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RESUMO

O objetivo da investigação foi a análise do perfil dos sujeitos jovens e adultos, bem como o nível de
letramento que possuem inseridos nos eventos e nas práticas de letramento do ambiente de trabalho. Os
entrevistados possuíam um nível baixo de escolarização, mas suficiente para se manterem no trabalho. A
natureza da ocupação exercida por esses sujeitos não possibilita uma volta à escola, eles estão no nível 2 de
letramento, não possuem habilidades suficientes para ler e escrever com domínio, mas adaptam e
desenvolvem seu trabalho, criando estratégias de interação com as atividades discursivas escritas. Os dados
apontam que a situação atual da educação é agravada pelo fato de encontrarmos pessoas alfabetizadas, mas
com baixo nível de letramento, e que diante desse fato, o analfabetismo pode ter uma dimensão maior do que
os números sugerem.
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ABSTRACT

The objective of the research was to analyze the profile of young and adult subjects, as well as the level of
literacy that have entered in events and literacy practices in the working environment. The respondents had a
low level of schooling, but enough to stay on the job. The nature of the occupation performed by these
subjects does not allow a return to school, they are at level 2 literacy, lack sufficient skills to read and write
domain, but adapt and develop their work, creating strategies for interacting with the written discursive
activities . The data indicate that the current educational situation is aggravated by the fact that we found
literate people, but with low level of literacy, and that in view of this fact, illiteracy can have a larger than the
numbers suggest.

Keywords: Education of youth and adults, literacy, literacy.

Panorama Geral da Pesquisa
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Os estudos sobre educação de jovens e adultos - EJA vêm ganhando espaço nas discussões atuais,
principalmente no que se refere à alfabetização. Isso acontece pelo fato de o Brasil apresentar um
contingente populacional de 9,92% de analfabetos (de pessoas com 15 anos ou mais de idade), de acordo
com o IBGE 2009, dados estes que continuam se constituindo em um dos maiores desafios enfrentados pela
educação brasileira.

Em meio às várias perspectivas de estudo dentro da área da EJA, destacamos a importância das pesquisas
sobre letramento, termo que vem sendo utilizado no Brasil desde o final da década de 80 e início da de 90,
significando o estado de quem faz uso da leitura e da escrita nos mais variados contextos.

Desse modo, surgiu no Brasil, no ano 2000, uma pesquisa inédita sobre o nível de letramento da população
brasileira, realizada pelo Instituto Paulo Montenegro, Ação Social do IBOPE e a organização
não-governamental Ação Educativa, que se denominou Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF
(RIBEIRO, 2003a) trazendo informações importantes acerca do nível de letramento das pessoas.

A pesquisa em referência nos motivou a uma curiosidade epistemológica no sentido de realizar um estudo
sobre o letramento de sujeitos que estão ou não fora de sala de aula, e que utilizam a leitura e a escrita em
seu ambiente de trabalho, surgindo a intenção de analisar o nível de letramento apresentado por porteiros de
prédios residenciais, categoria ainda não estudada em EJA, fazendo uma relação com o grau de instrução que
possuem. Para tanto, adotamos como base a metodologia proposta pelo INAF, inovando ao vincularmos os
níveis de letramento e os graus de instrução com as práticas e os eventos de letramento que esses sujeitos
desenvolvem no ambiente de trabalho.

Partindo do objetivo geral da pesquisa de analisar os eventos e as práticas de letramento de porteiros de
condomínios residenciais de acordo com a metodologia do INAF com base no perfil apresentado pelos
sujeitos, foram estabelecidos como objetivos específicos da pesquisa: traçar o perfil desses sujeitos para
colaborar na construção de políticas específicas com base na particularidade dos sujeitos; analisar o nível de
letramento que possuem; analisar as práticas e os eventos de letramento vivenciados por esses sujeitos no
ambiente de trabalho; e ainda de que forma essas práticas e esses eventos de letramento recorrentes do
trabalho influenciam a inserção social dos sujeitos pesquisados.

Para atender a esses objetivos, como instrumentos de coleta, utilizamos um questionário/entrevista e um
teste de leitura e escrita, para levantar informações sobre o perfil e as práticas de leitura e escrita em
diversas esferas de vivência e sobre o julgamento que os sujeitos faziam de suas próprias habilidades. Para
identificarmos o nível de letramento dos sujeitos aplicamos um teste com tarefas relacionadas a contextos e
objetivos práticos de leitura e escrita considerados mais relevantes. O teste possuía complexidade variada, e
teve como finalidade levantar informações sobre as práticas de letramento desenvolvidas. Foram utilizadas
matrizes a partir de esferas de letramento: a esfera doméstica, do trabalho, lazer, participação cidadã,
educação e religião. Tudo isso para obter uma sondagem dos gêneros que os sujeitos liam no cotidiano e que
possuíam em suas residências.

Trabalhamos com a hipótese de que os sujeitos pesquisados possuem um baixo nível de letramento que, de
certa forma, os impede de que se insiram de modo mais eficiente em algumas práticas e eventos de
letramento desenvolvidos no ambiente de trabalho. A pesquisa localizou-se na orla marítima de uma capital
do Nordeste, caracterizando-se como um bairro de classe média e média alta, no bairro existiam 65 prédios
com 195 porteiros. Trabalhamos com 20 porteiros, ou seja, aproximadamente 10% da amostra.

Afirmamos a necessidade social de se estudar o tema na medida em que estamos trabalhando com uma
ocupação que emprega um número muito grande de trabalhadores que lidam com a leitura e com a escrita,
mas que não possuem um nível satisfatório de letramento.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM EJA
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Alfabetização e Letramento são comumente confundidos ou sobrepostos, sendo necessário distingui-los e ao
mesmo tempo aproximá-los, pois um se relaciona com o outro. A inserção no mundo da escrita se dá por
intermédio da alfabetização e do letramento, cada um do seu modo: a alfabetização como a aquisição de uma
tecnologia, o ler e escrever, e o letramento presente no desenvolvimento de competências do uso dessa
tecnologia em práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita.

Soares, M. (2003b, p.93) distingue essas duas concepções enfatizando que alfabetização e letramento são
processos distintos, de naturezas diferentes, mas interdependentes e indissociáveis. A alfabetização não
precede nem é pré-requisito para o letramento, tanto que pessoas analfabetas, por estarem inseridas em um
contexto letrado, possuem um nível não nulo de letramento, o que pode ser visto como uma conseqüência
natural da alfabetização, que faz parte de um contínuo linear, com limites claros, e o letramento pertence a
um contínuo não-linear multidimensional, ilimitado, sempre em permanente processo.

Iletrado não pode ser considerado o inverso de letrado, pois não existe iletrado nem letramento grau zero.
Existem graus de letramento. Uma pessoa que vive em um mundo letrado, no qual a comunicação é feita
também pela escrita, não pode ser considerada iletrada, pois ela sabe qual o ônibus coletivo correto que a
leva para casa, é capaz de distinguir a entre a fachada de uma farmácia e a de um supermercado, tudo a seu
modo, por estar inserida nesse meio. Essa pessoa que se comunica nesse contexto, portanto, está inserida
em um nível de letramento, talvez elementar, mas inegavelmente não nulo.

O vocábulo letramento surgiu, de acordo com Soares, M. (2002a, p.47) da necessidade de uma nova maneira
de compreender a alfabetização. No Brasil, temos a palavra alfabetismo como estado ou qualidade de
alfabetizado, mas, mesmo dicionarizada, ela não é corrente. Ao se procurar uma palavra que tivesse o mesmo
sentido que ‘literacy’ tem em inglês, optou-se por criar a palavra letramento.

Nos países nos quais se pressupõe que toda a população seja alfabetizada, pelo fato de a escolaridade básica
ser obrigatória e universal, a avaliação do nível de letramento faz-se com relação ao número de anos de
escolaridade concluídos pelo indivíduo. Supõe-se que quatro a cinco anos de escolarização seja o mínimo para
que o sujeito não apenas decodifique, mas faça uso da leitura e da escrita nas práticas sociais, ou seja,
torne-se letrado.

No Brasil, as pesquisas mostram que as quatro primeiras séries do ensino fundamental cursadas pelo
indivíduo não garantem uma mudança do nível de letramento, porque depende que as condições sejam
favoráveis, ou seja, que tenha disponível material de leitura para que haja continuidade dos estudos, pois
como veremos mais adiante, muitos dos sujeitos investigados possuem o ensino fundamental completo e um
nível regular de letramento. Em muitos casos isso ocorre pela falta de incentivo à leitura, à continuação dos
estudos e à qualidade do ensino.

Percebemos que há a necessidade de definirmos níveis de letramento, mesmo não havendo uma definição
específica de quem é letrado e quem não o é, por inexistir a definição de iletrado. Existem níveis diferenciados
para tratarmos dessa temática. Enfrentamos com isso uma dificuldade no que diz respeito a estabelecer tais
níveis. O que separa um nível de outro?
Quantos níveis existem?
É difícil responder a tais perguntas, principalmente porque como vimos anteriormente, existem diferentes
concepções de letramento que variam segundo as necessidades e condições sociais específicas de cada
momento histórico, e cada estágio de desenvolvimento.

Avaliar e medir o letramento é uma tarefa necessária para fornecer informações específicas sobre habilidades
e práticas sociais reais de leitura e escrita, e não somente para esse fim, mas também para a formulação e
implementação de políticas de alfabetização e letramento, assim como para o planejamento, a implementação
e o controle de programas. O letramento se associa diretamente a muitos indicadores de desenvolvimento
social e econômico, caracterizando-se como um dos índices básicos do progresso de um país ou de uma
comunidade.
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A presente pesquisa define níveis de letramento com base no INAF, avaliando de maneira tal que possamos
conjeturar três níveis de letramento: 1, 2 e 3[ii], considerando habilidades necessárias para a inserção na
sociedade e mais particularmente no ambiente de trabalho dos sujeitos investigados.

O nível 1 corresponde à capacidade do sujeito em ler palavras simples do dia-a-dia, por exemplo, identificar o
nome de um jornal ou revista, ou o nome de um supermercado em um panfleto de propaganda. Ou seja, esse
nível não possibilita uma inserção plena do sujeito na sociedade. O nível 2 refere-se à localização de
informações em textos curtos (Textos de até quatro frases) ou de extensão média, como em uma carta de
reclamação de um consumidor acerca de uma mercadoria com defeito, ou a localização de informações
explícitas de um texto jornalístico. O nível 3 contempla a leitura de textos mais longos e que dependem da
inferência do leitor, assim como a comparação entre textos e a localização de informações implícitas.

Com base nesses níveis pré-estabelecidos, avaliamos a capacidade de leitura e escrita dos sujeitos
investigados com o grau de instrução que possuem e as respostas obtidas no questionário/entrevista e no
teste, relacionando-os com as práticas e com os eventos de letramento presentes no dia-a-dia da esfera do
trabalho dos sujeitos investigados. Para tanto, foi preciso caracterizar o que são essas práticas e esses
eventos.

Soares, M. (2003b, p.105) baseada em Street (1995) define práticas de letramento como sendo
“comportamentos exercidos pelos participantes em um evento de letramento, onde as concepções sociais que
o configuram determinam sua interpretação e dão sentido aos usos da leitura e/ou da escrita naquela
situação em particular”. Tais práticas de letramento podem ser analisadas de duas formas. Uma, da vida
cotidiana, na qual as leituras são escolhidas de acordo com a necessidade e o desejo do sujeito, e outra da
prática de letramento escolar, na qual há uma imposição de leituras, com objetivos predeterminados visando
atividades de avaliação.

Conforme Barton (1991) apud Marcuschi (2001), as práticas de letramento são modos culturais gerais de
utilizar o letramento que as pessoas produzem em um evento de letramento. E que para Street (1995), são
modelos que construímos para os usos culturais em que produzimos significados na base da leitura e da
escrita.

Barton e Hamilton (2000) apud Marcuschi, defendem que eventos de letramento são atividades que tem
textos envolvidos para serem lidos ou para se falar sobre eles, por exemplo, uma carta pessoal é um evento
de letramento, e sua leitura é uma prática.

Percebemos a importância das práticas e dos eventos de letramento na medida em que defendemos o
alfabetizar letrando, ou seja, a alfabetização encarada não apenas como codificação e decodificação de letras,
mas sim atrelada ao contexto social do sujeito aprendente de modo que haja uma regularidade no que foi
aprendido na forma da existência de textos escritos ao alcance, de modo que possa desenvolver a prática de
leitura nos mais diversos eventos presentes no dia-a-dia.

Os Achados da Investigação

Os sujeitos investigados trabalham como porteiros de edifícios residenciais, dentre os quais 65% são
trabalhadores recentes nesse ramo, estando de 1 a 5 anos nessa ocupação, e apenas 20% há mais de 10
anos. Para a contratação de 70% dos porteiros pesquisados não foi solicitado nenhum nível de escolarização;
para 20%, foi exigido ensino fundamental completo; já para apenas 10% nível médio completo. Essas
exigências são feitas atualmente, já que os requisitos trabalhistas para contratação estão sendo mais
aprimorados, influenciando as pessoas a obterem uma formação mais adequada para se inserirem nas novas
requisições do mundo do trabalho.

A exigência de domínios de instrumentos da cultura letrada é uma característica do tipo de ocupação dos
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porteiros, de modo que se torna necessário possuir as habilidades em ler e escrever para o desempenho do
trabalho, já que o porteiro de um prédio lida com correspondências, jornais, revistas, circulares, livros de
ocorrência, comunicados, avisos, dentre outros instrumentos que exige essas habilidades.

Concordamos com Moreira (2003, p. 3) ao afirmar que o conceito de alfabetismo funcional quando voltado
para as rotinas diárias e particularmente para o local de trabalho, leva os empregadores a se interessarem
não apenas em uma faixa de habilidades que abranja a leitura, escrita e cálculos numéricos simples, mas
também na competência dos empregados em usar essas habilidades na solução de problemas. Afirma ainda
que a maioria das atividades de leitura e escrita em que os adultos se engajam dizem respeito ao trabalho.

Mesmo que a sociedade esteja tornando-se mais seletiva, os salários pagos a esses trabalhadores ainda são
baixos. Os entrevistados, por fazerem parte de uma única categoria de trabalho, recebem uma remuneração
padronizada pelo sindicado da categoria, pouco mais que um salário mínimo, mesmo trabalhando à noite e
com ensino fundamental ou médio completos, e estarem exercendo uma função de média periculosidade, já
que fazem a segurança de um prédio e conseqüentemente de seus moradores.

A grande maioria dos sujeitos investigados mora em bairros periféricos (90%), pertencentes à camada
popular. São trabalhadores mal remunerados, que exercem sua função também no período noturno, em
horários inconstantes que acabam por afastá-los cada vez mais da escola, não conseguindo completar dar
continuidade aos estudos.

Observamos que, mesmo os que tiveram pouco contato com a escola mas que são evangélicos (45%),
possuem uma Bíblia no local de trabalho, e muitos relatam que o contato com a leitura melhorou com o
estudo que fazem da mesma. A partir desse dado, podemos considerar que a Bíblia e os livros religiosos
representam um dos maiores índices evidenciados pela pesquisa entre as práticas analisadas, visto que dos
20 sujeitos pesquisados, 13 dizem gostar de ler a Bíblia ou livros sagrados ou religiosos.

Determinadas inserções na sociedade correspondem a demandas específicas de leitura e escrita. No meio
religioso, a leitura de material escrito é freqüente, sobretudo nas igrejas e nas famílias, sendo mediados pela
oralidade. Isso justifica a leitura constante desses materiais religiosos por pessoas com baixo nível de
letramento. Muitos trechos são memorizados e repetidos com freqüência, e nessa repetição os sujeitos dão
sentido ao que está escrito.

O tipo de material escrito mais citado foi a Bíblia e livros religiosos, de modo que podemos inferir que os
sujeitos pesquisados possuem uma grande influencia religiosa. O dicionário, calendário e lista de telefones ou
endereço também foram bastante citados, além de receitas de cozinha. Materiais estes que podem ou não ser
freqüentemente utilizados por eles, como a lista e o calendário, e materiais que eles pouco utilizam, como
dicionário e livro de receitas de cozinha, já que os sujeitos envolvidos na pesquisa estão fora da escola e são
homens.

Mesmo que estes sujeitos não tenham completado os estudos, os filhos estão todos na escola. Notamos uma
certa preocupação dos sujeitos investigados em manterem os filhos na escola para que garantam uma vida
adequada de acordo com o contexto social exigente no qual fazemos parte. Dos sujeitos que têm filhos, 86%
tem filhos ainda crianças (entre 8 e 11 anos), e 14 % tem filhos que já ultrapassaram o nível de escolaridade
dos pais.

Analisando a capacidade de leitura e escrita de acordo com a própria avaliação dos sujeitos, ou seja, como
eles avaliam as próprias capacidades de leitura e escrita, notamos dificuldades enfrentadas no dia-a-dia.

Mesmo 75% afirmando não ter nenhuma dificuldade em ler, durante a aplicação do teste notamos que alguns
lêem soletrando, sem o plural, e muitos não conseguem compreender o que está escrito em uma primeira
leitura. Já quando nos referimos à escrita, 40% disseram ter dificuldades por não terem continuado os
estudos. Encontramos dificuldades também quanto à ortografia, acentuação, pontuação, concordância, além
da escrita lenta e em caixa alta, sem falar no constrangimento que alguns passaram ao saber que tinham que
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escrever. Um deles até se negou a fazer o teste escrito, disse que não tinha essa habilidade e solicitou que o
entrevistador perguntasse e anotasse as respostas. Como essa não parece ser uma prática muito usual do dia
a dia, eles acabam ficando um pouco temerosos com a idéia de escrever algo.

Marcuschi (2003, p. 36) defende que mesmo legitimando a importância da escrita, ainda somos seres orais. A
oralidade é o meio maior de expressão e de atividade comunicativa. Já a escrita é caracterizada pelo autor
como pautada pelo padrão, não servindo como fator de identidade individual, já que segue regras diferentes
das apresentadas na fala. Isso se torna claro ao perguntarmos a um entrevistado que tipo de material ele
escreve no trabalho, e ter como resposta do mesmo que não escreve, guarda tudo na memória.

O ato de escrever não é uma prática usual na vida de tais pessoas pelo próprio contexto em que vivem, o que
pode ser afirmado ao detectarmos que nenhum dos entrevistados estava estudando na época da pesquisa. Os
motivos eram muito comuns entre eles, a grande maioria ligada ao horário de trabalho que não permite a
volta aos estudos, além da falta de tempo e de oportunidades.

Em relação a voltar a estudar, 95% manifestaram essa vontade, e como já era esperado, esse gosto por
continuar os estudos fundamenta-se na possibilidade de conquistar um emprego melhor.

Dessa forma, observamos nas falas dos entrevistados o grande valor que dão à leitura e à escrita, na procura
de uma maior autonomia e independência das práticas de leitura e escrita, principalmente no que se refere a
trabalho. Seis pessoas disseram que gostariam de voltar a estudar para aprender mais, para conhecer certos
assuntos. Os que possuem menor número de anos de escolarização vêem a necessidade de ler e escrever
mais fluentemente, pois percebem que possuem pouco conhecimento e só hoje dão importância a esse fato.

Diante disso, podemos afirmar com base em Soares, M (2002b, p. 09) que nessa luta da alfabetização o povo
ainda não é vencedor, pois não existe escola para todos, e nas escolas que existem para alguns não há
qualidade para todos.

Percebemos que a história de leitura e de escrita dessas pessoas se pauta no pouco tempo em que passaram
pela escola. São pessoas com pouca escolaridade, mas que garantem a escolarização dos filhos, sabem ler e
escrever, mas sentem dificuldades em desenvolver essas habilidades, por não estarem estudando e por não
conseguirem conciliar o trabalho com o estudo, entretanto, gostariam de continuar os estudos caso tivessem
oportunidade.

Conforme já exposto, o teste escrito foi elaborado com três níveis de dificuldade. No nível 1 todos os
entrevistados apresentaram 100% de acerto, como já era de se esperar, pois todos tiveram alguma
passagem pela escola. Dessa forma, nenhum porteiro entrevistado apresentou o nível 1 de letramento,
caracterizado pela impossibilidade de uma inserção plena ou parcial nas atividades políticas e sociais de uma
sociedade cidadã.

O segundo nível caracterizado como nível 2 de letramento é o nível em que os sujeitos caracterizados
possuem uma inserção parcial na sociedade, ou seja, uma atuação regular, no qual o sujeito lida com as
pequenas práticas e eventos de letramento do dia-a-dia mas não tem “competência” para atuar mais
efetivamente na sociedade em que faz parte. A grande maioria dos entrevistados possui o nível 2 de
letramento de acordo com o teste proposto (70%), já que não obtiveram êxito nas questões propostas para
alcançar o nível 3.

O nível 3 exigia a leitura de textos mais extensos, com a localização de informações implícitas, exigindo
também a capacidade de relacionar partes de um mesmo texto e de textos diferentes. Apenas 30% da
amostra alcançou o nível 3, visto que os demais apresentaram dificuldades nessas questões, principalmente
em preencher um simples formulário tomando como base para resposta a xerox de uma carteira de
identidade e uma correspondência com dados residenciais, questão que obteve um índice de 75% de
dificuldade.

Analisando o resultado geral da aplicação das tarefas, constatou-se que apenas 10% dos sujeitos
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entrevistados responderam todas as questões corretamente. Um fato significativo foi que um sujeito
pesquisado possuía ensino médio completo e o outro apenas a 4ª série do ensino fundamental, ou seja,
formações, usos e possibilidades diferentes de letramento.

De posse desses dados, não podemos afirmar que a conclusão de determinada série escolar pode
corresponder a um certo nível de letramento, principalmente no Brasil, no qual a qualidade das escolas
públicas está longe de ser a ideal. A evasão e o fracasso escolar também entram nesse quadro, já que o
sujeito ficando anos fora de um ambiente escolar e sem contato freqüente com materiais escritos não está
tendo uma formação permanente que possibilite um maior grau de letramento. O letramento é, sobretudo, o
uso social de diversas práticas e eventos de leitura e de escrita, portanto, a vivência com a leitura é
fundamental.

Para evidenciarmos quais práticas e eventos de letramento estão presentes no ambiente de trabalho dos
sujeitos investigados, procuramos sondar o que eles utilizam no trabalho, o que gostam de ler para se distrair
enquanto trabalham, que tipo de material escrito possuem em casa, se participam de algum tipo de
associação, além de perguntas mais voltadas para o desenvolvimento do trabalho que desempenham com o
uso da leitura e da escrita.

De acordo com a fala dos sujeitos, percebemos que o trabalho de porteiros oferece demandas de leitura e
escrita e demandas no campo da oralidade. A maior parte do tempo é coberta pela leitura diária de jornais,
recebendo e entregando correspondências, anotando recados, conversando com pessoas que trabalham nos
apartamentos, algumas vezes escutando rádio ou vendo televisão, dentre outras práticas. Percebemos que os
rádios e os televisores existentes nas portarias são na grande maioria dos próprios porteiros que levam de
casa e compartilham com os porteiros dos outros turnos. Alguns prédios já não permitem o uso desses
aparelhos eletrônicos no ambiente de trabalho para não desviá-los da função que devem desempenhar.

A diversidade de práticas e eventos vivenciados pelos porteiros, refletem as recomendações de Soares, M.
(2002c, p. 155) de que o letramento não está somente na escrita, mas também no que lemos, ouvimos,
enxergamos, falamos e observamos, na interação com esses meios. Dessa forma, sugere que se pluralize a
palavra letramento e se reconheça que diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letramentos.

Constatamos que o meio mais utilizado e de mais fácil acesso por ter diariamente nas portarias, é o jornal
impresso. Dos porteiros investigados, 80% afirmaram ler o jornal freqüentemente. Como o jornal chega cedo
ao prédio e vem aberto, isso facilita que outros tenham acesso a ele, permitindo fazer uma leitura prévia ao
menos das manchetes e das chamadas de primeira página.

Quanto ao gosto pela leitura, 60% dizem gostar um pouco de ler, 30% dizem gostar muito e 10% dizem não
gostar. Os tipos de leitura mais freqüentes são jornais, revistas e livros sagrados e religiosos. Nesse sentido,
Soares, M. (2003a, p. 37) nos lembra que, em cada sociedade, práticas de leitura e escrita diferenciam-se
segundo os contextos sociais, exercendo papéis diversos na vida de grupos ou de indivíduos específicos.
Dessa forma, existe uma diferença bem acentuada no que diz respeito a não gostar de ler e a não ter
habilidade para ler, e ainda em não ter materiais disponíveis para essa prática.

Gostar de ler para uma pessoa que desde criança teve contato com livros de estórias, gibis e revistas, é
diferente quando comparada a quem não teve esse contato desde cedo. O gostar de ler para os sujeitos
pesquisados é ler um jornal, uma revista e no máximo um trecho da Bíblia ou algum outro livro religioso. Não
é ler romances, livros científicos ou de ficção, mas uma leitura simples, de assuntos corriqueiros do dia-a-dia.
45% dos porteiros possuem mais de oito livros em casa, mesmo que não façam uso deles, pois grande parte
dos livros contabilizados era dos filhos que estavam estudando.

É necessário lembrar que essas informações referem-se ao número de livros que o entrevistado diz possuir
em casa, mas devemos levar em consideração as leituras feitas em outros lugares, conforme lembram
Oliveira e Vóvio (2003, p. 168) ao afirmarem que a pouca quantidade de materiais impressos dos quais
dispõem em seus lares, pode estar relacionado a questões financeiras, sem, no entanto, significar o
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menosprezo pela leitura. Esses dados apresentados corroboram nossa idéia de que a falta de material e a
falta de habilidade em ler, levam os sujeitos a afirmarem não gostar ou a gostar pouco de ler.

Direcionando o questionário/entrevista ao trabalho que exercem, perguntamos se eles sentem alguma
dificuldade na ocupação de porteiro. 25% disseram sentir dificuldades não direcionadas ao trabalho que
exercem, mas decorrentes dele, ligadas principalmente ao horário de trabalho que inviabiliza os estudos, além
da falta de habilidade em se comunicar claramente, escutar bem e em ler e escrever. Piconez (2002, p.33)
faz referência a essas dificuldades no trabalho, dizendo que há sempre aprendizagens em ritmos
diferenciados, relacionadas à maior ou menor possibilidade de registro de leitura exigidos pelo tipo de função
que o aluno adulto desempenha em seu trabalho e aos seus valores culturais de origem.

De acordo com Ribeiro (1999, p.110) as práticas de leitura e escrita no contexto do trabalho são em grande
parte impostas como obrigações profissionais, e que geralmente as que estão fora do contexto escolar são as
que melhor revelam as disposições dos sujeitos no que se refere ao uso da leitura e da escrita como fontes de
informação, entretenimento, e desenvolvimento cultural, o que supostamente seria influenciado por outros
aspectos além da proficiência na leitura e na escrita.

Entre os porteiros, 20% deles apresentam dificuldades em lidar com os materiais que demandam leitura e
escrita, principalmente se precisam fazer alguma referência no livro de ocorrências, ou mesmo em escrever
um pouco mais rápido. 65% deles disseram que já entregaram alguma correspondência errada por estarem
distraídos ou por serem novos no prédio e não conhecer os moradores. Nenhum deles fez referência a
dificuldades em ler o nome ou o apartamento do destinatário. Quando eles sentem alguma dificuldade em ler
o que está escrito em algum lugar, apenas 35% costumam pedir ajuda a alguém.

Observamos que, mesmo esses sujeitos estando no nível 2 de letramento e todos já terem passado pela
escola, persistem as dificuldades em ler e escrever, embora em graus diferenciados.

Os resultados da análise das práticas e eventos de letramento na esfera do trabalho nos levam a considerar
que as demandas de leitura e escrita no âmbito do trabalho diversificam-se na leitura de jornais, revistas,
correspondências, cartazes e avisos, e na leitura e escrita de bilhetes, recados e anotações no livro de
ocorrências, e que os sujeitos pesquisados possuem pouca dificuldade em trabalhar com esses materiais,
mesmo possuindo o nível 2 de letramento.

Considerações Finais

Este estudo buscou indícios para caracterizar o perfil dos porteiros de prédios residenciais em um bairro
específico de uma cidade do Nordeste, além de analisar o nível de letramento apresentado por eles, e ainda
as práticas e os eventos de letramento vivenciados por tais sujeitos na esfera do trabalho. Acreditamos ter
atingido esses objetivos à luz dos estudos sobre o letramento e da educação de jovens e adultos.

A pesquisa tomou por base uma amostra constituída por 20 porteiros de prédios residenciais do bairro
pesquisado. Utilizamos entrevistas e um teste escrito, instrumentos estes baseados no INAF. Para tanto,
realizamos uma pesquisa exploratória através do método de pesquisa survey com abordagens qualitativa e
quantitativa.

Notamos que os sujeitos investigados possuem graus diferenciados de escolarização e de letramento, porém,
se mostram insatisfeitos com o grau de instrução que apresentam. Gostariam de voltar a estudar, mas o que
para eles é indispensável também os impede: o trabalho. Ou melhor, o horário do trabalho que exercem não
possibilita a freqüência a uma sala de aula. Concluímos que os programas e as metodologias em EJA
poderiam ter um caráter mais voltado para as necessidades e anseios dos sujeitos trabalhadores.

Os sujeitos pesquisados possuem uma visão ingênua da educação, o que ficou evidenciado nas falas dos
sujeitos, quando percebemos um pensamento voltado para uma relação direta entre escola e ascensão
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trabalhista, conseqüentemente com melhores salários. Constatamos esse fato na pesquisa que
desenvolvemos na medida em que os sujeitos afirmam a vontade de voltar a estudar para “ser alguém na
vida”, “conseguir um bom emprego”, “ganhar um salário melhor”, dentre outras falas em que esse discurso é
evidenciado.

A educação juntamente com outras políticas públicas sociais torna-se cada vez mais importante no mundo do
trabalho, sendo que não podemos afirmar que quanto maior o tempo de estudo do sujeito, maior será o
salário e o nível de emprego que encontrará, pois essa questão está voltada para as particularidades e
oportunidades sociais vivenciadas por cada um ao longo da vida.

O Estado pesquisado é detentor de altos índices de analfabetismo, não tem avançado em direção a uma EJA
que vá além do estágio da alfabetização, além de existir apenas dois centros que oferecem o segundo
segmento e o ensino médio para essa modalidade. Por mais que o trabalhador seja impulsionado pelas
demandas do mundo do trabalho a buscar uma escola para continuar os estudos, ele pode não conseguir por
falta de vagas, e por falta de oferta de escolas abertas, com horários mais flexíveis como é a necessidade dos
sujeitos investigados.

Quanto ao nível de letramento apresentado pela amostra, observamos que a maioria (70%) possui o nível 2
de letramento, um nível intermediário, que de certa forma impede que se insiram de modo satisfatório em
algumas práticas e em alguns eventos de letramento desenvolvidos no ambiente social.

No quadro geral dos níveis de letramento encontrado na pesquisa, observa-se que apenas 30% dos sujeitos
investigados estão inseridos no nível 3, um número pequeno e heterogêneo, já que encontramos pessoas com
diferentes níveis de escolarização. A pesquisa evidenciou que não podemos afirmar que a conclusão de
determinada série escolar pode corresponder a um certo nível de letramento.

Constatamos que, embora a maioria dos sujeitos investigados apresentem o nível 2 de letramento, ou seja,
não tem habilidades suficientes para ler e escrever com domínio, de acordo com a pesquisa realizada em
torno das práticas e dos eventos de letramento que utilizam no ambiente de trabalho, eles conseguem se
adaptar e desenvolver normalmente suas atribuições, criando estratégias de interação com a maioria das
atividades discursivas escritas.

Os dados da presente pesquisa apontam que a situação atual da educação é agravada pelo fato de
encontrarmos pessoas alfabetizadas, mas com baixo nível de letramento, e que diante desse fato, o
analfabetismo pode ter uma dimensão maior do que os números sugerem.
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