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RESUMO: Este artigo tem como objetivo comparar se as práticas de leitura e escrita presentes e
desenvolvidas na escola - letramento escolar - estão relacionadas com as práticas de letramento para além
dos muros da escola - letramento social -, a fim de perceber o encaminhamento metodológico e sua relação
com as práticas letradas construídas pelos estudantes. A pesquisa tomou como referência uma escola pública
do Estado da Bahia, que atende crianças provenientes de famílias das classes populares do campo. Os
sujeitos foram duas professoras do terceiro ano, trinta e uma crianças e suas respectivas famílias. A
metodologia utilizada foi a observação participante no ambiente escolar e familiar e gravação de algumas
sequências de aulas. Os resultados apontam que há importantes diferenças nos modos como as famílias e a
escola se relacionam com a língua escrita e também com os saberes produzidos. O estudo sugere que a
escola priorize os modelos de letramento utilizados pelos sujeitos nos seus diferentes contextos de vida social,
principalmente, o doméstico.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Prática Docente. Escola e Família.

ABSTRACT: This article aims to compare whether the practices of reading and writing gifts and developed at
school - school literacy - are related to literacy practices beyond the school walls - social literacy - in order to
understand the methodological and forwarding their relationship to literacy practices constructed by students.
The research took as reference a public school in the state of Bahia, which serves children from families of the
working classes of the field. The subjects were two teachers in the third year, thirty-one children and their
families. The methodology was based on participant observation in the school and family environment and
recording some sequences of lessons. The results indicate that there are important differences in the ways
families and school relate to written language and also with the knowledge produced. The study suggests that
schools prioritize literacy models used by individuals in their different contexts of social life, mainly domestic.
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1. DIÁLOGOS INICIAIS

Os resultados das pesquisas realizadas no âmbito da educação, tais como, Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf) e do Programa Internacional de Avaliação
dos Estudantes (Pisa) revelam que a problemática do processo de aquisição e uso social da leitura e da escrita
é insistente e necessita de muitos estudos e discussões para que esta situação seja compreendida.

Ao analisar os dados do Inaf/2001, Galvão (2003, p. 128) afirma as “[...] correlações existentes entre os
graus de instrução dos entrevistados com a capacidade de leitura e escrita de seus pais. [...] quanto maior o
nível de alfabetismo do entrevistado, mais provavelmente teve pais e mães que sabiam ler – e ler bem.” No
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que se refere a relação da presença de materiais escritos em casa e a capacidade de uso da leitura e escrita
dos entrevistados, a autora afirma que existe sim forte relação, pois os dados revelam que “42% dos
analfabetos não conviveram com nenhum material de leitura nas casas onde passaram a infância” (GALVÃO,
2003, p. 129).

Apesar de estas pesquisas revelarem uma reprodução da escolaridade entre os entrevistados e os seus pais,
Silva (2007) defende que devem ser observados os casos em que filhos de pais analfabetos não raro chegam
a um alto grau de escolaridade. Esta é, segundo a autora, uma questão que deve ser mais bem pesquisada e
compreendida.

Diante da discussão apresentada e comungando também com a concepção de Freire (1988), quando
pressupõe a leitura de mundo é anterior a da palavra, considera-se imprescindível o olhar sensível aos
múltiplos contextos para compreender de forma mais ampla, completa e dinâmica os processos de
letramento. Para Freire (1988) a aprendizagem e uso social da língua oral e escrita devem acontecer no
contexto da vida, pois estão estritamente implicadas no cotidiano dos sujeitos. Para ele

[...] o ato de ler [...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da
linguagem escrita, mas [...] se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A
leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não
possa prescindir da continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançado por sua leitura
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1988, p.
11-12).

Diante de toda esta problemática, observa-se que o processo de alfabetização e letramento implica em
considerar as práticas sociais e familiares vivenciadas pelos sujeitos inseridos; contudo, ainda não há uma
investigação criteriosa que permita revelar o retrato de letramento das famílias e as implicações no processo
de aprendizagem dos estudantes.

O olhar focado nas práticas de letramento fora dos limites da sala de aula possibilita a ampliação da
compreensão sobre o problema pesquisado, pois analisar apenas as práticas escolares de letramento não é
suficiente para uma compreensão panorâmica, uma vez que não se leva em consideração outros contextos
que fazem parte da vida dos sujeitos inseridos.

Este debate deve ser amplamente aquecido com muitos estudos e pesquisas que busquem contribuir para a
compreensão do processo de alfabetização e letramento, ou seja, a aprendizagem e uso efetivo da leitura e
da escrita nas mais diversas situações comunicativas, pois muitos problemas da educação brasileira iniciam
no primeiro ciclo do Ensino Fundamental que, infelizmente, não vem alcançando o objetivo básico, tanto o
exposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, quanto os estabelecidos nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que é iniciar e consolidar o processo de apropriação e uso social da
língua.

Este artigo tem como foco as relações entre família e escola a fim de compreender de que forma as práticas
letradas desenvolvidas pela família e comunidade interferem nas práticas pedagógicas e na aprendizagem da
leitura e da escrita dos estudantes investigados. Esta relação entre letramento familiar e escolar, buscando
maior aproximação das práticas de leitura e escrita fora dos limites da sala de aula, leva em consideração
outros contextos que favorecem uma abordagem bem mais ampla e consistente.

Assim, as discussões teórico-metodológicas tecidas aqui levam em consideração não apenas as questões
conceituais da alfabetização e do letramento no cenário escolar, mas também outros contextos de letramento,
principalmente da família e da comunidade em que faz parte, pela compreensão de que o estudante participa
diretamente, no seu cotidiano, dos mais diversos e variados eventos de letramento fora dos limites da sala de
aula os quais merecem especial atenção.

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_vivencias_escolares_e_sua_relacao_com_os_contextos_da_vida_fam.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



1. FAMÍLIA, ESCOLA E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO E USO SOCIAL DA LEITURA E DA ESCRITA

As discussões sobre as práticas de letramento(s) na relação família e escola se abastecem principalmente da
necessidade de considerar a criança na sua totalidade e globalidade, considerando para além das práticas
inseridas nos espaços da sala de aula, envolvendo também a instância doméstica enquanto locus de interação
e aprendizagem.

Segundo as discussões apresentadas por Perez (2007), as grandes mudanças sociais vivenciadas desde o final
do século passado, incidiram enormemente na família e na escola e refletiram decisivamente nas suas
práticas educativas que são responsáveis pelo desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem que
ocorrem tanto em espaços da educação informal - representados especialmente pela família -, e da educação
formal – que tem como principal agência à escola.

Perez (2007) defende que o sucesso escolar depende de condições favoráveis de acesso e permanência para
que os estudantes possam vivenciar aprendizagens significativas. Para isso a escola precisa contar com o
apoio familiar para que encontre condições que favoreçam a formação do desenvolvimento cognitivo,
emocional, social e cultural dos sujeitos envolvidos.

Nessa discussão, a relação família escola se reafirma pela necessidade de compreender e considerar o
estudante na sua globalidade, compreendendo que pertence a um grupo social, a uma família e ao ingressar
na escola carrega consigo todas essas marcas que o caracterizam. Assim sendo, nos apoiamos das palavras
de Perez (2007, p. 8) ao afirmar que o desafio é entender as “[...] práticas educativas desenvolvidas no
ambiente escolar, aliadas à influência da família no incentivo e acompanhamento do processo de
escolarização”.

Para maior viabilidade e rigor deste estudo, concordamos com Viana (2005) que ao analisar as formas
apresentadas pelas famílias no processo de escolarização dos filhos, defende a necessidade de identificar de
forma específica as práticas aplicadas em cada uma delas por não haver um estilo familiar único. Para a
autora as principais causas do sucesso escolar “[...] não podem ser definidas unicamente como práticas de
superescolarização ou de uma forte mobilização escolar; existem outras características que necessitam ser
observadas.” (VIANA, 2005, p.213).

1. ENFOQUE METODOLÓGICO DA PESQUISA

A pesquisa segue uma abordagem metodológica qualitativa e interpretativista, com apoio teórico na
fenomenologia, desenho não-experimental, modelo transversal e se enquadra na tradição
exploratório-descritiva, valendo-se dos procedimentos e registros etnográficos do processo interacional.

A pesquisa qualitativa para André (1995) tem suas raízes teóricas na fenomenologia a qual compreende
diversas matizes. Para a autora,

[...] a concepção idealista-subjetivista ou fenomenológica de conhecimento que dá
origem a abordagem qualitativa de pesquisa, na qual também estão presentes as
ideias do interacionismo simbólico, da etnometodologia e da etnografia, todas elas
derivadas da fenomenologia (ANDRÉ, 1995, p.18).

André (1995) complementa a discussão colocando que os estudos qualitativos na área de educação vêm
evoluindo significativamente na sua diversificação, nos fundamentos filosóficos, além dos métodos e
procedimentos.

Corroborando com a concepção de André (1995), Triviños (2010) ressalta a relevância da perspectiva
fenomenológica na pesquisa qualitativa pela ampla possibilidade de flexibilidade, pelo foco centrado nas
características do fenômeno pesquisado e na sua densa descrição. Para Triviños (2010, p.123), a concepção
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fenomenológica na metodologia de pesquisa qualitativa “[...] elimina a possibilidade da colocação de
hipóteses, que devem ser testadas empiricamente, [...] análises de resultados de acordo com certos cânones
rígidos [...] tão comuns nos modelos positivistas e empiricistas tradicionais”.

Bogdan (1979 apud TRIVIÑOS, 2010) aponta cinco características para a pesquisa qualitativa, sendo uma
delas a reafirmação de que com apoio teórico da fanomenologia deve ser descritiva.

1. ACHADOS DA PESQUISA

Para maior rigor e fidelidade da pesquisa, além da observação direta, foram também gravadas sequências de
aula das professoras no cotidiano de sala de aula, a fim de compará-las às respostas dadas às questões
levantadas e fortalecer as discussões acerca da relação do letramento escolar com as práticas sociais,
vivenciadas no contexto doméstico e comunitário. Seguem algumas sequências de aula, considerando a
relação de tais práticas com as situações cotidianas de letramento familiar e social.

Aula 1: Fragmento da sequência de aula sobre ditado[iii]

P. (Batendo palmas e pedindo silêncio). Vamos lá gente, silêncio que agora vamos continuar a
aula. (posicionada em frente à turma). VAMOS COMEÇAR: ABRAM O CADERNO NA
MATÉRIA DE PORTUGUÊS, VAMOS LÁ?
C. Tia, é texto?
P. Não, é ditado (JÁ ABRIRAM O CADERNO, JÁ VOU COMEÇAR, VIU?
)
C. É grande, Tia?
P. Não. (2s) (batendo palmas) VAMOS LÁ?
C. É na primeira linha?
P. É, sim. (2s) Primeiro botem o nome da escola bem bonito pra ficar organizado o caderno.
C. Tia, é pra saltar quantas linhas para fazer o ditado?
P. É uma só pra ficar organizado. (3s) Vocês nem terminaram de fazer o nome da escola,
cuidem! (3s) Uma linha só pra ficar organizado, tá certo?
(2s) Não pode escrever assim, não, J. Me dê aqui a borracha. Só são nove palavras, vamos
logo. (1s) TÁ RISCANDO A PAREDE (T), PARE COM ISSO!
C. Eba! Eba! É só de um a dez, pensei que era mil (muitas crianças falando ao mesmo tempo).
Posso beber água, Tia, ligeirinho?
P. Vá ligeiro que vamos começar.
C. É pra saltar uma linha, heim Tia?
P. É..
C. Começa,Tia.
P. A primeira palavra. Posso gente?
A primeira palavra já vou começar. Prestem atenção nas letras para não errarem. (1s) PA-TO.
Escrevam com letra bem bonita, se escreverem com letra garrancheira eu apago. (2s) Faça
direito. E você não fique olhando para trás se não eu tiro você daqui. [...] Segunda palavra.
Prestem atenção que eu não vou repetir, vamos lá?
CO-LE-GA.
C. Tia, como é que faz?
(várias crianças falando ao mesmo tempo)
P. Oh! Só vou dizer a primeira sílaba. C com O. É só a primeira sílaba que falei, falta o
restante. Cadê o seu D, não fez por quê?
[...] A primeira palavra é Pato. P com A e T com O.
C. Ô tia, eu posso escrever de caneta vermelha?
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P. Não. Se eu vou corrigir, como é que você quer fazer com vermelho?
C. (risos e conversas incompreensiveis)
P. Venha cá, olhe pra mim [...] pra minha boca (aproximando da criança). A terceira palavra é
CO-LE-GA. Você tem que prestar atenção na pronúncia se não faz errado. (2s) Preste atenção,
viu, D. Próxima palavra é MA-CA-CO. Coloque aí D. Veja só: (aproxima-se da criança) MA-
CA-CO. Olhe pra cá, A (sinalizando para olhar pra boca) MA-CA-CO.
C. Ôooo, nem pra essa escola desabar!! Ei macaco!! (risos)
P. Prestem atenção! Silêncio! A quarta palavra é A-LU-NO. Aluno
C. (conversas incompreensiveis e risos simultâneos) Calem a boca, deixe a Tia falar. Como é,
Tia?
P. A-LU-NO. Aluno. Senta D (se aproxima da criança). A palavra aluno você não fez.
A-LU-NO. É fácil! A, L com U e depois N com O. A quinta palavra é BA-RU-LHO, barulho.
Ah! Quando eu falar prestem a atenção na pronúncia.
A. Não sei não, Tia
P. Se vocês não tentarem, não vão consegui (2s) Gente! Cadê o alfabeto que eu deu pra vocês
estudarem. Hoje vou tomar a lição no alfabeto, viu?
[...] Vamos lá! A sexta palavra é BO-NI-TA. Cadê o seu, J?
A. Tia, eu não sei não.
P. Você é preguiçoso, cadê o alfabeto que eu lhe dei?
Quem não fizer vai ficar sem recreio hoje. Vou começar a anotar quem vai ficar sem recreio
hoje. [...] A próxima palavra é TU-CA-NO. T com U, C com A e N com O. (se aproxima e
observa o caderno) Hoje eu vou lhe dar os dois alfabetos, J pra você estudar. Não é possível
que chegue aqui sem saber nada, só vejo você na rua. [...] A próxima palavra é FI-VE-LA. (se
aproxima de L e observa a sua escrita) Você colocou FILA, coloque o VE. (2s) Vocês estão
fazendo em conjunto?
Na hora da prova vocês vão fazer sozinhas, viu?
Olhe, D, A e E não vão sair pro recreio, vão pegar a merenda e ficar na sala. Eu já dei o
alfabeto pra estudarem todo dia. É pra fazer a tarefa e estudar. A próxima palavra é
CE-BO-LA, cebola.
A. (incompreensível). Com que letra, Tia?
P. C. E qual a vogal que está com o C?
A. Não sei, Tia.
P. É C com E. (Bate palmas e pede silêncio) Já terminaram?
A última é CE-BO-LA. (4s) Agora eu vou tomar os cadernos, vou corrigir e depois tomar a
lição e eu não quero ver barulho senão a sala toda fica sem recreio.
A. Tia, eu posso desenhar?
P. Não. Fica todo mundo sentado e quem levantar fica sem recreio. Não quero ninguém com
brincadeira nem gritaria, viu?

Fonte: Dados obtidos durante a pesquisa por meio de gravação

A sequência de aula 1 representa uma das mais recorrentes no contexto da sala da professora 2 no início do
processo de observação: o ditado. Uma primeira consideração da sequência pode se referir ao tipo de
atividade realizada que, segundo Cagliari (1999, p. 293), não apresenta possibilidade de construção da
língua. Nas suas palavras, revela que “[...] é muito difícil sustentar a afirmação que os alunos aprendem a
escrever fazendo ditados. Os ditados tradicionais fonéticos não ensinam nada e servem simplesmente como
uma brincadeira (de mau gosto)”. Ou seja, o ditado caracteriza uma atividade que, apesar de ter uma função
social, não representa uma rica possibilidade de construção da criança, pelo contrário, “[...] exigem que o
aluno escreva corretamente as palavras e [...] se não souber a ortografia de uma palavra, ou tiver dúvidas,
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como irá resolver isso num ditado?
” (CAGLIARI, 1999, p. 294).

Além do tipo de atividade do perfil apresentado na sequência 1 não caracterizar uma ação pedagógica
significativa, destaca-se também a forma como foi realizada, ou seja, em nenhum momento foi mencionada a
função social do ditado, tampouco foi ulilizada sequência de palavras caracterizando uma função que faz parte
do cotidiano das crianças, a exemplo de, uma lista de compras para uma festinha na escola, a lista dos
ingredientes de uma receita, ou uma lista de presentes para o colega que faz aniversário; enfim, alguma
situação que revele à criança que o ditado tem uma função no cotidiano social e que por isso deve ser
trabalhado no contexto escolar.

Para descaracterizar ainda mais a atividade, a seguência revela que a professora em todo momento deu
pistas fonéticas para que as crianças soubessem a letra ou sílaba certa para a formação das palavras, o que é
duramente criticado por Cagliari (2008, p. 290):

[...] o professor que dita a palavra BALDE pronunciando o L como se fosse o som de
U, [...] fala um dialeto que a escola inventou para essa ocasião: o professor ensina
aos alunos como associar certas letras e certas articulações e “mímicas fonéticas” e,
na hora do ditado, serve-se dessas regras para ditar [...] não é raro o professor ficar
repetindo palavras ou mesmo pedaços de palavras, supondo que assim facilita o
trabalho dos alunos.

Outro fator explícito na sequência que merece destaque é a forma de correção da atividade. A professora 2
privilegia a correção individual, caderno por caderno, enquanto isso as crianças ficam sentadas esperando,
sem poder ao menos desenhar. Enquanto a professora corrige, “Fica todo mundo sentado e quem levantar
fica sem recreio [...]”. Essa forma de correção não possibilita às crianças repensarem as suas escritas,
tampouco o professor fazer intervenções que promovam o processo de construção da base alfabética de
escrita.

Além desses aspectos destacados outros elementos também ficaram explícitos na sequência da aula: ficar
sem recreio como forma de castigo para quem não ficar quieto e a prática de tomar a lição um por um,
conforme expressão da professora 2: “Agora eu vou tomar os cadernos, vou corrigir e depois tomar a lição e
eu não quero ver barulho se não a sala toda fica sem recreio”. Tudo isso revela a necessidade de maior
preparação para que o trabalho se torne mais significativo e interessante para as crianças, porém, apesar das
limitações teórico-metodológicas, a professora 2, em muitos momentos pede ajuda e mostra-se aberta para
novas aprendizagens.

Para melhor comparação segue uma sequência de aula filmada no final do processo da observação, após a
professora iniciar um processo formativo em serviço pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(Pnaic) e foi possível já perceber um impacto significativo, reflexo da vontade e abertura para fazer o melhor,
conforme pode ser observado na sequência da aula 2 que segue abaixo.

Aula 2: Fragmento de sequência de aula de leitura.

P. (posicionada em frente à turma). VAMOS LÁ GENTE. Acompanhe a leitura. A CASA.
Vamos todos ler em voz alta.
P e C. (leitura em coro professora e crianças) Era uma casa muito engraçada, não tinha teto,
não tinha nada [...].
P. Começando aí (3s) só vocês. Agora eu não vou ajudar. Só vocês vão ler. PRESTEM
ATENÇÃO! Tem que olhar pras letras pra aprender. Tem que olhar pro texto, se não prestar
atenção não aprende. Tem que fazer a leitura observando as paradas. Vamos lá! A CASA.
C. (leitura em coro pelas crianças). Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha
nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão (leitura desordenada do
restante do texto).
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P. (Interrupção no final da leitura pela professora). Assim não! Vocês não estão lendo, não
estão olhando pro texto. Tem que acompanhar a leitura olhando pro texto pra vocês
aprenderem. (3s) Agora eu quero ouvir a leitura feita em cada fila. Todos têm que ler, tem que
acompanhar, viu?
Vamos lá! Agora a primeira fileira. Vamos lá! A CASA.
C. (....)

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

Percebe-se nesta sequência uma mudança significativa na atividade, na postura e nas intervenções junto às
crianças. A leitura individual de textos do livro didático sem muito significado deu espaço para o poema
musical conhecido pela turma. No lugar do medo, da tensão, no momento de o professor tomar a lição
individual na sua mesa, uma leitura compartilhada, em coro, envolvendo a participação de todos. Dessa vez,
é visível a interação do grupo e o envolvimento de todos, inclusive da professora que provoca, instiga e lança
alguns questionamentos favorecendo às crianças pensarem mais sobre o texto, bem como lerem mesmo sem
ainda dominarem o sistema de escrita por ser um texto familiar que elas sabem de cor.

Di Nucci (2008, p. 66) revela que “[...] somente a família não atende às demandas sociais do uso da escrita;
é preciso que a escola contextualize o uso da escrita no e a partir do cotidiano”. Essa reflexão remete a uma
compreensão que fica visível diante das discussões aqui destacadas: muito ainda deve ser feito para que a
escola se aproxime das práticas e eventos presentes no nosso cotidiano familiar e social, pois ainda há uma
lacuna significativa entre o letramento escolar do social.

A professora 1 também foi amplamente observada em algumas aulas gravadas a fim de maior confronto e
discussão das concepções destacadas. Em uma sequência de aula envolvendo problemas, seguem alguns
fragmentos.

Aula 3: Fragmento da sequência de aula sobre problemas matemáticos.

P. Vamos lá! Matemática. Olha, o nosso assunto é de matemática. PROBLEMA
P. Olha aqui: P [...] P. E!
C. É pra escrever, Tia?
(referindo-se a professora)
P. Não. Eu vou explicar primeiro, depois vocês vão fazer.
P. P.E comprou R$ 258,00 de bombom. Ganhou mais R$ 109,00 de pirulito.
C. (É pra morrer mesmo!.Êta quanto doce!)
P. Quanto ela ganhou de doce ao todo?
C. (Ô tia, é pra fazer esse nome?
P. Não, eu vou explicar primeiro.
C. É de mais, tia?
É de levar 1?
P. É sim. Vocês têm que prestar atenção. Tem que aprender ouvir.
C. Tia, é pra fazer isso aí?
P. Não, vamos fazer outros.
P. Preste atenção: quantas cadeiras ocupadas eu tenho na sala?
C. 14
P. Vamos contar/
C. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 - 14
P. Quantas temos?
C. (Em coro) catorze.
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P. Agora eu quero saber quantas cadeiras desocupadas eu tenho na sala?
P. Quantas L?
Quantas I?
C. Ooonze
P. Quantas?
11?
P. Vejam só, nós temos 14 cadeiras ocupadas e 11 desocupadas, então quantas cadeiras temos
ao todo na sala?
Vamos fazer a continha?
P. Temos 14 ocupadas, mais 11 desocupadas e vamos somar (arma a operação no quadro) 14 +
11. Quatro mais um é igual a
C. Cinco (todos em coro)
P. E um mais um é igual a
C. Dois (todos em coro)
P. Então, temos quantas cadeiras?
C. Vinte e cinco (todos)
P. L, cata latinha de alumínio parar reciclar
C. Tia, o que é reciclar?
P. Reciclar é [...] veja bem, pega a latinha velha e transforma em uma novinha.
C. É tia?
E faz como?
P. Tem as máquinas próprias
P. prestem atenção: em um dia L comprou 458 latinhas e depois comprou mais 372. Quantas
latinhas ele comprou?
Venha, M!
P. Preste atenção M.
C. É de subir 1, tia?
P. Não sei, faça do seu jeito. A conta tá certa de M?
C. Tá (quase todas as crianças)
P. Sim, então ao todo, L catou 830 latinhas.
p. N é motorista. Vejam só, vamos supor que o motorista não é N, é B que trabalha conosco no
ônibus. B percorre durante a manhã 257 Km. Á tarde ele percorre 257 Km. Vamos analisar
quantos quilômetros ele percorre durante o dia?
P. Quem vem?
C. Eu ...eu...eu ... (a grande maioria das crianças falam ao mesmo tempo)
P. Tem muitos pra vir, mas eu vou fazer uma pergunta e quem acertar é o que virá. Vou falar
uma parlenda e quem completar é o que virá aqui. “Água mole em pedra dura, tanto bate até
que?
C. Muitas respostas (pula, corre, fura...)
P. Vamos lá M. Venha resolver o probleminha
P. Venha resolver também, M, pra ver se o resultado será igual ao de M.
C. (Cochicha no ouvido da professora)
P. Você é quem deve perguntar pra turma
C. Por dentro é preto, por fora é branco e a cabeça vermelha. O que é?
C. Feijão..... melancia...(várias respostas...)
P. Não. Não é nada disso. Fica pra manhã. Perguntem aos pais de vocês e amanhã traremos a
resposta.
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P. Agora eu vou entregar a atividade de casa (passa a atividade)
P. Antes de bater o sinal eu vou ler uma historinha pra vocês se basearem pra fazer a história
de vocês.

Fonte: Dados obtidos na pesquisa

A sequência apresentada revela uma prática mais articulada com os eventos sociais da criança, apesar de
necessitar maior foco na função social. A professora 1 de uma forma bastante tranquila conseguiu provocar
situações problemas, envolver a turma e fazer algumas intervenções positivas, porém ainda necessita maior
aproximação com a vida familiar cotidiana das crianças.

Observa-se alguns elementos importantes presentes na sequência, dentre os quais destacam-se a criação de
situações-problema, partindo do contexto das próprias crianças, inserção de perguntas/curiosidades no
transcorrer da aula, inserção de outros gêneros textuais, mesmo sendo aula de matemática, parlenda,
adivinha e conto infantil, provocação de curiosidade e proposta de envolvimento da família para resolução da
advinha apresentada pela criança. Todos estes elementos fazem com que a aula esteja mais próxima do
cotidiano familiar das crianças.

Sobre a necessidade de maior articulação da escola com as práticas letradas da família, Mortatti (2004, p.
113), relata que esta ainda deve ser uma busca a ser conquistada, pois para ela “[...] diferentemente, porém,
do que ocorre na vida cotidiana, a escola, ao automatizar as atividades de leitura e escrita, cria eventos e
práticas de letramento, mas com natureza, objetivos e concepções que são específicos do contexto escolar”.

Corroborando com a reflexão de Mortatti (2004), assim como Soares (2003a) e Gomes (1993), os dados
colhidos e analisados demonstram que o reflexo dos eventos sociais e familiares nas atividades pedagógicas
desenvolvidas no cenário escolar não têm uma estreita relação. A escola, ainda não está conseguindo
transpor de forma efetiva as demandas apresentadas fora dos seus muros. Nas palavras de Gomes (1993, p.
90), a criança é tratada “[...] como se ‘nascesse na Escola’. Não há, de fato, estabelecimento de relações
entre a sua aprendizagem anterior no ambiente doméstico, e a atual, na Escola; aliás, nem mesmo com as
atuais aprendizagens em seu ambiente doméstico”.

Abreu (2003, p. 42) corrobora com a discussão pois, ao analisar os dados do Inaf/2001, revela: “A maioria
dos brasileiros tem em casa livros didáticos, dicionários e livros infantis, mas a literatura não parece estar em
alta [...]. Isso não significa que literatura e escola estejam desvinculadas”. Assim, considerando, Almeida e
Giodar (2010, p. 9) apresentam a seguinte reflexão acerca da relação entre letramento escolar e social:

[...] as crianças presenciam muitos eventos de letramento nas famílias, com
destaque para leitura de jornais, revistas, listas, leitura de rótulos, leitura e escrita
de bilhetes, cópias de receitas, leitura de bula de remédio, cartas, leitura e escrita de
mensagens de computador, pagamento de contas, etc. Tais eventos nem sempre são
valorizados pela cultura escolar. [...] enquanto os familiares em casa lêem [sic]
jornais e revistas, as crianças na escola lêem [sic] basicamente, livros de literatura
infantil, livros didáticos e textos escolares.

Os dados aqui apontados corroboram com as concepções de Kleiman (1995) ao enfatizar que a escola,
enquanto a mais importante das agências de letramento, preocupa-se apenas com a alfabetização, com a
aquisição da leitura e da escrita, deixando de lado, muitas vezes, as mais diversas práticas sociais. Kleiman
(1995, p. 20) ainda acrescenta: “Já outras agências de letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar
de trabalho, mostram orientações de letramento muito diferentes”. Assim como reafirmam os estudos de
Heath (1982, 1983) que revelam o modelo autônomo predominando nas práticas pedagógicas
alfabetizadoras.

Assim, é consenso entre diversos autores que a escola é uma das principais agências de letramento e, como
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tal, deve promover ações que se aproximem das práticas sociais de leitura e escrita nas suas diversas
dimensões e contextos, porém, pesquisas têm revelado que as práticas de letramento na escola ainda estão
distantes do que acontece no contexto dos lares das crianças. Nessa concepção, Morais e Albuquerque (2006)
elucidam que o letramento escolar ainda não se adequou as expectativas da sociedade com às diversas
demandas e complexidades da língua escrita.

Diante de toda essa discussão, Molica e Leal (2007, p. 42) nas considerações da pesquisa sobre letramento
na escola e na vida, relatam:

O efeito do letramento social parece, sem dúvida, prevalecer sobre as habilidades
próprias à escola, o que reforça a suposição de que os letramentos escolares não
estão sendo fixados nem utilizados na vida dos alunos. Assim, o estudo desenvolvido
encontrou indicadores, ainda que indiretos, que nos fazem refletir que grande parte
dos letramentos da vida não depende da aprendizagem da escola.

Os dados da pesquisa reafirmam a reflexão de Molica e Leal (2007, p. 42) ao defenderem que “[...] os
saberes escolares mantêm pouca vinculação com os contextos de vida fora da escola [...] dado que o
letramento social exerce influência preponderante sobre os indivíduos”.

CONSIDERAÇÕES

As discussões e dados estudados apontam que há importantes diferenças nos modos como as famílias se
relacionam com a língua escrita e também com os saberes produzidos, revelando que as habilidades de uso
social da leitura e da escrita envolvem uma variedade de práticas e eventos de letramento, pois variam de
acordo ao contexto em que os sujeitos estão inseridos.

Nessa perspectiva, observa-se que a escola precisa se aproximar mais do contexto familiar, pois, uma
proposta de letramento significativa deve levar em consideração as vivências das crianças e suas diferentes
histórias e interações. Destaca-se, portanto, a concepção de Vygotsky (2003) ao mencionar que a
aprendizagem individual de cada criança não pode ser simplesmente compreendida sem suas interações e
experiências interpessoais e o contexto sócio-histórico nas quais estas estão imbricadas.

Portanto, considera-se imprescindível que a escola priorize os modelos de letramento utilizados pelos sujeitos
nos seus diferentes contextos de vida social, principalmente, o doméstico, pois concordamos com Freire
(2001, p. 134) ao apontar que “A prática da alfabetização tem que partir exatamente dos níveis de leitura de
mundo, de como os alfabetizandos estão lendo sua realidade; [...] nós temos que partir do respeito do saber
popular explicitado na leitura que o povo traz do seu mundo, da sua realidade”.

Assim, considera-se ser este o grande desafio para que o processo de letramento escolar se aproxime ao
letramento social ou o letramento não-escolar como propõe Soares (2003) e Mortatti (2004), ou seja, o
processo alfabetizador seja aproximado e relacionado diretamente à vida da comunidade, da família e sirva de
passarela para a aquisição das práticas de letramento legitimadas oficialmente.

Apesar de toda essa discussão, destaca-se a análise feita por Galvão (2003) que ao discutir os dados do
Inaf/2001, conclui lançando uma questão bastante provocativa a qual já apresenta uma resposta:

A partir dessas considerações, pode-se, então, chegar à conclusão de que a família é
a única e principal mediadora entre o indivíduo e sua relação com a escrita?
Evidente que não. A escola [...] tem se constituído na principal via de acesso à
leitura e à escrita [...]. A pesquisa mostrou que os anos de escolaridade e os níveis
de alfabetismo estão estritamente relacionados. Coloca-se, portanto, como
fundamental, a discussão sobre as práticas de leitura e da escrita, em seus contextos
de uso, no cotidiano da escola, tornando a relação como o mundo escrito [...]. Ao
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lado da escola, diversas outras instâncias também contribuem para que as pessoas
utilizem com maior freqüência [sic] e propriedade a leitura e a escrita [...] (GALVÃO,
2003, p. 149-150).

É exatamente nessa perspectiva que, assim como Freire (2000), busca-se a partir dos resultados deste
estudo, fortalecer o processo de ensino e aprendizagem por meio de intervenções propositivas voltadas para
alfabetizar letrando partindo dos sujeitos e suas diversas interações. O verdadeiro sentido da pesquisa está
em anunciar, denunciar, educar, ser educado, conhecer, comunicar e intervir, uma vez que o ensino e a
pesquisa estão estritamente relacionados, pois como ensina Freire (2000, p. 32):

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o
que ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade.
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