (+) e::, no caso de nós não podermos 

cuidar do senhor por algum motivo, se tivéssemos que contratar alguém que 

seria um cuidador, né, ocupando o nosso lugar agora. A gente está lá na casa, 

vendo (+) Qual seria o perfil desse cuidador que o senhor gostaria de ter na 

sua casa? 

Sr. Abel: Já que não tem o vínculo de filho, eu procuraria fazer um vínculo de 

amizade. Me tornar amigo do cuidador e ser aceito também como amigo do 

cuidador, para que houvesse, assim, uma confiança mútua e eu pudesse aceitar 

as cobranças que ele ia me cobrar, e ele aceitasse também um pouquinho 

minhas rabugices. 

 

 

Houve um consenso entre as colaboradoras, a partir de comentários da filha, de que o 

cuidador, antes de tomar algumas atitudes com o idoso ou de fazer exigências, deve cativá-lo,  

respeitando suas preferências, gostos, manias etc. E, naturalmente, por trás desse modus 

operandi, está a comunicação, melhor dizendo, a forma como essa comunicação se estabelece, 

o que ocorre, obviamente, através do emprego de gêneros textuais orais e escritos, além do 

toque, do olhar, dos gestos, do tom de voz, do cuidado, enfim, que vai sendo dispensado ao 

idoso. Nesse ponto, percebe-se que as colaboradoras têm muito clara a noção de alteridade que 

lhes é imputada pela profissão.  Não se quer dizer com isso que as cuidadoras não tenham essa 

visão de alteridade fora de seu ambiente de trabalho. Apenas se quer dar destaque a essa questão 

da alteridade no ambiente profissional, já que tudo o que é feito para o idoso, inclusive através 
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da utilização de textos, deve estar impregnado desse sentimento de querer colocar-se no lugar 

do outro, conhecer-lhe as necessidades, limitações, dores, angústias, e procurar fazer como se 

o fizesse para si. Conforme poetizam Larrosa e Lara (1998, p. 8), “inverter o olhar e 

compreender a imagem do outro não como a imagem que olhamos, mas como a imagem que 

nos olha e que nos interpela”. Em suas falas, as colaboradoras expressam a importância do zelo, 

do respeito, da construção de confiança que deve ser estabelecida para que seu trabalho tenha 

possibilidade de ser exitoso, o que leva também ao entendimento da ética profissional, como 

bem lembrou Miriam. 

Passando à P5, ao ser questionado sobre seu lazer predileto, Sr. Abel respondeu que, 

diante da impossibilidade de praticar atividades físicas, seu hobby era a leitura de livros 

variados e a navegação pela Internet. Após sua resposta, a discussão enveredou por um assunto 

que promoveu um desacordo entre duas colaboradoras: Militana e Lúcia. A primeira afirmara 

que os idosos eram abandonados nos hospitais geriátricos, no que foi contestada por Lúcia. 

Apoiando-se em sua experiência de trabalho em ‘lar geriátrico’, esta defendeu que nem sempre 

a família coloca o idoso em uma instituição como essa “por querer”. Ela afirmou que, muitas 

vezes, antes de tomar essa decisão, a família já tentou manter o idoso em casa com um cuidador, 

mas os resultados não foram os esperados. Em algumas situações – ela continuou – o próprio 

idoso pede para ser internado na clínica ou hotel geriátrico, devido ao reconhecimento da 

impossibilidade de a família dar o suporte necessário no dia a dia. 

 Sem entrar em detalhes, ela relatou que, no seu local de trabalho55, havia um estatuto 

que deveria ser observado, mencionando a pessoa responsável pela casa como aquela que deve 

responder pelo seu cumprimento. Mencionou, ainda, um artefato a que chamou ‘livro de ponto’ 

e explicou que ali se registram as visitações ao idoso. Caso o idoso receba poucas visitas durante 

o mês, os familiares ou responsáveis pelo idoso são chamados para justificar-se, ou pela 

assistente social que trabalha na instituição ou pela ANVISA56. Esse órgão possui normas 

regulamentadoras para essas instituições e, periodicamente, faz visitas para realizar a 

fiscalização, responsabilizando-se, também, por verificar a frequência com que os familiares 

vão a esses locais para encontrarem-se como os idosos pelos quais são responsáveis.  

                                                 
55 À época dos fatos relatados, a colaboradora trabalhava na cozinha do lar geriátrico. 
56 Dentre as normas da ANVISA para as Instituições de longa permanência para idosos (ILPI) estão, no que se 

refere aos Processos Operacionais Gerais: “5.1.4 – A Instituição de Longa Permanência para idosos deve 

comunicar à Secretaria Municipal de Assistência Social ou congênere, bem como ao Ministério Público, a situação 

de abandono familiar do idoso ou a ausência de identificação civil. 5.1.5 – O responsável pela instituição deve 

manter disponível cópia deste Regulamento para consulta dos interessados.” (BRASIL, 2005)   
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Tendo sido esclarecida essa questão, procurei direcionar o foco da conversação para 

aspectos relacionados ao mundo da escrita profissional das colaboradoras, assim, decidi eu 

mesma realizar a P6. Naturalmente, os convidados já haviam sido informados sobre a natureza 

do curso que estava sendo promovido e sobre os objetivos de sua participação naquele evento. 

Mesmo assim, antes de fazer a pergunta, refiz brevemente a contextualização sobre o curso de 

letramento, para poder situar melhor a questão. Segue a resposta do Sr. Abel, complementada 

pelas observações de sua filha. 

 

Sr. Abel: Acho. Elas vão ficar observando (incompreensível). Puxo pra mim. 

Eu, por exemplo, estou bem lúcido, leio bem, minhas palavras cruzadas são 

difíceis (+) Mas, semana passada tomei o remédio errado ... comecei a sentir 

problemas nas mãos, o rosto começou a inchar, a minha pele começou a ficar 

com manchas vermelhas ... Quando peguei a receita, eram 5mg. Eu comprei 

três caixas de 20mg. ... Por quê? Porque se eu tivesse alguém controlando (+) 

elas57 controlam. 

Miriam: É porque a gente (+) como ele é lúcido, a gente estava confiando, né. 

Sr. Abel: Ela fez uma tabela. 

Lúcia: Por causa da autonomia. 

Miriam: Pois é (+) em respeito à autonomia. Mas a gente não vai mais 

respeitar essa autonomia [risos] (+) E o cuidado de ler a receita, de 

acompanhar.  

Miriam: Isso, assim (+) quando saiu o diagnóstico, aí ele disse “Vou tomar 

um monte de remédio”. Aí fez uma listinha a mão, né, papai? Aí botou: 

segunda, terça (+)  Eu fiz: “Esse negócio não vai dar certo, não! ”. Fiz uma 

tabela no computador – poderia ser a mão também –, mas que ficasse 

visualmente mais fácil. Então, ((fazendo gesto imitando as colunas)) segunda, 

terça (+) assim, igual um calendário. 

Miriam: E aí a cada dia está bem especificadinho o horário e o remédio do dia.  

Porque tem um que é só na quarta, tem um que é segunda e quarta, aí tem um 

que é uma vez por mês. Olhe só que coisa complicada. Então isso tem que 

estar muito claro e visível, porque se ele /idoso/ não estiver lá, qualquer pessoa 

vai estar lá e vai poder ver: “Ah, hoje é o quê? ” Se eu não estou em casa, 

chega meu irmão: “Ah, papai, hoje é o quê? É isso aqui que tem que tomar”. 

Então, facilita, né, pra essa organização no caso dos remédios. 

 

 

  A resposta do Sr. Abel veio ao encontro de minhas expectativas, pois acredita que o 

conhecimento dos gêneros ‘para usar no trabalho’ dos cuidadores é importante. E, para justificar 

sua opinião, fez o relato do episódio em que tomou uma hiperdosagem de medicamento por não 

ter atentado para a dosagem indicada no rótulo nem na receita médica (o mesmo relato que eu 

fizera no dia anterior). Ao mesmo tempo que compartilhava seu descuido, fez questão de 

                                                 
57 As filhas. 
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salientar que é lúcido, leitor voraz, produtor de palavras cruzadas, mas, mesmo assim, expôs-

se ao erro. 

 Percebi que teve o cuidado de não se mostrar fragilizado ou incapaz de administrar seus 

próprios medicamentos, talvez como forma de afirmação de sua identidade, para sentir-se aceito 

e reconhecido por ainda ter atividade intelectual. Isso se confirma também na elaboração da 

própria tabela de medicamentos, produzida sem o auxílio dos cuidadores informais. Mas, apesar 

de afirmar sua autonomia, deixou escapar um comentário em que transparece o desejo de 

auxílio dos cuidadores familiares: “Porque se eu tivesse alguém controlando”. Para se justificar, 

a filha atribuiu o desconhecimento da compra e uso desse medicamento com dosagem 

inadequada à lucidez do Sr. Abel, o que gerou a confiança de que tudo estava sob controle.  

Logo em seguida, para contrabalancear o dito anterior, Sr. Abel afirmou que Miriam 

produzira uma tabela de medicamentos. A filha explicou que tomara essa iniciativa para   

substituir a já mencionada tabela rudimentar produzida pelo pai e sobre a qual decretou: “Esse 

negócio não vai dar certo, não!”.  É importante destacar que o gatilho que desencadeou a ação 

de produzir a tabela foi a necessidade de visualizar, como num calendário – conforme ela 

explicitou – os medicamentos distribuídos pelos dias da semana, bem como os horários da 

administração, organizando e dando forma a uma atividade social (BAZERMAN, 2011b). 

Desse modo, percebe-se a relevância dada à estrutura desse gênero como essencial para que se 

cumpra eficazmente o objetivo a que se propõe: organizar a prescrição medicamentosa do 

paciente. Assim, depreende-se que a compreensão visual só se efetiva através da estrutura.  

Miriam descreveu a tabela de medicamentos que havia sido produzida por ela, na 

intenção de que Sr. Abel pudesse administrar seus medicamentos com autonomia e segurança. 

Ela ressaltou que, como havia uma frequente alternância de dias para o consumo dos 

medicamentos, a tarefa tornava-se difícil e atribuiu à tabela a qualidade de ser orientadora nesse 

procedimento. Como havia mais de um cuidador, destacou ainda a importância do artefato 

como forma de possibilitar que toda e qualquer pessoa, ao lê-lo, pudesse identificar quais os 

medicamentos prescritos e qual a rotina medicamentosa do idoso. 

Prosseguindo sua fala, a filha afirmou também sentir falta, na rotina de sua família, de 

um registro dos acontecimentos diários do idoso e fez questão de dirigir-se às colaboradoras 

para reforçar a validade dessa documentação. 

 

Miriam: Uma coisa que essa semana (+) e:: (+) ele foi à médica segunda-feira 

com meu marido. ... Então ele /marido/ não sabe o histórico, em detalhes. 

Quem estava indo anteriormente era eu. Eu sabia tudo em detalhes. Aí bateu 

das duas últimas vezes marcar e eu não podia ir. Então, foi meu irmão.  
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Aí eu cheguei pra ele e passei tudinho. Olhe, é assim, assim, assim (+) 

aconteceu isso, conte isso, porque ele /Sr. Abel/ não conta. Ele quer chegar na 

médica e ficar batendo papo como se tivesse no shopping [risos]: “E aí, 

doutora, viajou?”. Eu digo: “Não, meu senhor, pera aí...[risos]. Tem que dizer 

o que está sentindo...”. 

E aí eu senti a necessidade de um registro. Eu devia, eu digo, eu devia ter. 

Porque até eu vou ficar esquecendo detalhes. Eu tinha que ter anotado: o dia 

que ele caiu, porque caiu, esse negócio do remédio. 

Eu: Então você, como cuidadora, filha, sentiu falta de um registro. 

Miriam: Senti, porque, quando eu falhei, no caso eu não pude ir /à consulta 

com o pai/, se tivesse já esse histórico, facilitaria muito mais, porque pode 

acontecer d’eu cair durinha aqui e eu vou morrer com as informações que eu 

não repassei pra ninguém, e aí vai haver uma falha. Então, no caso de um 

profissional, pode haver a troca desse profissional, vocês podem querer mudar 

de emprego ... e esse registro é muito importante. 

 

 

A fala de Miriam deixa transparecer a existência de uma espécie de hierarquia nos 

cuidados com seu pai, na qual ela se encontra no ápice da pirâmide em relação aos outros 

familiares. Em seu relato, há índices de que essa é uma responsabilidade que lhe cabe em 

primeira instância: “foi a primeira vez que ele lhe acompanhou”, “ele não sabe o histórico”, 

“Quem estava indo anteriormente era eu. Eu sabia tudo em detalhes”. Não há clareza, 

entretanto, se essa assunção ocorre devido às disponibilidades de tempo ou por outras razões.  

De qualquer forma, o fato de a filha assumir essa responsabilidade está de acordo com 

as informações anteriormente trazidas em 2.4.1, seção reservada a apresentar as características 

dos cuidadores de idosos (p. 36). As mulheres (filhas, esposas, noras, parentas próximas ou 

distantes), via de regra, são as cuidadoras por excelência. Também nessa seção, há menção às 

angústias pelas quais passam os cuidadores familiares, motivadas muitas vezes pelo despreparo 

em lidar com algumas situações que se lhes apresentam. Pode-se perceber que Miriam também 

experimenta essa sensação quando, em tom quase confessional, considera uma falha o fato de, 

primeiramente, não ter podido acompanhar o pai à consulta e, posteriormente, não ter feito um 

registro escrito para acompanhamento de seu histórico: “eu falhei, no caso eu não pude ir”, 

“informações que eu não repassei pra ninguém, e aí vai haver uma falha”. Ao optar pelo uso 

dos vocábulos “falhei’, “falha”, Miriam parece deixar evidenciado seu apreço pelo 

perfeccionismo e alto grau de exigência sobre si mesma. 

Todo esse relato desenvolvido pela cuidadora teve como objetivo defender o registro de 

acontecimentos do paciente, pois, segundo seu posicionamento, é o texto que garantirá que 

todos os cuidadores familiares tenham acesso a informações importantes de fatos vivenciados 

pelo idoso ou a outros dados que julgarem necessários adicionar. Mais especificamente, essa 
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coletânea tem o objetivo de dar suporte ao idoso e ao cuidador que o acompanhar a uma 

consulta, visto que há o risco do esquecimento de informações por parte de ambos. Sendo assim, 

o registro de acontecimentos age no sentido de possibilitar que o médico tenha um panorama o 

mais fidedigno possível da situação do paciente, auxiliando-o a fazer o diagnóstico e a 

prescrever tratamentos e medicação adequados.  

Aproveitando a fala de Miriam sobre registro, perguntei às colaboradoras quem, além 

de Diva, costumava fazer os registros de procedimentos. Apenas três confirmaram ter feito 

registros escritos acerca dos procedimentos tomados com os idosos sob sua responsabilidade.   

É bom ressaltar que o registro mencionado pela filha de Sr. Abel difere do registro de 

procedimentos apresentado anteriormente pela colaboradora Diva. Ela mesma fez questão de 

lembrar o teor de seu registro, conforme já foi apresentado anteriormente.  

Lúcia ainda mencionou um outro modelo de registro, o qual difere dos já tratados, 

conforme seu relato: 

 

Lúcia: ...tinha um /registro/ que ficava dentro da casa dela ... a filha dela dizia: 

“No final do dia, a senhora vai botar na relação”. Que é que elas pedem? Se 

deu banho, verificou pressão, se (+) algum medicamento, alimentação, se 

aceitou, se não aceitou, se defecou, se urina. Isso aí. ... Como a filha /da idosa/ 

trabalhava com computador, eu só assinava com “X” o que era feito. 

 

Pela descrição acima, nesse modelo apresentado por Lúcia, as ações rotineiras do idoso, 

bem como as que deveriam ser realizadas pela cuidadora já estavam dispostas na folha, cabendo 

à cuidadora apenas assinalar caso tivessem sido realizadas. Dessa forma, a filha é a autora do 

texto, que provavelmente o elaborou para auxiliar e acompanhar o trabalho da cuidadora. Mas, 

se por um lado, o texto produzido pela filha propicia praticidade no momento do preenchimento, 

por outro, impossibilita o cuidador de expandir as informações, inclusive acrescentando suas 

percepções e impressões sobre o paciente, já que a forma como o escrito da filha é constituída 

é bastante limitadora. 

Após essas falas, recapitulei os gêneros textuais com os quais havíamos trabalhado nessa 

oficina de letramento: rótulo e cardápio. Os convidados permaneceram conosco até o final do 

evento, participando com um ou outro comentário, dando e ouvindo sugestões. 
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Figura 18 – Visita de idoso e sua cuidadora familiar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

Feita a apresentação de alguns momentos do bate papo entre o idoso, sua cuidadora e as 

colaboradoras desta pesquisa, passo a tecer algumas considerações.  

Minha primeira observação recai sobre os participantes do subevento. Sr. Abel mostrou-

se pouco à vontade diante das colaboradoras e, embora tenha respondido às questões e 

participado de alguns momentos jocosos, estava um pouco retraído e sua participação acabou 

sendo limitada. Sua filha, ao contrário, estabeleceu um ótimo contato com as colaboradoras, 

conduzindo muito bem as discussões provocadas a partir das perguntas. Mostrou bastante 

desenvoltura em seu discurso, muito provavelmente por estar acostumada com o ambiente de 

sala de aula. Seus relatos e colocações possibilitaram boas discussões, por ter um vasto estoque 

de conhecimento acerca de vários assuntos que envolvem o cuidado com os idosos. 

Quanto às colaboradoras, sentiram-se bem à vontade diante dos convidados e fizeram 

os questionamentos sem nenhum constrangimento. Entretanto, ao fazerem as perguntas, deram 

prioridade àquelas mais relacionadas ao campo pessoal do entrevistado e ao fazer profissional 

dos cuidadores. As questões relacionadas às práticas de leitura e escrita pouco foram 

contempladas, tendo eu mesma que fazer esse direcionamento. Isso talvez tenha se dado pelo 

fato de as colaboradoras não terem associado a participação de Sr. Abel ao trabalho que estava 

sendo desenvolvido ao longo do curso, apesar de ter tentado deixar isso claro anteriormente. 

Além disso, a entrevista foi entremeada de relatos em que compartilharam com os convidados 

suas experiências como cuidadoras de parentes idosos vivos ou já falecidos. Tive, inclusive, de 
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interrompê-las, algumas vezes, para tentar voltar o direcionamento das discussões às práticas 

letradas. 

A esse respeito, reconheço que houve inadequação no planejamento deste subevento. 

Ao programar a atividade, conforme mencionei acima, pedi às colaboradoras que preparassem 

questões que estivessem relacionadas às práticas de leitura e escrita dos cuidadores na ótica dos 

convidados. Esse, no entanto, era um objetivo que geraria dados para a pesquisa, portanto muito 

mais interesse meu do que delas. Sendo assim, na tentativa de promover interação entre 

convidados e colaboradoras, acabei transferindo às últimas uma tarefa que era minha e para a 

qual não foram preparadas.   

Ademais, mesmo se tratando de uma roda de conversa, realizada em clima de 

informalidade, havia a necessidade de elaboração de um roteiro para que os dados gerados 

fossem relevantes (ANDRADE, 2009). No caso das colaboradoras, o roteiro ainda se fazia 

muito mais necessário, pois eram várias as ‘entrevistadoras’ e sua não elaboração favoreceu 

para que nem todas fizessem perguntas.  

Mesmo assim, considero que esse foi um momento enriquecedor. O episódio da 

hiperdosagem, dessa vez relatado pelo próprio idoso, deixou mais evidente, para as 

colaboradoras, a importância de o cuidador redobrar sua atenção na leitura, tanto da receita 

prescrita pelo médico, como do rótulo e bula dos medicamentos adquiridos pelo idoso ou por 

seu responsável, mesmo que aquele seja mentalmente capaz, pois há sempre o risco de um 

eventual acidente. 

Também foram importantes as contribuições da colaboradora Lúcia, pois, ao defender 

que a presença de idosos em ILPI nem sempre significa abandono dos mesmos, trouxe 

esclarecimentos significativos sobre a utilização de documentos que regulam as visitas feitas 

aos idosos, procurando exigir dos familiares sua presença constante – o estatuto (possivelmente 

o Estatuto do Idoso) e o livro de ponto. Dessa forma, percebe-se que as ações dos familiares, 

visitantes, no caso, também são regidas por gêneros dos quais as instituições dispõem para 

exercer controle sobre eles, o que se coaduna ao postulado de Dell’Isola (2012, p. 11), ao 

afirmar que os gêneros, “atividades discursivas estabilizadas nas sociedades, ajustam-se a 

vários tipos de controle social e estruturam, organizam, regulam as interações sociais”. 

Outro destaque foram as percepções de Miriam acerca do gênero tabela de 

medicamentos. Ao dizer que o esboço de tabela que o pai havia feito não iria dar certo, 

possibilitou-me pensar em como alguns gêneros textuais são essencialmente dependentes de 

sua estrutura para cumprirem eficazmente sua finalidade. Se recebo uma carta familiar, por 

exemplo, e nela não consta o vocativo, ou a indicação do local e data, mesmo assim, a leitura 
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do corpo da carta me fará compreendê-la como tal. No caso da tabela de medicamentos, no 

entanto, para que o gênero cumpra à risca sua finalidade, é preciso minimamente obedecer a 

uma estrutura que já está retoricamente consolidada. “Não dar certo”, nesse caso, significa que 

o texto do Sr. Abel fugiu ao padrão de organização da tabela, a estrutura da tabela de 

medicamentos proposta por ele deve ter sofrido alterações tão severas que dificultariam ou 

mesmo impossibilitariam a compreensão das informações ali inseridas. Portanto, não houve a 

constituição, de fato, do gênero.  

Miriam também trouxe significativa colaboração ao compartilhar sua angústia por não 

ter até aquela ocasião produzido um registro de acompanhamento para Sr. Abel. Sua 

argumentação deixou muito clara para as colaboradoras a necessidade real dessa prática de 

escrita como uma forma de acompanhar a rotina do idoso. Mas é difícil prever se esse 

entendimento as motivará a produzir esse tipo de registro já que, até aquele momento, poucas 

colaboradoras haviam posto em prática as recomendações de produzir o registro de 

procedimentos orientado pela professora da disciplina Prática – aplicação dos cuidados com o 

idoso.  

Ao pensar em um motivo para que muitas não o tivessem feito, ocorreu-me que as 

orientações dadas pela professora ficaram no plano da oralidade, conforme Diva relatou. Talvez 

a falta de um registro escrito que pudesse ter consolidado essas orientações tenha colaborado 

para minimizar a importância desse procedimento.  Afinal, aquele conteúdo que o professor 

‘pede para copiar do quadro’ ou sobre o qual entrega um material impresso para consulta é, 

normalmente, considerado relevante, diferentemente de uma informação que fica apenas no 

plano do dito. Sem esquecer que, através da escrita, as informações são armazenadas e podem 

garantir a preservação do conhecimento adquirido em sala de aula. 

 

 

4.3.5 Oficina de letramento 5  

 

Quadro 17 – Síntese do planejamento da oficina 5 (7/11/2014) 

SUBEVENTOS DE LETRAMENTO 

Oficina de prática textual: tabela de medicamentos 

Oficina de prática textual: tabela para comunicação alternativa 

Roda de conversa: avaliação do curso.  

Aplicação de questões. 

Fonte: elaboração própria (2016). 
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a) Oficina de prática textual: gênero tabela de medicamentos 

 

Quadro 18 – Microeventos da oficina de prática textual: tabela de medicamentos 

 Apresentação de modelos de tabelas de medicamentos em powerpoint.  

 Planejamento para organização das tabelas. 

 Escrita de duas tabelas de medicamentos.  

 Reescrita das tabelas. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Para o início do último encontro, fechei o ciclo de atividades sobre administração de 

medicamentos, iniciado na oficina anterior, com a escrita de tabelas de medicamentos. 

Anteriormente à atividade, foram mostrados em powerpoint, modelos de tabelas de 

medicamentos, apenas para que as colaboradoras os confrontassem com os modelos que já 

conheciam.  Quatro das colaboradoras afirmaram que já haviam produzido uma tabela de 

medicamentos anteriormente. Algumas disseram que, embora não tivessem produzido a tabela 

propriamente dita, costumavam escrever algum registro que as auxiliasse com a administração 

de medicamentos, não apenas no exercício de sua profissão, mas também em situações 

domésticas. De um modo ou outro, todas já tinham a compreensão da tabela de medicamentos 

como uma estrutura em linhas e colunas em que se organizam os dias da semana, horários e a 

dosagem em que os medicamentos serão administrados, ou conforme esclarece Bazerman 

(2011a, p.28), esse gênero já havia se tornado “parte de suas relações sociais padronizadas, de 

sua paisagem comunicativa e de sua organização cognitiva”. 

A atividade proposta consistia em produzir duas tabelas de medicamentos. Para 

aproximar o evento do mundo real, elenquei e projetei na lousa os medicamentos que idosos do 

meu convívio – Sr. Abel Lima e Srª Águida Lima, sua esposa – utilizavam em seu dia a dia. 

Informei, também, os respectivos horários e dosagens, bem como as idades e enfermidades dos 

idosos, a saber: Abel Lima, 75 anos, portador de artrite reumatoide, hipertenso, com intolerância 

a lactose; Águida Lima, 80 anos, portadora de artrite reumatoide, osteoporose, mal de 

Alzheimer. Os medicamentos prescritos para os idosos estão aqui listados, para que se possa 

compreender a complexidade das tabelas que foram ser produzidas. 

 

Medicamentos prescritos para Abel Lima: 

 

•Prednisona, 2 comprimidos, 9h, todo dia 

•Bonecal, 2 comprimidos, 12h, todo dia 

•Metotrexato, 8 comprimidos, 1 vez por semana 

•Befalik, 1 comprimido, 1 vez por semana 

•Pantoprazol, 2 comprimidos, todo dia em jejum 
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•Alergia 1 , 1 comprimido, todo dia, 2 vezes por dia 

•Alergia 2, 4 comprimidos, todo dia, 2 vezes por dia 

•Lisinopril, 1 comprimido, todo dia pela manhã 

 

Medicamentos prescritos para Águida Lima  

 

•Alois, 1 comprimido, todos os dias, no café da manhã e na janta 

•Vitamina D, 1 gota, todos os dias, após o almoço 

•Rosuvastatina, 1 comprimido, todos os dias, após o almoço 

•Timolol (colírio), 1 gota, todos os dias, às 6h e às 18h 

•Lumigan (colírio), 1 gota, todos os dias, às 21h 

•Alendronato de sódio, 1 comprimido, 1 vez por semana, em jejum 

•Exelon (adesivo), 1 adesivo, todo os dias, após o banho 

 

   

Entreguei às colaboradoras as tabelas (Ver Apêndice G) estruturadas (linhas e colunas), 

as quais deveriam preencher com os seguintes dados: nome do idoso, medicamentos, dias da 

semana, horários, dosagens.  O objetivo da atividade, portanto, foi possibilitar às colaboradoras 

a escrita de tabelas de medicamentos, com considerável grau de complexidade – dada a 

quantidade de medicamentos e variações nos horários –, de forma a deixá-las organizadas, 

claras e legíveis, para que qualquer pessoa pudesse compreender as informações e proceder à 

administração dos medicamentos. 

Enquanto as colaboradoras iniciavam a atividade, desenhei uma tabela no quadro e 

preenchi as células com os dias da semana. Depois, solicitando sua participação, fui 

preenchendo as células com os nomes dos medicamentos, os horários e a dosagem, para que 

aquelas que estivessem um pouco confusas pudessem compreender qual deveria ser o 

procedimento. Enfatizei, no entanto, que poderia haver mais de uma forma de preenchimento, 

conforme se observa na sequência de falas a seguir: 

 

Eu: Gente, não tem uma maneira só de se fazer a tabela. Cada um pode 

organizar da maneira que acha mais fácil para entender. 

Então, quando eu pensei na tabela, eu pensei assim (+) ((Fui descrevendo a 

tabela em voz alta e escrevendo na tabela do quadro de que forma havia feito)). 

Não risquem nada que vocês fizeram, não, tá! Que eu vou fazer outro modelo, 

ali, depois. ((Continuei falando e escrevendo)) 

E aqui, na minha tabela que eu fiz, aí eu botei os dias da semana ... 

 

 

Minha fala denuncia grande preocupação em ressaltar que havia outras possibilidades 

de arranjos, de distribuição das informações nas células, por isso a repetição insistente do 

pronome pessoal ‘eu’. Também me apressei em pedir que as colaboradoras não apagassem sua 

escrita, porque há uma tendência de o aluno considerar que a forma como o professor faz é a 
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única correta, resquício da visão do professor detentor de saber, difundida ao longo de séculos, 

mesmo após a primeira publicação da Didática Magna58.  

Ao longo do preenchimento, discutimos sobre a ordem em que os medicamentos 

deveriam ser posicionados na tabela, considerando o horário e a regularidade (dias da semana) 

em que deveriam ser administrados. Havia também muita troca de informações entre elas, para 

esclarecimento de dúvidas e conferência de dados. Outro aspecto significativo relacionou-se a 

escolhas que deveriam ser feitas pelas colaboradoras. Havia medicamentos que deveriam ser 

administrados apenas uma vez por semana, sem indicação do dia nem da hora. Cabia, então, a 

elas, decidirem qual seria o dia a o horário adequados para a administração. Algumas 

mostraram-se inseguras, mas dei a elas o poder de decisão, pedindo que verificassem qual seria 

a melhor opção, estimulando-as a pensar no critério que definiria essa escolha.  Essa tomada de 

decisão foi importante para que as colaboradoras se percebessem profissionalmente 

empoderadas, imbuídas de responsabilidade e autonomia, pois concordo com Freire (2002, p. 

36) quando atribui a liberdade do educando, nesse caso, as colaboradoras, à assunção da 

responsabilidade de suas ações, e complementa: “ Decidir é romper e, para isso, preciso [é 

preciso] correr o risco”.  

Embora não tenham considerado a tarefa difícil, avaliaram-na como ‘trabalhosa’, pelo 

fato de haver vários medicamentos e muita alternância de dias e horários. Surgiram também 

algumas dúvidas com relação à quantidade de comprimidos que deveriam ser administrados em 

cada horário, o que nos levou a concluir que tais dúvidas podem ocorrer em sua prática diária 

e que é preciso saná-las antes de proceder à administração dos medicamentos para que não se 

ponha em risco a saúde dos idosos.  

As colaboradoras também concluíram que a escrita de tabelas de medicamento é 

imprescindível para o trabalho dos cuidadores, principalmente nos casos em que o idoso tem 

mais de um cuidador – familiar, profissional ou ambos – já que, na ausência de um, os outros 

podem acompanhar a tabela e administrar a medicação sem oferecer risco ao idoso, 

principalmente nos casos de dosagem e de não administração do medicamento. Todas essas 

conclusões confirmaram o depoimento de Miriam, filha de Sr. Abel, registrado na oficina 

anterior. 

Após os comentários e discussões, as colaboradoras procederam à reescrita das tabelas. 

                                                 
58 A Didática Magna, tratado da arte universal de ensinar tudo a todos, escrita por Iohannis Amos Comenius, 

publicada em 1670, é uma obra considerada avançada para seu tempo, pois marca o início da sistematização da 

pedagogia e da didática no Ocidente. 
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Considero que a escrita do gênero tabela de medicamentos foi enriquecedora para as 

colaboradoras. Dedicaram-se com afinco à atividade, perceberam como pequenos detalhes 

podem escapar no momento da escrita da tabela, o que pode gerar confusão na hora da 

administração, como a ausência de barras nos dias em que algum dos medicamentos prescritos 

não é administrado.  

 

Figura 19 – Colaboradora produzindo tabela de medicamentos 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

b) Oficina de prática textual: tabela para comunicação alternativa 

 

Quadro 19 – Microeventos da oficina de prática textual: tabela para comunicação alternativa 

 Retomada de conteúdo: comunicação com o idoso. 

 Apresentação sobre comunicação alternativa em powerpoint. 

 Escrita das tabelas para comunicação alternativa. 

 Apresentação oral das tabelas produzidas. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

Imediatamente após a reescrita das tabelas de medicamentos, voltamos a conversar 

sobre a comunicação com o idoso. Retomei as informações que já haviam sido discutidas sobre 

a importância de se comunicar com o idoso, lembrando-as das características que elas mesmas 

já haviam apontado como importantes para que essa comunicação se estabelecesse. Em seguida, 

instiguei as colaboradoras a refletirem sobre os casos de idosos que já não têm mais a 

capacidade de comunicação fluente em função de enfermidades tais como o mal de Alzheimer 



162 

 

ou por limitações impostas pela idade ou outros motivos quaisquer. Segue a sequência de falas 

que introduz esta oficina: 

 

Eu: ... Mas alguns idosos (+) e:: (+) por serem de muita idade, já perderam 

algumas habilidades, já perderam alguns mecanismos de comunicação. 

Alguns não conseguem falar direito. Alguns não conseguem expressar muito 

bem se estão sentindo dor, se estão com fome, se estão com frio ... Como é 

que a gente consegue estabelecer a comunicação nesses casos? ((Breve pausa, 

silêncio das colaboradoras)) Quando o idoso não tem mais essa comunicação 

fluente? Não tem mais tanta lucidez, não é, mas ainda assim ele ainda 

reconhece algumas coisas, alguns elementos. Como é que a gente faz? 

Zila: Pode usar objetos, cartaz. 

Auta: Pode usar sinais. 

Zila: Alguns gestos, pode usar. 

Eu: ((Dirigindo-me a Zila)) Você falou em cartaz. Existe um trabalho que é 

feito com cartaz, que se chama comunicação alternativa. ... 

 

 As respostas de Zila e Auta tornaram-se o mote de que eu precisava para mostrar a 

comunicação alternativa como opção de comunicação com os idosos que apresentam algumas 

limitações comunicativas. Tais limitações têm sido motivo de estudos, como os de Moraes 

(2012, p. 34), que afirma que “Cerca de um quinto da população com mais de 65 anos apresenta 

problemas de comunicação”. Esse é um quadro que deve ser bem considerado pelos cuidadores, 

pois, conforme o autor destaca: 

 

Problemas de comunicação podem resultar em perda de independência e 

sentimento de desconexão com o mundo, sendo um dos mais frustrantes 

aspectos dos problemas causados pela idade. A incapacidade comunicativa 

pode ser considerada importante causa de perda ou restrição da participação 

social (funcionalidade), comprometendo a capacidade de execução das 

decisões tomadas, afetando diretamente a independência do indivíduo. 

(MORAES, 2012, p. 34) 

 

 

 

Por esse motivo, têm sido utilizadas formas diferenciadas de se estabelecer a 

comunicação com o idoso nessas situações, as chamadas comunicações alternativas ou 

suplementares. Na verdade, esses sistemas alternativos para comunicação (MANZINI; 

DELIBERATO, 2006) constituem-se em procedimentos técnicos e metodológicos que atendem 

a “pessoas acometidas por alguma doença, deficiência, ou alguma outra situação momentânea 

que impede a comunicação com as demais pessoas por meio dos recursos usualmente utilizados, 

mais especificamente a fala” (MANZINI; DELIBERATO, 2006, p. 4). Esse material, 

comumente utilizado para atender crianças com deficiências, é produzido com a utilização de 

desenhos, fotos, sinais gráficos e palavra escrita, organizados em uma prancha ou tabela de 
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comunicação, e pode ser adaptado aos casos específicos das necessidades dos idosos, de forma 

a auxiliá-los a estabelecer comunicação. 

Alguns desses instrumentos estão disponíveis no mercado e foram apesentados em 

powerpoint durante a aula.  As ilustrações a seguir são amostras desse material. 

 

Figura 20 – Instrumentos de auxílio à comunicação alternativa59  

 

Fonte: Bersch e Sartoretto (2011).  

 

Minha proposta, no entanto, foi solicitar às colaboradoras que elaborassem, em duplas, 

tabelas para comunicação alternativa, em cartolina, utilizando linguagem mista (verbal e não 

verbal). Para conduzi-las à execução dessa tarefa, assinalei a possibilidade de elas terem de 

lidar com um idoso cuja capacidade de comunicação fosse limitada e não terem em mãos 

instrumentos de auxílio à comunicação alternativa prontos, disponíveis.  

Pedi-lhes, primeiramente, que traçassem o perfil do idoso (idade, enfermidade, lesões, 

limitações etc.), pois, segundo Manzini e Deliberato (2006, p. 15), para se escolher – no caso 

das colaboradoras, produzir – uma alternativa viável, é preciso observar que necessidades serão 

atendidas e considerar também o material que será utilizado, bem como os custos de produção 

(o que não foi necessário, no nosso caso, já que o material foi disponibilizado pela coordenação 

do curso de extensão).  

Em seguida, convidei-as a dirigirem-se a uma mesa onde estava disposto o material para 

a execução da tarefa: cartolina, caneta hidrocor, cola, régua e revistas diversas. Para tornar a 

atividade diversificada, solicitei que as duplas produzissem tabelas que atendessem a diferentes 

propósitos, a saber: 

                                                 
59 Da esquerda para a direita: cartões de comunicação; prancha de comunicação alfabética; prancha com símbolos 

(PCS - Picture Comunication Symbols). 
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 Tabela de atividades obrigatórias (banho, passeio, consulta, tomar remédio etc.). 

 Tabela de atividades de lazer (ir à varanda, assistir à televisão, ver fotos etc.). 

 Tabela de refeições (café da manhã, almoço, jantar, lanche). 

 Tabela de alimentos variados (fruta, pão, iogurte etc.). 

 Tabela com as partes do corpo (perna, braço, cabeça etc.).  

 Tabela de objetos (urinol, toalha, livro etc.). 

 

O objetivo da atividade foi despertar sua atenção para as possibilidades de comunicação 

alternativas que incluem imagens e muitas vezes dispensam palavras. Também houve a 

tentativa de fazê-las perceberem que, com criatividade e disposição, pequenas soluções podem 

ser encontradas para melhorar as condições de trabalho e, consequentemente, o bem-estar de 

quem está sob seus cuidados60.  

Essa foi uma atividade que mobilizou a turma de uma maneira diferente. As 

colaboradoras se movimentaram muito na sala, principalmente para selecionar o material que 

iriam utilizar. Houve também insegurança de algumas duplas para a elaboração da tabela, 

mormente as que ficaram responsáveis pelas partes do corpo e objetos. Nesse momento, dei 

alguns exemplos: 

 

Eu: Gente, vocês é que vão pensar em que momento o idoso pode precisar 

dessa tabela. Por exemplo, ele tá lá, sem poder se movimentar direito. Ele quer 

os óculos pra ler. Aí ele faz algum som “han, han”. Aí você pega a tabela: “O 

que é que o senhor quer?”. Aí ele aponta para os óculos, na tabela de objeto 

tem os óculos. 

Mas no caso das partes do corpo. “O senhor está sentindo dor? Onde é?” Aí 

ele pode mostrar a cabeça, ele pode mostrar a perna. Entendeu? 

Aí vocês têm que pensar na utilidade dessa tabela. Essa tabela vai ser útil? 

 

Em minha fala (quase dramatização), procuro deixar clara a noção de que a tabela deve 

atender a uma necessidade específica, quer seja, as demandas do idoso, o que está bem marcado 

em meu discurso pelos vocábulos “precisar”, “utilidade” e “útil”. São elas que irão orientar a 

confecção e o uso que o cuidador fará do texto. 

 Após selecionarem nas revistas as imagens que seriam utilizadas, as alunas produziram 

as tabelas e, ao final, cada dupla apresentou-as à turma, justificando a escolha das imagens de 

                                                 
60 Zaporoszenko e Alencar (2008, p. 12) esclarecem que a confecção de cartões pictográficos (no caso deste 

trabalho, tabelas em cartolinas) utilizando imagens fotográficas e de cliparts para ilustração são denominados 

recursos de “baixa tecnologia”. 
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acordo com as necessidades impostas pelo idoso descrito. Na sequência, destaco algumas 

tabelas produzidas pelas colaboradoras e, logo após, seguem três transcrições, em que é possível 

observar a compreensão das colaboradoras acerca da finalidade da comunicação alternativa. 

 

Figura 21 – Produção e apresentação das tabelas para comunicação alternativa 

 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

 

Figura 22 – Tabela 1 

Fonte: acervo de pesquisa (2014). 
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Eu: Gente, vamos ouvir agora Lisbeth e Lúcia, que fizeram uma tabela, uma 

comunicação alternativa. É uma tabela que representa as partes do corpo. 

Então, qual é a finalidade dessa tabela, meninas? 

Lisbeth: A finalidade dessa tabela é que o nosso idoso, ele é uma pessoa 

acamada, ele já não fala mais (incompreensível) problema de saúde. Então nós 

resolvemos fazer aqui, pra ele apontar que parte do corpo ele sente dor, já que 

ele tem problemas. Aí, temos o pé, a mão, temos a perna, temos os olhos, 

temos o corpo completo. Se ele está sentindo dor em todo o corpo, se está com 

algum problema na boca, se está com dificuldade pra deglutir (+) é, no cheiro, 

o nariz, às vezes tem coriza, às vezes tá ardendo (+) pronto. 

 
 

 

Figura 23 – Tabela 2 

 
Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

 

Eu: Vamos lá, agora, gente! Vamos ouvir as colegas Auta e Rizolete. 

Então, pelo que estou vendo essa tabela é de alimentos variados. Em que 

situação vocês poderiam usar essa tabela? 

Auta: Essa tabela a gente fez pro idoso. Ele tem dificuldade de falar. Ele é 

acamado. Aí a gente fez a tabela assim, de alimentos variados. Ele também 

está com fastio, a gente vai passando pra ele, mostrando, pra que ele possa 

escolher o alimento que ele gosta, pra que ele possa se alimentar da maneira 

que ele gostaria. 

Eu: E aí vocês separaram (+) 

Auta: A gente separou café da manhã (+) a gente botou queijo, iogurte, botou 

bolinho, botou leite, café, pão. No almoço, a gente fez as opções de peixe, 

carne, botou verduras, também, o arroz. O lanche a gente botou iogurte, fruta, 

botou também sobremesa([incompreensível), um sorvete (+) Aí a janta 

(incompreensível) botou pão integral, botou queijo, botou frutas, botou um 

arrozinho, um franguinho assado. 
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Figura 24 – Tabela 3 

 

 
Fonte: acervo de pesquisa (2014). 

 

 

Eu: Agora é a última dupla. 

Clara: A nossa tabela é de lazer.  

Eu: Tabela de lazer. Vamos ver, então, que é que as meninas pensaram. 

Clara: A nossa idosa, ela é uma idosa com Mal de Alzheimer, mas ela gosta 

muito de passear. Vez por outra ela foge, assim, a memória, mas ela gosta. 

Então, a gente fez os cartazes convidando pra passear, se ela gosta do filho. 

Colocamos uma foto na varanda pra ela relembrar a casa dela com uma 

varanda. O mar, pra ela ir à praia, se ela quiser ir. Um álbum de fotografias 

que é pra ela ver as fotos. E a TV, quando ela quer assistir televisão, aí a gente 

pergunta se ela quer assistir televisão, mostra o cartaz, porque vez ou outra ela 

gosta de assistir televisão, mas ela gosta muito de passear. 

 
                                              

Seguindo minhas orientações, as produtoras da tabela 1, em sua apresentação, definiram 

primeiramente a condição de saúde do idoso: “pessoa acamada”, “não fala”. Em seguida, 

usaram uma locução verbal que denota a tomada de decisão: “resolvemos fazer”, mostrando 

atitude em relação ao problema. Na sequência, mostraram o objetivo da tabela: “apontar que 

parte do corpo ele sente dor”, dando a entender que aquele texto cumpre um propósito. Só então 

iniciaram a descrição da tabela, mostrando as imagens e sugerindo possíveis sintomas que 

possam levar o idoso a utilizar a tabela.  

Na apresentação da tabela 2, Auta também iniciou sua fala descrevendo as limitações 

do idoso: “dificuldade de...falar”, “acamado”. Depois anunciou o tipo de tabela que foi 

produzida, e acrescentou mais um dado à descrição do idoso – “está com fastio” –, certamente 

porque, em seguida, anunciaria que a tabela era de alimentos e precisava de um elemento para 

justificar sua produção. Também por causa do fastio, a dupla selecionou uma boa variedade de 



168 

 

alimentos para que o idoso pudesse escolher o que lhe estimularia a se alimentar, dando a 

entender que não havia restrição alimentar, embora essa informação não tenha sido divulgada.  

Embora mais lacônica, Clara também iniciou sua apresentação anunciando a 

enfermidade da idosa: mal de Alzheimer; depois assinalou o objetivo da tabela – “convidando 

pra passear” –, para justificar a informação que havia dado anteriormente de que a idosa gostava 

de passear. A partir desse ponto, já se percebe uma troca de informação que acabou gerando 

incoerência. Primeiramente, o objetivo da tabela deveria ser apresentar opções de lazer, dentre 

as quais poderiam estar os passeios.  O problema, nesse caso, foi a limitação do lazer ao passeio. 

Na descrição da tabela, esse problema se desfaz, pois, além da ida à praia, há o álbum de 

fotografias e a televisão, que podem se constituir em passatempos para o idoso. Quando 

anunciou o objetivo da tabela, a colaboradora acrescentou o enunciado “Se gosta de seu filho”, 

legenda de uma das fotos. Esse enunciado, naturalmente, não corresponde ao objetivo da tabela, 

nem se trata de um lazer, estando, portanto, descontextualizado. Para concluir a apresentação, 

Clara mais uma vez reafirmou o gosto da idosa por passeios, o que leva a crer que, para as 

produtoras, esse seria seu lazer predileto. Mas um ponto positivo a que se deve dar destaque 

nessa produção é o diálogo que as colaboradoras estabeleceram entre a escrita das legendas e a 

suposta paciente: “Vamos passear”; “Vamos à varanda”; “Quer ver TV”. As legendas são 

convites, trata-se do texto verdadeiramente interagindo com seu interlocutor no processo 

dialógico (BAKHTIN, 1997). Para reforçar a intenção dialógica dos enunciados, nota-se que as 

colaboradoras utilizaram letra cursiva para escrevê-los, diferentemente do título da tabela, 

escrito com letras de forma, em caixa alta. 

Dentre as seis tabelas apresentadas, a descrita acima foi a que apresentou maiores 

problemas, que talvez tenham sido gerados pela má compreensão das colaboradoras sobre o 

vocábulo “lazer”. Também podem ter ocorrido limitações para a escolha de imagens que 

pudessem ser utilizadas para suprir os objetivos da tabela, colaborando para as falhas expostas. 

Não houve possibilidade de se proceder à reelaboração das tabelas, pois como se tratava da 

última oficina, ainda haveria de ser realizada uma roda de conversa antes de encerrar as 

atividades, portanto os comentários restringiram-se ao âmbito da oralidade. 

 As duas primeiras apresentações e tabelas representam as produções da maioria.  Boa 

caracterização dos idosos, adequada seleção de imagens, objetivos das tabelas bem definidos. 

Quanto à seleção de imagens, também foi possível perceber que as colaboradoras deram 

predileção a figuras grandes e multicoloridas ou com tonalidades fortes, para despertar a 

atenção dos pacientes. O preenchimento dos espaços na cartolina foi satisfatório, pois elas 

evitaram deixar brechas, de modo a harmonizar a distribuição das figuras na cartolina. Além 
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disso, as figuras não foram dispostas aleatoriamente. É possível identificar um planejamento 

para essa execução. Senão vejamos: na tabela 1, as colaboradoras escolheram para colocar no 

centro do cartaz a figura de um homem, do tórax para cima, a que elas denominaram “corpo”, 

colocando as partes do corpo em seu entorno; na tabela 2, por tratar-se de alimentos, as 

colaboradoras optaram por apresentar as figuras em colunas, obedecendo à sequência das 

refeições que são realizadas ao longo do dia; e, finalmente, na tabela 3, chama a atenção o fato 

de as colaboradoras terem escolhido para estar no centro da tabela as figuras humanas, dando 

destaque, portanto, aos vínculos emocionais. 

Na apresentação das tabelas, dou destaque também ao estabelecimento de relação 

afetiva entre as colaboradoras e o idoso (a) para o (a) qual a tabela foi produzida. Na primeira 

e terceira apresentações, a marca da afetividade está impressa pelo uso do possessivo de 

primeira pessoa “nosso (a)”: “A finalidade dessa tabela é que o nosso idoso...”; “A nossa idosa, 

ela é uma idosa com Mal de Alzheimer...”. Ao usarem esse pronome, as colaboradoras estavam 

indicando a pessoa que as interessava, por estarem se referindo, com ele, a alguém por quem 

têm simpatia (BECHARA, 2009). Na segunda apresentação, o emprego de vocábulos no 

diminutivo (“arrozinho”, “franguinho”) denota uma forma afetuosa de se referir à alimentação 

do idoso, e a ele, por extensão. Em ambos os casos, as marcas linguísticas destacadas reforçam 

a presença do vínculo emocional que se estabelece entre o cuidador e ‘seu paciente’, conforme 

as reflexões da seção 2.4.1 (cf. p. 37). Pelas considerações expostas, considero que a atividade 

foi cumprida satisfatoriamente. 

  As transcrições anteriormente apresentadas não registram todos os procedimentos de 

execução da tarefa, momento que considerei bastante significativo, pois possibilitou que as 

colaboradoras discutissem sobre o perfil do idoso para o qual a tabela seria produzida e, a partir 

dessa informação, estabelecessem prioridades acerca das imagens que deveriam constar nas 

tabelas. Para essa tomada de decisão, a exemplo de outras atividades, as colaboradoras tomaram 

como referência idosos com os quais já mantiveram ou com quem ainda mantém contato, o que 

trouxe para o ambiente de sala de aula elementos do mundo real. Evidencio também a 

oportunidade de as cuidadoras produzirem um texto multimodal, articulando diferentes modos 

semióticos (imagens, cores, palavras, tamanhos das letras, distribuição das imagens na tabela), 

fazendo escolhas de arranjos que atendessem a seus interesses, de modo a produzir significados 

(STREET, 2014b).  

Após a finalização da atividade, foi consenso entre as colaboradoras que as tabelas são 

excelente recurso para atenuar os efeitos da dificuldade de comunicação impostos pela idade 

ou enfermidades dos idosos, possibilitando melhorias em sua qualidade de vida.  
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c) Roda de conversa: avaliação do curso 

 

Para encerrar este último encontro, ao iniciar a roda de conversa, retomei o motivo que 

me levou a organizar e promover o Curso de Letramento Laboral para Cuidadores de Idosos, 

ou seja, o desenvolvimento de uma pesquisa na área de letramento laboral (PAZ, 2008).  

Lembrei-as de que um dos objetivos da pesquisa era possibilitar às cuidadoras desenvolverem 

práticas de escrita capazes de auxiliá-las na inserção ao mundo do trabalho, ampliando sua 

vivência cidadã. Confessei-lhes que o grande desafio inicial, a partir do momento em que soube 

que o curso seria oferecido para cuidadoras de idosos, foi o de descobrir quais gêneros textuais 

poderiam ser utilizados por tais profissionais. Disse-lhes que, para fazer a seleção, vali-me de 

leituras em vários sites da internet e do Estatuto do Idoso, além de ter feito observação de 

minhas ações e nas de meus familiares na condição de cuidadores de meus pais. 

Comentei com as colaboradoras sobre outros gêneros que poderiam ter sido alvo de 

nossa observação ao longo do curso, tais como bilhete, carta pessoal, salmo, parábola, conto, 

crônica etc. Disse-lhes que havia decidido abordar, entretanto, os de caráter pragmático, aqueles 

cujas finalidades estão relacionadas à inserção no mundo do trabalho e ao desenvolvimento do 

trabalho propriamente dito, conforme apontei no início desta dissertação. Estimulei-as, ainda, 

a perseverarem na prática de elaboração de registros escritos, tais como os que foram 

apresentados no caderno de Diva, recomendando que assim o fizessem de forma sistematizada, 

a fim de otimizarem o controle de seu trabalho. 

Nesse momento, também possibilitei que as colaboradoras expressassem sua opinião 

sobre o curso. Transcrevo a seguir algumas questões e respostas: 

 

Eu: Vocês acham que o curso ajudou vocês? 

Muitas vozes: Sim, com certeza. Ajudou. Sim. 

Zila: Um complemento do curso de cuidador que nós fizemos. Foi muito 

importante pra gente ver o currículo, conhecer os recibos, teve aqueles 

questionamentos que a gente respondeu sobre entrevista de emprego (+) 

também é muito importante. 

Eu: Vocês acham que, se esse trabalho fosse desenvolvido dentro da disciplina 

Língua Portuguesa, (+) esse trabalho com esses textos, trabalhando dessa 

forma, trabalhando também paralelamente com o conhecimento desses textos 

e com algumas questões próprias da língua, vocês acham que seria produtivo? 

Lúcia: É bem mais lucrativo (+) porque a gente saberia empregar bem cada 

texto, como ler a bula, saber interpretar a receita de um médico, porque às 

vezes a gente vê ali, mas (+) você olha assim (+) miligramas, a dosagem (+) 

se você não tiver cuidado, você pode colocar uma grande dosagem. Então, eu 

acho que seria muito lucrativo realmente se a gente tivesse tido/ Nós tivemos 

aulas de Português, a professora por sinal é uma pessoa muito boa, o que ela 

pôde fazer ela fez: revisou pontuação, e:: (+) palavras, incentivou a gente a 

ler, passou um vídeo sobre a nossa língua portuguesa, a importância ... Então, 
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a partir do momento que você conhece a sua língua e você sabe manusear ela 

muito bem, é muito bom.  

Eu: Teve algum /gênero/ em especial que vocês ... acharam: “Nossa! Eu gostei 

de ter aprendido esse gênero”? 

Celina: Eu gostei da biografia. É, pelo menos foi minha primeira vez, eu nunca 

tinha feito. Eu não tenho face , eu não sou muito atualizada. ... Mas eu achei 

muito interessante, é um meio da gente se comunicar com todo mundo (+) , 

assim (+) mais rápido . 

Diva: Quem já tinha já uma ideia como eu /sobre o caderno de registros/, agora 

vai melhorar. Vou me aperfeiçoar mais, vou tentar organizar, vou deixar 

melhor.61 

 

Poucas colaboradoras se dispuseram a falar. Na verdade, ao longo de todo o curso, elas 

mostraram resistência em expressar sua opinião, parecendo ter receio de dizer algo inadequado 

ou que pudesse ser alvo de críticas. Resquício, muito provavelmente, da educação bancária 

(FREIRE, 1987) a que foram submetidas, em que o educador é o único que atua e sua palavra 

é a única que deve ser ouvida.  

Mas tomo a resposta de Zila para dar início a essas reflexões quase finais, já que, de 

certa forma, vem ao encontro da proposta do curso: complementar o Curso de Cuidador do qual 

participaram. A colaboradora alcançou a compreensão de que, ao apresentá-las aos gêneros 

‘para conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’, o curso de letramento estava ampliando 

as possibilidades do seu fazer profissional. E, ainda que ela não tenha mencionado, as 

implicações dessa contribuição não se prendem ao mercado de trabalho, expandem-se para a 

atuação cidadã das colaboradoras, à medida em que redimensionam sua compreensão da 

realidade e ajudam-nas a nela atuar. 

A resposta de Lúcia à segunda pergunta também aponta nessa direção. Ao fazer a 

pergunta, objetivava saber se as colaboradoras haviam percebido alguma associação entre as 

aulas do curso e as aulas de Língua Portuguesa a que assistiram no curso de cuidador do qual 

participaram.  Ao iniciar sua resposta, Lúcia deixou claro que o curso as ensinou a “empregar 

bem, né...cada texto62”. E reforçou esse entendimento, através de exemplos práticos, como os 

cuidados com a dosagem dos medicamentos que podem ser orientados através de uma leitura 

proficiente da bula. Em suas palavras, Lúcia deixou transparecer a visão de Miller (1984; 2012) 

ao afirmar que, ao aprender um gênero, o estudante aprende os propósitos que se pode ter 

através deles, pois são chave para entender como participar das ações de uma comunidade, no 

caso das colaboradoras, a comunidade dos cuidadores de idosos no seu agir profissional. 

                                                 
61 A cursista refere-se ao registro de procedimentos feito no caderno (cf. p. 125). 
62 Leia-se ‘gênero’. 
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Dando continuidade à sua resposta, na descrição das aulas de Língua Portuguesa, Lúcia 

não deixou clara a concepção de linguagem adotada pela professora (pontuação, ensinou 

palavras, incentivou a ler, trouxe vídeo), mas, ao que parece, há um afastamento da linguagem 

e de sua realidade social concreta (FARACO, 2003), confirmando, nesse caso, pelo menos, o 

distanciamento já apontado entre as aulas de Língua Portuguesa dos cursos para o Programa 

Mulheres Mil com o propósito de formação laboral a que se propõe.  

Com relação à última pergunta transcrita, esperava que mais colaboradoras tivessem se 

pronunciado, entretanto apenas Celina e Diva expuseram sua opinião. A primeira apontou a 

biografia do perfil nas redes sociais como o gênero de sua predileção pelo ineditismo e destacou 

sua possibilidade de divulgação das informações como o grande benefício, já que é postado nas 

redes sociais. A segunda optou pelos registros de procedimentos, um gênero que foi, na verdade, 

apresentado por ela mesma, quando do compartilhamento dessa informação na oficina 3. 

Acredito que, nesse caso, ela se sentiu lisonjeada e valorizada por ter contribuído de forma tão 

significativa para o curso, levando-me a dar destaque ao gênero por ela apresentado em seu 

caderno de anotações.  

 Quando estávamos a ponto de encerrar a roda de conversa, a colaboradora Clotildes 

pediu para tomar a palavra e inusitadamente confessou que, no primeiro dia do curso, esteve a 

ponto de desistir. Para ela, nada do que havia sido trabalhado fez sentido, afirmou que se sentiu 

como se não tivesse havido aula. Destaco sua fala:  

 

Eu não entendi o que era o curso. Sabia que vinha pro IF fazer um curso. Ela  

disse assim, um minicurso, seis dias, mas eu não entendi, na hora, realmente 

o que era. 

 

A colaboradora arriscou a hipótese de que o seu longo período63  de afastamento de sala 

de aula pudesse ter gerado essa falta de entendimento. Ao chegar a casa, entretanto, ponderou 

que para tudo há uma primeira vez e decidiu voltar ao segundo encontro. Segundo seu relato, a 

partir de então começou a entender melhor a proposta do curso. Citou a importância de ter 

aprendido a desenvolver uma tabela, como forma de organizar melhor a distribuição dos 

horários dos medicamentos e confessou que lamentou ter perdido um dos dias de aula. 

Encorajadas pela fala de Clotildes, outras colaboradoras confessaram que, ao se 

inscreverem, também não tinham ideia do que iriam aprender em um curso de letramento. 

Foram motivadas pela possiblidade de melhorar o currículo, pois sabiam se tratar de um curso 

                                                 
63 A colaboradora referia-se ao afastamento na realização de cursos de capacitação, mas não especificou o tempo 

em que esteva afastada. 
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de aperfeiçoamento. A esse respeito, cumpre salientar que, mesmo eu, que trato diretamente 

com a língua portuguesa como matéria prima de meu trabalho, professora da rede particular 

durante quase 20 anos e pública há 6, só tinha, a até poucos anos, uma leve noção sobre o 

letramento e sua aplicabilidade. Não poderia esperar, portanto, que pessoas que nunca haviam 

ouvido falar – ou apenas ouviram falar muito escassamente – sobre o “tal de letramento” 

tivessem ideia efetiva do que se tratava.  

Outras vozes se juntaram a essa discussão. Diferentemente de Clotildes, Leda afirmou 

que gostara do curso desde o primeiro encontro.  Zila compartilhou que, ao chegar a casa, após 

o primeiro dia de curso, conversara com a filha sobre a aula e sobre a minha formação. Contou-

lhe que eu era formada em Letras e que estava trabalhando com letramento. Associou um nome 

ao outro a partir do radical das duas palavras e disse à filha que, certamente, eu iria ensinar a 

“ler e a escrever...as pontuações...”. Teve ainda a curiosidade, junto com a filha, de buscar na 

Internet informações sobre letramento e descobriu que “tinha várias definições”. 

Naquele momento, percebi que aquelas informações acerca de letramento e sobre o 

curso propriamente dito, que eu julgara terem sido eficazmente dadas no primeiro encontro, 

deveriam ser retomadas, ainda que brevemente. Reforcei o objetivo maior de um letramento na 

área laboral, que é o de fazer com que os profissionais se familiarizem com os gêneros textuais 

com os quais trabalham em suas práticas cotidianas. Concluindo com a fala de Lúcia: “A gente 

faz no dia a dia, mas a gente não despertou o que era o letramento”.  

Após esse momento, as colaboradoras responderam a duas questões relacionadas aos 

gêneros trabalhados no curso e, em seguida, procedi à entrega dos certificados (Ver Anexo H). 

 

d) Questões, respostas e comentários 

 

A aplicação de duas questões ao final do curso teve por objetivo fazer um registro escrito 

da valoração que as colaboradoras passaram a atribuir aos gêneros textuais com os quais 

trabalháramos, em especial aqueles ‘para usar no trabalho’. Elaborei a primeira questão com 

caráter mais abrangente e a segunda com foco mais específico. Seguem abaixo as questões:  

1. Que importância tem o texto escrito hoje para o desempenho de seu trabalho como 

cuidadora de idosos. Por quê? 

2. Há algum gênero textual hoje (ou alguns) que você considera mais necessário ao 

desenvolvimento do seu trabalho como cuidadora de idosos? Qual ou quais? Por quê? 

 

Todas as colaboradoras julgaram importante a utilização de textos escritos no trabalho.  
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E, embora tenham tido certa dificuldade na elaboração das justificativas, identifica-se em suas 

respostas que a maioria deu destaque à possibilidade de poder ajudar os idosos, principalmente 

os dependentes, no que diz respeito à organização de atividades que competem a elas, tais como 

administrar a medicação e nos cuidados com sua alimentação.  Também ressaltaram que os uso 

de textos escritos pode lhes dar mais segurança na realização das atividades, o que beneficiaria 

o idoso e também a família deste, já que teriam mais confiança em seu trabalho.   

Quanto à segunda pergunta, as colaboradoras deram destaque à bula, à tabela de 

medicação e à tabela para comunicação alternativa. No quadro abaixo, é possível observar a 

compilação das justificativas apresentadas. 

 

Quadro 20: Respostas à questão 2 

GÊNEROS TEXTUAIS JUSTIFICATIVAS 

Bula  *Para ficar mais atento ao que ele (idoso) pode tomar ou não, porque 

alguns não podem tomar remédio com açúcar por causa da diabete e 

com sal por causa da pressão. 

*Para não haver dosagem errada. 

*Para conhecer as informações sobre as indicações e 

contraindicações. 

*Para orientação do conhecimento sobre remédio. 

Tabela de medicação *Para não esquecer o horário de seu (do idoso) medicamento. 

Fonte: elaboração própria (2016). 

 

 A julgar pela eleição desses gêneros textuais e pelas justificativas dadas parece ficar 

claro que, dentre as atividades do ofício de cuidador, a que recebe maior atenção é a 

administração dos medicamentos. Talvez as discussões e reflexões provocadas durante as 

oficinas sobre esses gêneros acerca dos cuidados que se deve ter ao desempenhar essa atividade 

tenham colaborado para essa escolha. É importante lembrar também que foram apresentados 

exemplos concretos de problemas relacionados a superdosagem e equívocos relativos ao 

consumo de medicamentos. Além disso, as atividades referentes ao gênero bula e tabela de 

medicamentos foram as que geraram maiores dúvidas, dada a complexidade do primeiro e ao 

cuidado e correção exigidos pelo segundo em sua elaboração. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao ingressar como professora de Língua Portuguesa no Programa Mulheres Mil, em 

2012, vislumbrei a possibilidade de transformar a experiência vivida em sala de aula em objeto 

de pesquisa para meu mestrado. Naquele momento, deparei-me com algumas situações 

provocativas e inquietantes, mas a que mereceu meu olhar atento foi o fato de que boa parte das 

ementas da disciplina Língua Portuguesa, nos diferentes cursos ofertados pelo Programa, 

privilegiam o estudo da língua na perspectiva normativa, pouco considerando os usos sociais 

da linguagem e, mais particularmente, os usos para o trabalho. Partindo dessa compreensão, 

promovi o curso de letramento laboral descrito e analisado nesta dissertação, tomando como 

público alvo alunas egressas do Curso de Cuidadores de Idosos do Programa Mulheres Mil do 

IFRN-CNAT, com vistas a avaliar a colaboração do curso de letramento no processo de 

formação profissional das cuidadoras colaboradoras.  

A escolha de gerar os dados em um curso de extensão nos moldes de um curso de 

letramento adveio de impossibilidades, já explicadas, de assumir uma turma do Programa 

Mulheres Mil por ocasião do desenvolvimento da pesquisa. Essa estratégia, entretanto, não se 

constituiu em um afastamento do Programa. Primeiramente porque foi possível trabalhar com 

alunas egressas, mantendo, assim, o mesmo público alvo e permanecendo na mesma instituição. 

Em segundo lugar, porque a carga horária planejada para o curso de letramento correspondeu 

aproximadamente à oferecida para a disciplina Língua Portuguesa, segundo consta na matriz 

curricular do curso. Sendo assim, permaneceu quase inalterado o cenário planejado para a 

geração dos dados que havia sido proposto no projeto de mestrado. Esse preâmbulo se faz 

necessário porque entendo que tudo o que foi feito ao longo do curso de letramento se adequa, 

respeitadas algumas particularidades, às aulas de Língua Portuguesa do Programa Mulheres 

Mil. 

O desenvolvimento deste trabalho, considerando-o no âmbito do letramento laboral, 

partiu do conhecimento das práticas letradas que permeiam a profissão dos cuidadores de 

idosos. Imergi no universo das práticas cotidianas desses profissionais, começando pela 

observação das atividades realizadas por mim e meus familiares na condição de cuidadores de 

meus pais. Consultei sites de variadas clínicas geriátricas, procedi a leitura de manuais 

especializados e visitei dois hotéis geriátricos onde pude conhecer uma realidade adversa da 

que esperava, já que, de um modo geral, os cuidadores dessas instituições não desempenham 

ações que exigem práticas letradas. Apesar disso, foi possível fazer o levantamento que me 
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possibilitou selecionar os gêneros textuais que seriam contemplados no curso com vistas a 

auxiliar as colaboradoras no desempenho de seu ofício: tabela de medicamentos, bula, cardápio, 

rótulo, tabela para comunicação alternativa. A escolha dos gêneros para auxiliar em sua 

inserção ao mercado de trabalho foi feita com base no conhecimento empírico, no caso do 

currículo, da carta de apresentação e da entrevista de emprego; e, com relação à biografia para 

perfil nas redes sociais, através de leituras em sites e blogs que fornecem informações para 

auxiliar quem está em busca de emprego.  

Para atender aos objetivos propostos, organizei o curso em cinco oficinas de letramento, 

nas quais foram contemplados os dois sistemas de gêneros acima mencionados – ‘para 

conquistar o trabalho’ e ‘para usar no trabalho’ –, que o dividiram em dois momentos. A escolha 

pelas oficinas mostrou-se uma metodologia favorável ao processo desenvolvido ao longo do 

curso, pois possibilitou que a teoria e a prática ocorressem quase que concomitantemente. Por 

outro lado, as 20 horas a elas destinadas impossibilitaram um aprofundamento do trabalho 

proposto. Afinal, debruçamo-nos sobre quatro gêneros ‘para conquistar o trabalho’, mais cinco 

gêneros ‘para usar no trabalho’, além das incursões sobre o gênero registro de procedimentos, 

surgidas a partir do caderno apresentado por Diva, e leituras e explicações sobre contrato de 

trabalho, recibo e aviso prévio. 

 Por esse motivo, após a reescrita dos textos, não foi possível fazer uma nova avaliação 

dos mesmos, tampouco refletir acerca da necessidade/possibilidade de uso das variações formal 

e informal da língua, de acordo com as finalidades dos gêneros textuais produzidos. No caso 

dos gêneros ‘para conquistar o trabalho’, em especial o currículo e a carta de apresentação, o 

emprego da norma culta é imperioso, dado o grau de formalidade a eles atribuído. Não sem 

razão, as colaboradoras dedicaram atenção especial a sua escrita. Conforme relatei, solicitaram 

‘passar a limpo’ em casa, a fim de dar um acabamento mais acurado aos textos. Quando de sua 

devolução, após tê-los levado para ler e fazer as observações, o breve momento de discussão 

acerca de alguns aspectos linguísticos e desvios da norma colhidos nos textos pareceu destoar 

da proposta do curso, já que não houve possibilidade de se repetir essa ação em momento algum 

posteriormente. Ademais, não foi possível aprofundar algumas questões que exigiriam outras 

intervenções. 

Equacionar essa questão me parece estar muito além das possibilidades do que pode ser 

feito em um curso de extensão nos moldes do que foi executado para a realização desta pesquisa. 

Dificuldade igual ou semelhante ocorre com relação às aulas do Programa Mulheres Mil, se 

considerarmos fatores como carga horária limitada e turmas heterogêneas quanto ao nível de 

escolaridade.  
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Considerando a impossibilidade de se aumentar a carga horária do curso ou da disciplina 

(no caso do Programa), uma alternativa viável seria limitar o programa do curso a um único 

sistema de gêneros, preferencialmente ‘para usar no trabalho’, atendendo mais especificamente 

à proposta de letramento laboral. 

Apesar dos limites impostos pela carga horária, as oficinas proporcionaram trazer a 

realidade para dentro do espaço de sala de aula, através do compartilhamento de experiências 

das colaboradoras, que ora eram o ponto de partida das discussões, ora eram provocadas pelas 

atividades realizadas. Em vários momentos, as mulheres fizeram emergir suas experiências, 

contaram suas histórias. Havia mesmo um desejo fremente de serem ouvidas, de registrarem 

sua vivência como cuidadoras, quer formais ou informais, ou mesmo de relatar eventos 

familiares corriqueiros que, eventualmente, tivessem alguma relação com os gêneros textuais 

que estivessem sendo apresentados. Foram essas falas carregadas de particularidades que me 

possibilitaram conhecer minimamente o universo familiar e profissional das colaboradoras, já 

que, anteriormente ao início do curso, não houve essa possibilidade. O registro dessas vozes 

revelou o estoque de conhecimento das colaboradoras e desencadeou reflexões profícuas acerca 

do ofício de cuidador de idoso e da forma como elas lidavam com os textos no seu cotidiano 

profissional. 

Outro aspecto relevante a ressaltar é o fato de que, embora o trabalho com as oficinas 

tenha exigido um planejamento norteador das ações executadas, algumas interferências das 

colaboradoras promoveram alterações para que suas necessidades imediatas fossem 

contempladas e pudessem ser atendidas as demandas prementes. Foi o que ocorreu, por 

exemplo, quando retomei as explicações sobre o gênero currículo ou as noções sobre texto e 

letramento, ou quando dei espaço no curso para tratar do registro de procedimentos apresentado 

pela colaboradora Diva, em seu caderno de anotações, e ainda através da eliminação de alguns 

gêneros textuais que presumia ainda poderem ter sido contemplados no curso, para que se 

pudesse tratar os demais com maior profundidade. Assim, possibilitou-se que as mulheres se 

tornassem parte integrante de um processo não apenas realizado para elas, mas com elas. Por 

causa dessa flexibilidade, as oficinas ganharam um contorno mais maleável, dinâmico, afeito à 

proposta de integração entre colaboradoras e pesquisadora, nos moldes preconizados pela 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011). 

Não poderia deixar de fazer uma reflexão, ainda que breve, sobre meu procedimento na 

condição de professora do curso. Naturalmente que, ao me posicionar como professora e 

pesquisadora, assumi os riscos quanto à dificuldade de afastamento para uma observação isenta 

das ações adotadas em sala de aula. Contei, então, com os recursos audiovisuais que me 
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possibilitaram enxergar algumas peculiaridades de meu fazer pedagógico às quais mencionei 

ao longo do trabalho, principalmente as perceptíveis nas transcrições de minhas falas. 

 Para não me deter sob pontos já apresentados, destaco como aspecto positivo o cuidado 

em tentar fazer o grupo de colaboradoras participar efetivamente das discussões, procurando 

dar-lhes voz e fazê-las sentirem-se parte integrante no processo de aprendizagem que se 

desenvolvia. Conforme afirmei acima, considerei suas observações e argumentos e 

redimensionei algumas de minhas ações anteriormente planejadas para dar espaço a suas 

intervenções, contando, de fato, com a cooperação das mulheres (TRIPP, 2005). Como 

contraponto, percebi que, em algumas situações, sobrepus minha visão, já anteriormente 

cristalizada, sobre o conteúdo tratado, talvez numa tentativa de acelerar o processo de 

compreensão. Não acredito que esse agir tenha interferido negativamente na pesquisa, mas 

impossibilitou uma ou outra reflexão mais profunda das colaboradoras de modo que elas 

mesmas chegassem a algumas conclusões. 

No que se refere ao trabalho desenvolvido com os gêneros textuais, entretanto, o 

aperfeiçoamento do letramento laboral das colaboradoras se concretizou pela possibilidade de 

elas manipularem esses gêneros já conhecidos, mas, a partir das oficinas, percebidos como 

ferramentas de auxílio na execução de suas tarefas, tanto nas situações de busca de emprego 

como em seu fazer profissional. Dessa forma, o gênero foi abordado como sendo “um modo de 

ação, um jeito de fazer as coisas, inclusive de entender o que pode e deve ser feito, e como essas 

coisas serão interpretadas [...]” (BAZERMAN; MILLER, 2011, p. 62). Não se promoveu, 

portanto, um “ensino sobre os gêneros, mas com os gêneros”, entendendo o ato de ensinar como 

“um processo de imersão na prática social” (OLIVEIRA, 2010, p. 342, grifos da autora). 

Destarte, as colaboradoras puderam vivenciar situações de uso dos gêneros muito semelhantes 

às que serão experimentadas em sua prática diária.  

Como consequência dessa aprendizagem que lhes possibilitou ter melhores condições 

de adentrar no mercado de trabalho e de atuar profissionalmente com mais desenvoltura, as 

colaboradoras concluíram o curso de letramento fortalecidas. O curso configurou-se em um 

espaço que favoreceu o empoderamento das mulheres, à medida que foram desenvolvidas ações 

catalisadoras, com a utilização de gêneros catalisadores, que podem lhes assegurar maior 

autonomia no desenvolvimento das ações laborais. Nessa perspectiva, elas podem posicionar-

se de forma mais assertiva diante das forças hegemônicas que atuam no seu ambiente de 

trabalho, principalmente frente aos familiares dos idosos que estão sob seus cuidados. 

Por outro lado, sua atuação em ILPI e hospitais carece de um estudo mais consistente, 

já que os limites deste trabalho não me permitem apresentar arrazoados em profundidade. De 
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certo apenas o que já foi dito sobre as instituições visitadas e o que se manifestou através dos 

relatos das colaboradoras. Nesse sentido, penso que se deve buscar promover o empoderamento 

do grupo profissional de cuidadores de idosos, de forma que seu espaço de atuação seja 

respeitado. Como se trata de uma profissão cuja regulamentação ainda tramita na Câmara dos 

Deputados, ainda há um longo caminho a ser percorrido por esse grupo. 

Atendo-me aos objetivos propostos nesta pesquisa, aponto como válida a opção de se 

adotar oficinas de letramento em cursos profissionalizantes do Programa Mulheres Mil, 

considerando tratar-se de uma metodologia que favorece a inserção dos gêneros textuais 

específicos para o trabalho e prepara efetivamente as alunas para a profissão que irão 

desempenhar. Um trabalho dessa envergadura exigirá dos professores de Língua Portuguesa 

que se propuserem a realizá-lo uma imersão no universo do trabalho dos sujeitos aos quais os 

cursos se destinam a fim de que conheçam as práticas letradas necessárias para a realização de 

suas atividades laborais. Só assim poderão selecionar gêneros que assumam as funções 

especificas para o campo profissional em que serão utilizados. 

Visto por esse viés, é preciso que os professores de Língua Portuguesa desses cursos 

atentem para a importância de desenvolver um trabalho com textos pertencentes a diferentes 

gêneros textuais, assumindo-os como prática social, inseridos em situações reais de uso da 

linguagem, consequência de necessidades reais de interlocução. Não se pode perder de vista 

também que, ao assumirem o trabalho com os gêneros nessa perspectiva, os professores estarão 

vinculando o letramento laboral a um projeto mais amplo de formação das alunas numa 

perspectiva cidadã, tornando-as mais articuladas para exercerem e reivindicarem seus direitos 

e deveres. Também caberia à instituição responsável pelo Programa Mulheres Mil no estado – 

IFRN – reavaliar as ementas e programas da disciplina Língua Portuguesa, adequando-os a essa 

proposta de ensino.   

Para concluir, chamo a atenção para o fato de que não restam dúvidas sobre os avanços 

alcançados pelas mulheres brasileiras nas últimas décadas. O papel de apêndice do homem a 

que vinham historicamente sendo submetidas foi, paulatinamente e à força de lutas, sendo 

desconstruído e novos espaços foram desbravados. Mas, infelizmente, ainda perduram 

inúmeras situações de desequilíbrio. Principalmente nas questões relacionadas ao trabalho, por 

exemplo, ainda há muito a conquistar, no tocante à desigualdade de gênero: salários inferiores, 

piores condições de trabalho, ausência de creches no caso das mães trabalhadoras etc. E essas 

conquistas passam necessariamente pela promoção de políticas públicas que garantam espaços 

de aprendizagem escolar e profissional, possibilitando-lhes acesso às várias dimensões da 

cidadania. 
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Concordo com Street (2014a, p. 41) quando afirma que “o letramento em si não promove 

o avanço cognitivo, a mobilidade social ou o progresso”, mas deve-se persistir com a 

implantação de estratégias para programas de letramento que considerem as necessidades 

letradas da sociedade (STREET, 2014a). No caso específico das mulheres contempladas pelo 

Programa Mulheres Mil, o letramento laboral é, sem dúvida, uma alavanca para sua mudança 

no âmbito social.  
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APÊNDICE A – Planejamento descritivo 

 
29/10 

OFICINA 1 

Momento inicial:  

 Apresentação em slides de meu trabalho, no Programa Mulheres Mil, em 

Currais Novos. 

 Apresentação do grupo: dizer o nome e falar o que as levou a se inscreverem 

no curso. Aquelas que se sentirem à vontade poderão falar um pouco sobre 

si mesmas (14h às 14h30 m) 

  Explicação sobre a pesquisa que está sendo desenvolvida; assinatura do 

documento de autorização de uso de imagem e som. 

  Organização de uma roda de conversa:  

 Quais suas expectativas profissionais por ocasião da entrada no curso? 

 Como elas se percebem atuando nessa esfera de trabalho? 

 Há alguma trabalhando na área (se sim, saber se o curso ajudou/tem ajudado 

de alguma forma no desempenho profissional? 

 Trata-se de um trabalho formal ou informal? 

  Que textos escritos têm utilizado durante o trabalho? 

  Que textos escritos utilizam no dia a dia, mesmo que não trabalhem ou 

caso executem outro trabalho? 

 No curso de cuidadoras, qual havia sido o foco do trabalho da disciplina 

Língua Portuguesa (aspectos gramaticas, prática textual, atividades através 

dos gêneros...) 

 Já estão aplicando algum deles dentro ou fora do trabalho? Em que 
ocasiões? (14h45 às 15h15m)  

 Intervalo (15h15 às 15h30) 
  Aprendendo o gênero currículo: primeiro passo  

 Projeção do vídeo “A importância do currículo”. Projeção do modelo 

completo; entrega e discussão do modelo analisado; escrita de um currículo 

(15h30 às 16h30). 

 Gênero carta de apresentação: outra forma de acesso ao emprego. 

 Apresentação no powerpoint: o que é uma carta de apresentação.  Projeção 

dos modelos no quadro; entrega do modelo 2;  de uma carta de apresentação. 

(16h30 às 17h30) 

 Roda de conversa (comunicação com o idoso) 

31/10 

 

OFICINA 2 

 Leitura do perfil do cuidador de idosos; projeção do modelo de perfil 

profissional nas redes sociais. 

 Escrita de perfil profissional. (14h às 14h30)  

 Entrega do Questionário 1, com perguntas sobre a relação das cuidadoras 

e seu trabalho e a comunicação com os idosos. (14h30 às 15h)  

 Gênero entrevista de emprego: a roupa fala, o corpo fala. 

 Resposta a um questionário com questões sobre como se comportar numa 

entrevista: roupa, calçado, cabelo, unha, maquiagem, comportamento, 

experiência, preferências etc.  

  Vídeo sobre entrevista de emprego. 

 Simulação de algumas situações de entrevistas com alunas voluntárias. O 

“recrutador” fará as perguntas do questionário que já está pronto. (15h às 

16h)  

 Intervalo (16h às 16h15) 

  O cuidador de idosos e os direitos trabalhistas: powerpoint.  

 Gênero contrato de trabalho para cuidador de idosos: leitura e explanação 

do texto (um modelo). (16h15 às 17h)  
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 Roda de conversa ao encerramento da aula: o que achou desta aula, o 

que julgou mais importante, o que achou menos importante, do que gostou, 

do que não gostou, aponte sugestões para melhorá-la. Em que as práticas de 

leitura e de escrita estudadas neste dia podem contribuir para o 

desenvolvimento do trabalho do cuidador de idosos? Como farão uso dessas 

práticas no cotidiano de trabalho? Quais as possíveis dificuldades que 

pensam enfrentar ao fazer uso dessas práticas?64 

3/11 

OFICINA 3 
 Retomada dos gêneros que já foram apresentados: currículo, carta de 

apresentação, perfil profissional, entrevista de emprego, contrato de 

trabalho. Conclusão dessa etapa com gênero recibo e gênero aviso prévio. 

 Gênero recibo: pagamento de salários, pagamento de férias, entrega vale-

transporte; gênero aviso-prévio.  

 Entrega das atividades das colaboradoras com os comentários. 

Explicação da necessidade de adequar os textos às convenções da norma 

culta. No quadro, orientações sobre ortografia, pontuação, paragrafação 

etc.; correções das atividades. 

 Aplicação do questionário 2.14h às 14h30h 

 A saúde do idoso I:  

 Com que tipos de idosos lidam? 

 Eles tomam remédios?  

 Quem administra?  

 Caso administrem, como procedem?  

 Explicações sobre a administração de medicamentos: só será uma atribuição 

do cuidador caso haja uma autorização expressa da família (de preferência 

constando no contrato de trabalho). Nesse caso, a cuidadora deverá 

conhecer os medicamentos, para que servem, saber os horários, as doses e 

organizar uma tabela para o acompanhamento diário da administração.  

 Apresentação do powerpoint “O idoso”.  

 Conhecendo a caixa do remédio (suporte): distribuição de algumas caixas 

de remédios; as colaboradoras deverão identificar: o nome do medicamento, 

miligramas, por que via o remédio é dado, data de validade. (14h30 às 

15h45) 

 Intervalo: 15h45 às 16h. 

 Gênero bula de medicamentos: orientações no powerpoint; solicitação 

para que identifiquem informações essenciais para a administração do 

medicamento (entregar a folha): dosagem, princípio ativo, efeitos colaterais, 

entre outros (15h às 16h)  

 Roda de conversa, ao encerramento da aula. 

5/11 

OFICINA 4 

 A saúde do idoso II: gênero rótulo.  

 Informações sobre o gênero no powerpoint.  

 Procedimento da atividade sobre o gênero rótulo: abrir a caixa como os 

produtos alimentícios e pedir que as alunas peguem um produto e localizem: 

 a data de validade  

 os ingredientes 

 as informações nutricionais 

 Continuação da atividade: identificar o (s) produto (s) que os idosos podem 

comer, observando: 

 idoso com intolerância a lactose 

 idoso com intolerância a glúten 

                                                 
64 Essas rodas de conversa repetiram-se ao final das demais aulas, sempre utilizando as mesmas questões ou 

questões semelhantes. Para não repetir as questões, mencionarei apenas “roda de conversa ao encerramento da 

aula”. 
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 idoso com intolerância a ovo 

 idoso diabético 

 idoso hipertenso (14h30 às 15h) 

 Preparação para a visita do idoso e de sua cuidadora: pedir às mulheres que  

elaborem perguntas  para serem feitas ao idoso e sua filha. 

 Gênero cardápio: apresentação no powerpoint. Mostrar os modelos e pedir 

para elas pensarem em um cardápio para um idoso, escrever na tabela.   (15h 

às 15h30)      

 Intervalo: 16h às 16h15) 

 Roda de conversa: o papel do cuidador do ponto de vista de um idoso e de 

seu familiar. (16h15 às 17h) 

 Roda de conversa, ao encerramento da aula. 

7/11 

OFICINA 5 
 Quem já fez uma tabela de medicação? 

 Gênero tabela de medicação: orientações no powerpoint  

 Atividade: escrita de duas tabelas de medicação. (14h às 14h30) 

 Comunicação alternativa: comunicação com o idoso; vídeo sobre o 

assunto: idosos com dificuldade de comunicação (ambientes calmos, 

iluminados, sem ruídos; usar o toque; chamar pelo nome; posicionar-se de 

frente para visualização das expressões faciais, os movimentos labiais e 

gestos; utilizar frases curtas, simples; ser clara e objetiva; repetir a 

informação); se o idoso não verbaliza: escrever, apontar, gesticular. 

 Apresentação, no powerpoint, de algumas tabelas de comunicação.  

 Criação de situações para o emprego de cartazes: interlocutor  idoso  

 Cada dupla produzirá um cartaz para as situações solicitadas, utilizando 

linguagem mista (verbal e não verbal). Material utilizado: revistas, tesoura, 

cola, caneta, hidrocor. Sugestões de produção de tabelas: 

 

 Tabela de atividades obrigatórias (banho, passeio, consulta, tomar remédio 

etc.) 

 Tabela de atividades de lazer (ir para a varanda, assistir à televisão, ver fotos 

etc.) 

 Tabela de refeições (café, da manhã, almoço, jantar, lanche) 

 Tabela de alimentos variados (fruta, pão, iogurte etc.) 

 Tabela com as partes do corpo (perna, braço, cabeça etc.)  

 Tabela de objetos (penico, toalha, livro etc.) 

 (16h às 17h) 

 As duplas explicarão a utilidade das tabelas, de acordo com o perfil do 

paciente para o qual elas foram produzidas. (17h às 17h30) 

 Roda de conversa, ao encerramento da aula. 
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APÊNDICE B – Questões sobre gênero rótulo 

 

 

1.Você costuma ler os rótulos quando vai às compras? 

(     ) sempre 

(     ) às vezes 

(     ) raramente 

(     ) nunca 

 

Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Que informações do rótulo você costuma ler? 

(     ) o prazo de validade  

(     ) origem do produto 

(     ) lote do produto  

(     ) conteúdo líquido  

(     ) lista de ingredientes  

(     ) informação nutricional 

 

3. Caso você leia a informação nutricional, o que você costuma observar? 

(     ) Valor energético (calorias) 

(     ) Carboidratos  

(     ) Proteínas  

(     ) Gorduras totais  

(     ) Gorduras saturadas  

(     ) Gorduras trans  

(     ) Fibra alimentar  

(     ) Sódio 

 

4. Caso você leia a informação nutricional, essa leitura ocorre: 

(     ) no supermercado, antes de levar o produto; 

(     ) em casa, depois que adquiri o produto. 

 

5.Você considera importante conhecer o rótulo para o desenvolvimento de seu trabalho? 

(    ) sim (     ) não (     ) talvez (     ) não sei responder 

 

Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz 

 

 

 

Pelo presente instrumento de cessão de direitos, ___________________ 

_______________________________________ , abaixo identificada, concedo a Marta Helena 

Feitosa Silva, professora do IFRN-Campus Parnamirim, matrícula 2635715, ministrante do 

curso   LETRAMENTO PROFISSIONAL PARA CUIDADORAS DE IDOSOS, desenvolvido 

em colaboração com a equipe do Campus Natal Central,  o direito de uso de minha imagem, 

voz e de trabalhos desenvolvidos por mim, individualmente ou em equipe, durante o curso, para 

serem utilizados em sua pesquisa de mestrado, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem (PPGEL), na UFRN. Todo o material cedido poderá também ser 

utilizado em documentário audiovisual, que poderá ser veiculado – para efeito de divulgação 

não comercial – em programas, transmissões e chamadas de TV, mídia eletrônica (internet) e 

impressa, bem como ser publicado em jornais, livros e revistas especializados e apresentado em 

eventos de natureza acadêmica: seminários, simpósios, congressos e afins. 

 O material também poderá servir como conteúdo base para a elaboração de novos projetos.  

 

  

 

Natal, ______ de __________________ 2014. 

 

 

 

 

NOME: ________________________________________________________ 

RG: ___________________________  

CPF: __________________________ 
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APÊNDICE D – Questões para simulação de entrevista de emprego 

 

1. Por que você escolheu esta profissão? 

2. Fale sobre suas experiências profissionais anteriores. 

3. Por que você saiu do seu emprego anterior?  

4. Como foi seu pior dia de trabalho?  

5. Dê um exemplo de uma situação em que você tenha se esforçado, além do normal, para 

atingir um resultado.  

6. Quais foram os principais desafios que você enfrentou?  

7. No local onde você trabalhava antes se fazia avaliação de desempenho? Como você se 

saiu?  

8. Você se lembra de algo que tenha acontecido que tenha sido um obstáculo para realizar 

uma tarefa?  

9. Cite uma situação em que percebeu alguma pessoa que trabalhava com você precisando 

de ajuda.  

10.  Conte uma situação em que você teve que conviver com um chefe ou colega de trabalho 

difícil.  

11. Como era seu relacionamento com seus colegas de trabalho?  

12. Como é o seu círculo familiar?  

13. Por que trabalhar nesta instituição é importante para você? 
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APÊNDICE E – Questões sobre bula de medicamento 

 

Leiam a bula e anotem as seguintes informações acerca de cada medicamento: 

NOME 

 

 

 

   

INDICAÇÕES 

 

 

 

   

CONTRAINDICAÇÕES  

 

 

 

   

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

   

REAÇÕES ADVERSAS 

 

 

 

   

POSOLOGIA 

 

 

 

   

 

Escolham apenas um medicamento e respondam às questões (no verso): 

a) Quanto tempo depois de tomar este medicamento, ocorrerá o início de sua ação? 

 

b)Há alguma substância com a qual este medicamento não possa ser ingerido 

concomitantemente? Qual? 

 

c) O idoso de quem você toma conta decidiu, por conta própria, tomar algumas doses a mais 

deste medicamento, ocorrendo uma superdosagem. Qual o procedimento indicado pela bula? 

 

d) O medicamento pode sofrer interação com álcool?  
(     ) sim (     ) não  (     ) não há essa informação. 

 

e) Há alguma informação especial sobre a administração desse medicamento em idosos? Qual? 

 
f) Uma paciente fazia uso deste medicamento e soube que estava grávida. O que fazer? Por quê? 
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APÊNDICE F – Cardápio 

 

DIAS  CAFÉ DA 

MANHÃ 

LANCHE ALMOÇO LANCHE JANTAR CEIA 

Segunda-

feira 

 

 

 

 

      

Terça-feira 

 

 

 

 

      

Quarta-

feira 

 

 

 

 

      

Quinta-

feira 

 

 

 

 

      

Sexta-feira 

 

 

 

 

      

Sábado 

 

 

 

 

      

Domingo 
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APÊNDICE G – Tabelas de medicamento 

REMÉDIOS DE: ______________________________________________ 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

REMÉDIOS DE : __________________________________________________ 
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APÊNDICE H – Questões para avaliação do curso 

  

 

 

Que importância tem o texto escrito hoje para o desempenho de seu trabalho como cuidadora 

de idosos? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Há algum texto hoje (ou alguns) que você considera mais necessário ao desenvolvimento do 

seu trabalho como cuidadora de idosos? Qual ou quais? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

Muito obrigada por sua colaboração! 

 Profª. Marta Helena 
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ANEXO A – Modelo de currículo de vida. 

 

 

 
 

 
Disponível em: <http://www.meucurriculum.com/>. Acesso em: 15 de jan. 2013. 

 

 

http://www.meucurriculum.com/
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ANEXO B – Análise do modelo de currículo 

 

Curriculum Vitae 

O curriculum vitae (também chamado de currículo, currículo de vida) é um documento 

que agrupa informações pessoais de um profissional junto a sua formação acadêmica e sua 

trajetória no mercado de trabalho, visando demonstrar suas qualificações, competências e 

habilidades. De uma forma mais direta, o curriculum descreve quem você é e quais qualidades 

e experiências profissionais você possui. 

 

             Um bom curriculum pode não garantir um emprego, mas é, sem sombra de dúvidas, 

um passo importantíssimo para alcançá-lo. Grande parte das pessoas possuem questionamentos 

sobre como criar seu curriculum, principalmente aquelas que estão entrando agora no mercado 

de trabalho. 

Análise do Modelo de Currículo Proposto 

1) Cabeçalho ou Topo 

No topo do curriculum devem aparecer suas informações pessoais: nome completo, 

estado civil, idade, endereço completo e, principalmente, seus dados de contato. Acredite, 

muitas pessoas esquecem-se de colocar seu telefone e e-mail atualizados, são selecionadas e 

perdem assim a oportunidade de uma entrevista. Número da carteira de identidade, CPF, 

Documento Militar e outros documentos ficam de fora. 

 
 

2) Objetivo 

O segundo tópico do seu curriculum vitae descreve a que vaga ou oportunidade você 

tem interesse em concorrer. 

 
 

3) Formação 

Descreva nesta sessão sua formação acadêmica. Inclua apenas dados relevantes mais atuais.  
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4) Experiência Profissional 

Nesta sessão você deve listar suas experiências profissionais mais importantes. A 

maneira mais utilizada é listá-las em ordem inversa, ou seja, as mais recentes primeiro. Informe 

o período em que esteve empregado, o nome da empresa, o cargo exercido, as principais 

atividades e possíveis resultados destacáveis obtidos.  

 
 

5) Qualificações e Atividades Profissionais 

Aproveite este trecho do currículo para informar cursos que tenha concluído (que sejam 

relevantes para a vaga almejada) e outras qualificações obtidas ao longo de sua carreira. 

 
 

6) Informações Adicionais 

Utilize esta sessão opcionalmente para informar quaisquer outros dados que julgue 

significativos para a vaga. 

 

 

Disponível em <http://www.meucurriculum.com/>. Acesso em 15 de jan. de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meucurriculum.com/
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ANEXO C – Modelos de cartas de apresentação 
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ANEXO D – Modelo de contrato de trabalho 

 

 
CONTRATO DE TRABALHO - ACOMPANHANTE DE IDOSO 

 

 

Pelo presente instrumento particular, a Srª. MARÍLIA PEREIRA DE ANDRADE, brasileira, casada, 

assistente social, residente e domiciliada à Av. Beira Mar, 1000, Praia do Futuro, Fortaleza/CE, portadora do CIC 

nº 001.228.444-24 e da Cédula de Identidade RG nº 696.223-SSP/CE, CEI n° 990.229.345-6, doravante 

denominado empregador, e a Srª. MARIA DAS DORES SILVA, brasileira, solteira, empregada doméstica, 

portadora do CIC nº 995.008.234-35, Cédula de Identidade RG nº 987679-SSP/PB e Carteira profissional nº 56.234 

– Série 00218, NIT n° 009.344.989-3, residente e domiciliada à Avenida Monsenhor Tabosa, 232, Centro, 

Fortaleza/CE, doravante designado empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho, com arrimo 

na Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e regido pelas cláusulas abaixo transcritas e demais disposições legais 

vigentes: 

 

1ª - O empregado trabalhará para o empregador no cargo de empregado doméstico, desempenhando as funções de 

acompanhante de idoso (CBO-5162-10), zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 

cultura, recreação e lazer da pessoa assistida e demais atribuições a serem combinadas entre as partes Contratantes, 

não podendo delegar para terceiros as suas atribuições para auxiliá-lo (a), salvo quando haja concordância por 

escrito do empregador; 

2ª - O local da prestação dos serviços será na residência do empregador, situado à Av. Beira Mar, 1000, Praia do 

Futuro, Fortaleza/CE; 

3ª - O empregado perceberá a remuneração mensal de R$ 900,00 (novecentos reais), podendo o empregador fazer 

os seguintes descontos no seu salário: 8% referente à contribuição previdenciária (INSS) e 6% referente ao vale-

transporte; 

4ª – O empregador concederá ao empregado, no início de cada mês, quando da utilização de transporte público, a 

quantidade de 48 (quarenta e oito) vales-transportes (lembramos aqui que esta quantidade é variável), para o 

deslocamento residência/trabalho/residência, sendo-lhe facultado o direito de descontar o percentual de 6% (seis 

por cento) do salário do empregado. Não será devido a concessão deste benefício quando o empregado morar 

próximo ao local trabalho, dormir no local de trabalho, utilizar transporte próprio, utilizar transporte público 

gratuito ou quando o empregador fornecer o transporte de deslocamento residência/trabalho/residência, nestes 

casos deverá o empregado assinar uma declaração de renúncia do benefício do vale-transporte; 

5ª - O prazo deste contrato é por tempo indeterminado, ficando, porém, os primeiros 30 (trinta) dias a título de 

experiência, podendo ser prorrogado por mais (30 ou 60) dias (lembramos que esta prorrogação não poderá 

ultrapassar, no total, há 90 dias), podendo as partes rescindi-lo, após expiração deste prazo, sem cumprimento ou 

indenização do aviso prévio. Permanecendo o empregado a serviço do empregador após o término do período de 

experiência, continuarão em vigor por prazo indeterminado as cláusulas constantes deste contrato; 

6ª - Além dos descontos previstos na cláusula 3ª, reserva-se ao empregador o direito de descontar do empregado 

as importâncias correspondentes aos danos causados por ele quando praticado por dolo, bem como os 

adiantamentos salariais; 

7ª - Fica desde já acertado que o empregado, em caso de viagens a serem realizadas pelo empregador, se 

convocado, deverá acompanhá-lo, cumprindo normalmente as suas atribuições, ficando o empregador responsável 

pela sua hospedagem, alimentação e hora extra, limitando-se no máximo a 2 (duas) horas extras por dia, em caso 

de ultrapassar a sua jornada semanal de trabalho de 44 horas semanais; 

8ª - Caso o empregado não seja convocado a acompanhar o empregador em viagens, poderá continuar normalmente 

prestando seus serviços, ficando à disposição da família do empregador, de acordo com as normas e condições 

preestabelecidas, como também poderá ficar em casa com a percepção integral de seu salário sem ficar à disposição 

da família do empregador, e estas horas não trabalhadas e percebidas integralmente pelo empregado poderão ser 

compensadas posteriormente com horas extras, domingos ou feriados trabalhados. 

9ª - O empregado terá direito ao seu repouso semanal remunerado, que será concedido preferencialmente aos 

domingos, como também ao gozo dos feriados civis e religiosos (1º de janeiro, Sexta-feira da Paixão, 21 de abril, 

1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, 25 de dezembro e os feriados 

municipais ou estaduais declarados obrigatoriamente por lei), podendo ser compensado por outro dia da semana 

ou receber em dobro (100%), sem prejuízo da remuneração relativa ao dia do repouso semanal remunerado ou do 

feriado, caso venha a trabalhar em um dos dias acima mencionados; 

 

10ª – É de responsabilidade do empregador o recolhimento em dia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e a contribuição previdenciária (INSS) do empregado, não podendo ser delegada esta obrigação para o 

empregado; 
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11ª – A jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, não superior a 8 (oito) horas diárias, 

limitando-se no máximo a 2 (duas) horas extras por dia, sendo facultada a compensação de horários e a redução 

da jornada, mediante acordo celebrado entre as partes ou convenção coletiva de trabalho; 

12ª – Caberá ao empregador definir qual vai ser o horário de trabalho de seu empregado, respeitando-se a jornada 

prevista na cláusula anterior, bem como o horário de intervalo e local para as refeições, intervalo este que não será 

computado como jornada de trabalho; 

13ª – Poderá haver a compensação das horas excedentes com as horas do dia em que o empregado deixou de 

trabalhar injustificadamente e o empregador não efetuou o respectivo desconto no seu salário; 

14ª – O pagamento do adicional noturno só será devido ao empregado quando a prestação do serviço ocorrer 

efetivamente das 22 (vinte e duas) horas as 5 (cinco) horas da manhã do dia seguinte; 

Tendo assim justo e contratado, assinam as partes o presente instrumento em duas vias, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Fortaleza, data 

 

Testemunhas: 

 

_____________________________________       __________________________________________ 

 

 

 

Disponível em <http://www.jornaldaparaiba.com.br/blog/direitodomestico/post/20766_contrato-de-trabalho--

acompanhante-de-idoso>. Acesso em 21 de out. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornaldaparaiba.com.br/blog/direitodomestico/post/20766_contrato-de-trabalho--acompanhante-de-idoso
http://www.jornaldaparaiba.com.br/blog/direitodomestico/post/20766_contrato-de-trabalho--acompanhante-de-idoso
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ANEXO E – Página de perfil profissional no Facebook. 
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ANEXO F – Questões sobre comportamento em entrevista de emprego 

 

Você sabe se comportar em uma entrevista de emprego? 

 

 

 

1. Que tipo de roupa você considera mais adequada para uma entrevista de emprego? 

(     ) Procuro usar roupas discretas e elegantes para causar uma boa impressão. 

(     ) Não me preocupo com isso, o que está em jogo é minha competência não minha 

aparência. 

(     ) Capricho no visual, escolho uma roupa extravagante e me encho de perfume. 

 

2. Como você costuma se maquiar para esse tipo de evento? 

(     ) Não costumo me maquiar. Vou de “cara lavada”. 

(     ) Uso maquiagem leve e discreta. 

(     ) Uso maquiagem bem forte para o entrevistador lembrar do meu rosto posteriormente. 

 

3. Você se preocupa em usar uma linguagem mais formal durante a conversa com o 

recrutador? 

(     ) Não, falo da maneira mais informal possível para tentar me aproximar do recrutador. 

(     ) Sim, tomo cuidado para usar uma linguagem mais formal. 

(     ) Evito palavrões, mas gírias sempre acabam escapando. 

 

4. No contato visual com o recrutador, você: 

(     ) Olha diretamente para ele e mantém o semblante tranquilo. 

(     ) Fica encabulada e dificilmente dirige o olhar para o entrevistador, mantendo os olhos 

baixos. 

(     ) Olha para o entrevistados sempre sorrindo para revelar simpatia. 

 

5. No meio da entrevista, o recrutador fica em silêncio, o que você faz? 

(     ) Nada, espero ele falar alguma coisa. 

(     ) Aproveito para falar, procuro desenvolver melhor a resposta que dei à última pergunta 

feita por ele. 

(     ) Pergunto as horas ou falo do tempo para driblar o silêncio. 

 

6. Se o recrutador abrisse espaço para você também fazer perguntas, o que você faria? 

(      ) Diria que não tenho nada para perguntar. 

(      ) Perguntaria qual é a política de emenda de feriados que a empresa adota. 

(      ) Gostaria de saber quais os principais desafios da função para a qual estou me 

candidatando. 

(     ) Outra.  
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ANEXO G – Modelos de recibos e aviso prévio. 
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Disponível em<http://www3.mte.gov.br/trab_domestico/trab_domestico_recibo.asp;  

http://www3.mte.gov.br/trab_domestico/trab_domestico_aviso.asp> . Acesso em 15 de out. 2014. 

 

 

 

 

http://www3.mte.gov.br/trab_domestico/trab_domestico_recibo.asp
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ANEXO H – Certificado do curso para a professora-pesquisadora. 

 

 

 

 

 
 


