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RESUMO 

O tema letramento se constitui de extremas complexidade e divergências no que diz respeito às 

discussões a ele relacionadas. Mais do que apenas um fenômeno relacionado aos usos da escrita, 

ele se constitui como elemento principal das trajetórias dos indivíduos, revelando a riqueza de 

significados que podem ser atribuídos aos mais diversos usos de linguagem. Assim, como tudo 

que é de natureza social, os letramentos são permeados acompanham a dinâmica das relações 

de poder, estando sujeitos a hierarquizações a depender de onde e por quem são produzidos 

e/ou analisados. Tendo tudo isso em vista e partindo de discussões até então suscitadas na 

literatura dos letramentos, esta pesquisa objetiva descrever o estado da arte atual dos estudos 

sobre letramentos desenvolvidas fora da agência escola; bem como comparar perspectivas 

desenvolvidas nestes estudos com propostas de letramento social e avaliar o impacto das 

abordagens de letramento social nos estudos descritos. Para tanto, o embasamento teórico se 

mantem no campo dos atuais estudos críticos sobre os letramentos a partir de perspectivas 

sócioculturais, dentre eles (STREET, 2003, 2014; TERRA, 2013) em interlocução com os 

estudos decoloniais (SANTOS & MENESES, 2009; QUIJANO, 2009; MIGNOLO, 2003, 

2014; NASCIMENTO, 2014) e estudos críticos à Modernidade (MAKONI & PENNYCOOK, 

2007). O conceito de pesquisa bibliográfica serve como referência na medida em que foi feito 

o levantamento das referências já publicadas, a fim de conhecer, de forma geral, o que já se 

estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002). O corpus da pesquisa, composto por 142 artigos 

publicados em português entre os anos de 1997 a 2016, foi gerado a partir de buscas no Scielo 

e Portal de Periódicos da Capes no mês de março de 2017 tomando como referência critérios 

pré-estabelecidos de acordo com os objetivos da pesquisa. As discussões sobre os letramentos 

se mostraram então menos ancoradas aos próprios campos nas quais são desenvolvidas, e muito 

mais vinculadas a discursos já cristalizados e hegemônicos. Como mostrado, o quadro teórico 

nessas duas últimas décadas não mudou muito, e novas discussões não estão sendo 

evidenciadas. Continua-se falando dos letramentos a partir de lugares geopoliticamente 

marcados enquanto espaços institucionais descritos por vozes hegemônicas. Sobre letramentos 

ainda há muito a ser discutido. Duas décadas de estudos no Brasil ainda não foram capazes de 

captar a complexidade que envolve tal assunto. Há de se construir nossas percepções a respeito 

dos usos de linguagem pelas pessoas, esquecendo concepções simplistas, partindo para a 

compreensão dos letramentos a partir realmente das trajetórias dos sujeitos pelos quais eles são 

produzidos.   

 

Palavras-chave:Geopolítica do conhecimento. Decolonialidade. Letramentos. Agências de 

letramento. Eventos de letramento. Práticas de letramentos.  
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ABSTRACT 

 

The literacy theme is constitute by extreme complexity and disagreement with regard to the 

discussions related to this theme.More than just a phenomenon related to the uses of writing, it 

constitutes as the main element of the trajectories of individuals, revealing the rich meanings 

that can be attributed to the most diverse uses of language.Thus, like all that is social in nature, 

literacies are permeated with the dynamics of power relations, being subject to hierarchies 

depending on where and by whom they are produced and / or analyzed.Bearing all this in mind 

and based on discussions so far raised in the literature of literacies, this research aims to describe 

the current state of the art studies of literacies developed outside the school agency;as well as 

compare perspectives developed in these studies with social literacy proposals and evaluate the 

impact of social literacy approaches in the studies described.To that end, the theoretical basis 

remains in the field of current critical studies on literacy from sociocultural perspectives, among 

them (STREET, 2003, 2014, TERRA, 2013) in interlocution with decolonial studies (SANTOS 

& MENESES, 2009; QUIJANO , MIGNOLO, 2003, 2014, NASCIMENTO, 2014) and critical 

studies of Modernity (MAKONI & PENNYCOOK, 2007). In this case, the concept of 

bibliographic research serves as a reference in that it has been made the survey of the references 

already published, in order to know, in a general way, what has already been studied on the 

subject (FONSECA, 2002).The corpus of the research, composed of 142 articles published in 

Portuguese between 1997 and 2016, was generated from searches in the Scielo and Capes’ 

Periodics Portalin the month of March 2017 taking as reference a pre-established criterion 

according to the objectives of the research.The discussions about the literacies were then less 

anchored to the very fields in which they are developed, and much more linked to already 

crystallized and hegemonic discourses.As shown, the theoretical framework in these last two 

decades has not changed much, and new discussions are not being highlighted. We continue to 

speak of literacies from geopolitically marked places as institutional spaces described by 

hegemonic voices.About literacies much remains to be discussed. Two decades of studies in 

Brazil have not been able to capture the complexity that surrounds this subject. We must 

construct our perceptions about the uses of language by people, forgetting simplistic 

conceptions, starting with the understanding of literacies, starting from the trajectories of the 

subjects by which they are produced. 

 

Keywords: Knowledge's Geopolitic. Decoloniality. Literacies. Literacy agencies. Literacy 

events. Literacy practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema letramento se constitui de extrema complexidade e divergências no que diz 

respeito às discussões a ele relacionadas. Ainda que o assunto, desde as últimas décadas, seja 

alvo de diversos trabalhos, há muitas lacunas e contradições a serem resolvidas, o que, por sua 

vez, exige cada vez mais discussões dispostas a desmembrar e apontar soluções para antigas 

incertezas, bem como e principalmente, para descobrir novos questionamentos e 

posicionamentos a respeito dos letramentos e suas singularidades. 

Desta forma, acredito que cada pesquisa, por mais que parta de outras, seguindo o 

ciclo dialógico que constitui o exercício científico, deve trazer inovações e se propor a discutir 

o que ainda não foi discutido ou o que ainda não foi consistentemente explicado. Para tanto, 

acreditamos também que mais do que uma discussão inovadora, o trabalho de pesquisa deve 

ser construído a partir do que se propõe a estudar, sendo que cada etapa se faz essencialmente 

necessária no desenvolvimento coerente do trabalho. 

E por ter em mente estas questões e concepções, trago inicialmente algumas 

discussões teoricamente fundamentadas as quais acreditoque sejam importantes na 

compreensão de todo o delinear metodológico que se encontra mais adiante. Mais do que uma 

introdução, essa discussão inicial abrange considerações que serão mais profundamente 

exploradas no decorrer do trabalho e que dizem respeito à discussão do problema que conduz 

esta pesquisa.  

De forma bastante direta, podemos pensar que a noção de letramento começa a 

tomar corpo no bojo de algumas insatisfações por parte dos estudiosos no que diz respeito à 

concepção de alfabetização que vinha regendo tanto o ensino de línguas quanto os estudos sobre 

linguagem.A ideia de adquirir e decifrar códigos linguísticos, bem como a ideia da 

dicotomização entre os usos das modalidades oral e escrita, eram recorrentes. O conceito de 

alfabetização, pensado por si só e dentro dos moldes mecanicistas nos quais foi criado, traz 

consigo discursos que engessam a escrita a usos muito genéricos e descontextualizados, bem 

como hierarquizam indivíduos e povos racialmente marcados, a partir de seus usos e domínios 

ou não de sistemas escritos (MIGNOLO, 2014). Com exceção de Paulo Freire, pouco se 

questionou esta concepção descontextualizada de alfabetização. 

Assim,ainda que usando do mesmo termo em inglês referente à alfabetização, 

literacy, estudiosos do Reino Unido e Estados Unidos partem para uma nova perspectiva a 

respeito dos usos da escrita nas sociedades. A partir da década de 1980, surgem então os 

primeiros trabalhos aludindo ao termo letramento.  
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Destaco, no entanto, que o abandono da ideia convencional de alfabetização nunca 

aconteceu de fato para alguns estudiosos que se colocam como estudiosos do letramento. Para 

pesquisadores como Ong, Goody e Olson (STREET, 2014, p. 65) , e outros autores da mesma 

linha, o letramento 

“permite”, “facilita”, “promove” etc. a mudança de uma mentalidade “pré-

lógica” para uma mentalidade “lógica”: a distinção entre mito e história, o 

florescimento da ciência, da objetividade, do pensamento crítico e da 

abstração. É em tais pressupostos que se fundamentam as alegações em torno 

da superioridade “ocidental”. 

Mesmo com uma suposta mudança semântica, a concepção de letramento se mostra 

orientada pela compreensão tradicional de alfabetização como decodificação da escrita e 

aprimoramento cognitivo, principalmente a partir dos posicionamentos epistemológicos e 

políticos de alguns estudiosos. Ainda pairando entre os mares do conservadorismo, já 

praticamente na década de 1980, com o surgimento de pesquisas etnográficas sobre os usos da 

escrita e oralidade difundidas nos Estados Unidos e Reino Unido, se iniciaram significativas 

mudanças no cenário da literatura dos letramentos, sendo estas mudanças fundamentais para as 

atuais perspectivas que estudiosos têm assumido, a fim de promover a conscientização e a 

difusão da linguagem como bem social que se reconfigura de acordo com os sujeitos e meios 

sociais que a utilizam, desdobrando assim as ideias iniciadas por Paulo Freire para a 

alfabetização. 

Uma dessas importantes mudanças que reconfiguram a ideia de letramento e 

começam a dar corpo à noção de multiletramentos foi justamente a rejeição por parte de alguns 

autores e estudiosos dessa visão dominante de letramento, antes visto como uma habilidade 

“neutra” e relacionada a técnicas de aprendizagem, sendo posteriormente assumida como 

prática ideológica, envolvida em relações de poder e atrelada a significados e práticas sócio-

culturais específicas. 

A essa nova vertente que evidencia o letramento como prática social e não tanto 

como aquisição de habilidades, foi associada a nomenclatura de “New Literacy Studies” 

(NovosEstudos do Letramento/NLS). Nas palavras de Street (2013, p. 52-53), um dos nomes 

de peso nos NLS, partir para essa nova concepção nos estudos sobre letramento 

requer o reconhecimento de múltiplos letramentos, que variam de acordo com 

o tempo e o espaço, mas também contestados nas relações de poder. Os NLS, 

portanto, não tomam nada como certo em relação ao letramento e às práticas 

sociais aos quais se torna associado, problematizando o que conta como 

letramento em dado tempo e lugar e questionando “de quem” são os 
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letramentos dominantes e “de quem” são os letramentos marginalizados ou 

que resistem. 

Podemos pensar, juntamente com Barton (2001), outro estudioso que se filia a essa 

nova perspectiva, que os NLS surgiram de uma insatisfação com as concepções de leitura e de 

escrita que prevaleciam na educação em todas as áreas, todas elas baseadas em modelos 

psicológicos simplistas. Os NLS, mais do que apresentarem uma nova interpretação para os 

sentidos do ensino da escrita, sobretudo, oferecem um novo prisma essencialmente pragmático 

a partir do qual somos apresentados ao caráter verdadeiramente volátil dos letramentos e seus 

desenvolvimentos dentro da teia das relações sociais e de poder. 

Clecio Bunzen, ao nos situar nos Novos Estudos sobre Letramento na apresentação 

da tradução em português do livro de Brian Street Letramentos sociais: abordagens críticas do 

letramento no desenvolvimento (2014, p. 8), advoga que na etnografia e na educação, 

do amplo conjunto deestudos realizados por estudiosos anglo-saxões ao longo 

do século XX, para compreender o impacto sociocognitivo e cultural da 

escrita, assim como o papel da oralidade na história da cultura humana e sua 

inter-relação com as práticas de letramento, os chamados “novos estudos do 

letramento” têm colaborado para a ampliação das discussões do ponto de vista 

teórico e prático, além de expandir o leque para reflexões metodológicas no 

campo das ciências humanas. Tese central dos novos estudos do letramento 

que é compreender o letramento como prática social.  

Estamos ainda em um processo de reconfiguração do quadro no qual a pesquisa 

sobre letramento é conduzida, a fim de serem incorporadas questões complexas como poder, 

identidade e agência a partir de uma perspectiva transcultural, translinguística e 

multimodal.Isso porque nessa perspectiva, há uma rejeição da visão dominante de letramento 

como uma habilidade neutra, técnica, partindo para sua aceitação como uma prática ideológica, 

envolvida em relações de poder e incrustada em significados e práticas culturais específicas, 

sendo a relação entre língua escrita e língua oral diferente segundo o contexto – não existindo 

nenhuma explicação universal sobre “o oral” e “o escrito”(STREET, 2014). Nessa nova 

vertente, o letramento é entendido essencialmente a partir de práticas, compreendidas não 

apenas em um sentido pragmático de ação a partir dos usos linguísticos, mas sobretudo, como 

apresenta Street (2014), em um nível mais elevado de abstração 

metalinguístico/metapragmático, sendo referência também nas conceitualizações relacionadas 

aos usos da leitura e/ou da escrita. 

Conceitos essenciais na compreensão desta nova perspectiva de condução dos 

estudos sobre os letramentos são os chamados eventos e práticas de letramento. Heath (1982, 

p. 50) define eventos de letramento como ocasiões nas quais a escrita integra as interações e 
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interpretações entre os participantes. Já as práticas são definidas por Street (2014),a partir do 

conceito de eventos de Heath (1982),como sendo um conceito mais amplo referente a 

comportamentos e conceitualizações relacionados ao uso da leitura e/ou escrita, incorporando 

por sua vez não só os eventos de letramento como situações empíricas nas quais o letramento é 

parte integrante, mas também as concepções ideológicas que os sustentam. Devemos ter em 

mente que esses conceitos são fundamentais na compressão dos letramentos enquanto práticas 

local e temporalmente situadas, não sendo cabíveis de interpretações generalistas. 

Além dessa nova concepção, pesquisadores passaram também a utilizar o termo no 

plural, “letramentos”, uma vez que, a partir de então, é assumido que as práticas de letramentos 

são várias, acontecidas em vários contextos, não sendo coerente falar de um “único e monolítico 

letramento” (STREET, 2014, p. 35). Além disso, a ideia de letramento vem sendo ampliada 

para referir-se ao desenvolvimento das diversas funções sociais e dos conhecimentos de uma 

pessoa em outros campos culturalmente estratégicos, além do campo da leitura/escrita de textos 

propriamente ditos (BAGNO; RANGEL, 2007), acrescentando, pois, um caráter mais 

epistemológico ao conceito inicial. Alargam-se assim também os estudos de letramentos a partir 

da ótica das diversas áreas do conhecimento, visto que as práticas letradas dizem respeito a usos 

diversos e referentes a inúmeros campos da vida social.  

O contexto se mostra então outro aspecto definidor desta nova perspectiva. 

Basicamente, esta nova perspectiva surge de experiências etnográficas realizadas por 

pesquisadores insatisfeitos com os estudos universalistas sobre os usos da escrita desenvolvidos 

até então. Assim, novas metodologias inspiraram novos conceitos. Afinal, ir para campo, ter 

contato direto com diferentes grupos sociais, povos e culturas, fez emergir que os usos e 

significados atribuídos à escrita, bem como as formas pelas quais ela foi inserida nas diferentes 

sociedades, não se constituem os mesmos para todos os contextos.  

Pesquisadores passaram então a questionar o que se entende por letramento e a 

examinar as práticas de uso da escrita por pessoas específicas e grupos sociais (HAMILTON; 

BARTON, 2013), ao invés de instituir efeitos universais à escrita, tal como fizeram Hamilton 

e Barton em uma pesquisa sobre as práticas de letramento em uma cidade da Inglaterra, 

desenvolvida em 1998. Eles analisaram a vida das pessoas e como elas usavam os letramentos 

no desenvolvimento de atividades diárias no lar e na comunidade, constatando, pois, ao final 

do estudo, a amplitude do leque de práticas de letramentos e de propósitos a que se destinam 

(BARTON, 2001). Os Novos Estudos de Letramento propõem então o trabalho etnográfico 

como “opção metodológica produtiva para a compreensão e ressignificação do que as pessoas 
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fazem com a escrita, tanto quanto para compreensão/ressignificação dos sentidos dessa 

modalidade da língua em suas vidas” (CERUTTI-RIZZATTI, 2009, p. 4). 

Ainda distante do empirismo defendido pelos etnógrafos britânicos, no Brasil, o 

termo letramento parece ter sido usado pela primeira vez no ano de 1986 por Mary Kato, no 

livro No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. As pesquisas utilizando este 

termo “letramento” tornaram-se comuns no Brasil a partir da década de 1990, principalmente 

após a publicação do livro Os significados do letramento, de Angela Kleiman, no ano de 1995. 

Bragança e Baltar (2016), entretanto, nos alertam para o fato de que Paulo Freire, já na década 

de 1980 no Brasil, utilizava o termo ‘alfabetização’ de forma ressignificada, ao que tudo indica, 

no sentido do que entendemos por ‘letramento’, ainda que não utilizasse ou tivesse cunhado o 

novo termo, considerando, pois, o ato de ler como um ato de intervir na realidade.  

Atualmente, ainda que a expressão letramento pareça estar “semanticamente 

saturada”(cf.HASAN, 1996), é prudente admitirmos que por ser um tema complexo que varia 

histórica e espacialmente e, sobretudo, pela sua relevância para sujeitos e sociedades, são bem-

vindos os estudos que possam ampliar e aprofundar as vias de abordagem desse fenômeno, não 

sendo cabíveis generalizações e definições do mesmo de forma abstrata, razão pela qual o 

letramento tem sido entendido,mais apropriadamente, como um conjunto de práticas sociais 

(TERRA, 2013).  

A partir de parâmetros epistemologicamente fundados encontrados nos estudos 

sobre letramentos, são apresentados, na literatura atual, dois modelos que orientam pesquisas, 

programas, conceitos, tudo que esteja relacionado principalmente ao olhar que é lançado sobre 

os letramentos.São tais modelos designados como autônomo ou ideológico, tendo em vista o 

grau de importância que questões políticas, históricas, culturais e ideológicas têm para cada 

conjunto de ideais que compõem estes modelos.  

O modelo autônomo pressupõe o letramento como um fenômeno autônomo, 

dissociado de valores culturais e de relações de poder, relacionando a aquisição da escrita ao 

desenvolvimento cognitivo de indivíduos e sociedades a partir de dicotomias que acabam por 

interpelar relações hierárquicas. A dicotomização maior defendida neste modelo e que sustenta 

todas as outras é a dicotomização entre oralidade e escrita, a partir da qual delega-se poder-

saber aos povos letrados (MASCIA, 2013). 

Em trabalho de 1984, Street (2014) distingue o modelo autônomo como um 

agrupamento de ideias sobre escrita das quais alguns autores compartilhavam, estando elas 

voltadas para os aspectos técnicos do letramento independentemente do contexto social. Para o 

autor, são estudiosos que partem destes pressupostos que, em geral, tem dominado o campo dos 
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estudos do letramento e que foram responsáveis por estabelecer uma falsa polaridade entre 

aspectos técnicos e culturais do letramento.  

Ao contrário do modelo autônomo, que aponta apenas para o lado técnico dos 

letramentos, o modelo ideológico, por outro lado, não tenta negar os aspectos técnicos e 

cognitivos da leitura e escrita, mas sim entendê-los como envolvidos em culturas e em 

estruturas de poder (STREET, 2014). Assim, “o modelo ideológico subsume, mais do que 

exclui, o trabalho empreendido dentro do modelo autônomo” (STREET, 2014, p. 172). Nas 

palavras de Terra (2013, p. 45),  

o modelo ideológico, partindo de diferentes premissas que norteiam o modelo 

autônomo de letramento, defende que: (i) o letramento é uma prática social e 

não simplesmente uma habilidade técnica e neutra; (ii) os modos como os 

indivíduos abordam a escrita têm raízes em suas próprias concepções de 

aprendizagem, identidade e existência pessoal; (iii) todas as práticas de 

letramento(s) são aspectos não apenas da cultura mas também das estruturas 

de poder numa sociedade.  

Nas pesquisas, a assunção desta perspectiva ideológica, acredito, não deve ser 

observada apenas através de práticas etnográficas ou do alicerce teórico utilizado, mas, 

essencialmente, a partir do olhar lançado sobre o campo de pesquisa, ou, no caso de pesquisas 

bibliográficas ou documentais, sobre a forma como são conduzidas as discussões e feitas as 

considerações a respeito do material analisado. Com isso quero argumentar que não basta o 

enquadramento à fundamentação teórica dos Novos Estudos do Letramento para o 

desenvolvimento de uma discussão efetivamente ideológica sobre o assunto, mas, também, a 

forma como se dirigem essas teorias de acordo com a singularidade dos contextos e dos sujeitos 

com os quais os pesquisadores se propõem a trabalhar.  

Assumidas as proposições ideológicas dos Novos Estudos dos Letramentos, 

tratarmos de oposições e dicotomias se mostra totalmente incoerente dentro desta perspectiva. 

Tendo em vista que podemos observá-la sob o prisma do que conhecemos por Nova Pragmática 

(cf. RAJAGOPALAN, 2014), podemos depreender a linguagem situada em um continuum de 

práticas no qual os significados nunca são estanques, mas emergem e são constantemente 

ressignificados a partir de suas relações com a situação social (SILVA, et al., 2014). Devemos 

compreender, pois, todas as categorias e atribuições sobre os letramentos a partir dessa visão 

dialética e dinâmica da linguagem, que envolve tanto os códigos enquanto entidades mais 

concretas, mas também a relação destes com os sujeitos e contextos sociais. Assim, os 

contextos, dentro de suas especificidades, não deixam de ser atravessados por contextos outros 

que influenciam de alguma forma nas práticas que estão em jogo.  
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Nem mesmo as concepções a partir das quais os letramentos podem ser 

compreendidos devem ser entendidas a partir de dualismos. Segundo Street (2003), os modelos 

autônomo e ideológico não foram propostos como extremos opostos, sendo que o primeiro está 

abarcado no último. Ainda de acordo com o autor, a suposta “autonomia” atribuída ao 

letramento pela abordagem autônoma, apresentada como neutra, apenas disfarça uma forma de 

privilégio às práticas de letramento de grupos específicos de pessoas, o que, por sua vez, revela 

o caráter profundamente ideológico desta perspectiva. Ao mesmo tempo, podemos entender 

que a concepção ideológica percebe as referências técnicas e cognitivas envolvidas na 

atribuição de sentidos por parte dos sujeitos às sentenças e textos a partir dos quais desenvolvem 

suas práticas letradas. Ainda assim, devemos ter em mente que umas das vertentes tende a se 

sobrepor à outra, ficando essa postura bem clara na forma como as práticas ou as discussões a 

respeito dos letramentos tendem a ser conduzidas.  

Neste sentido, a partir dos estudos de Terra (2013), podemos pensar na hipótese de 

que a escola trabalhe fundamentalmente no quadro do ‘modelo autônomo de letramento’, visto 

que, apoiando-se na suposta neutralidade sustentada por este modelo, tende a direcionar as 

práticas de leitura e de escrita como atividades individuais, psicológicas, neutras e 

universais,totalmente desvinculadas de variáveis culturais e estruturas de poder que configuram 

estas práticas no contexto social. Diante desta percepção, devemos ter em vista, pois, a escola 

concebida enquanto instituição social forjada estatalmente para atender às demandas vigentes 

por meio da inculcação de normas, regras e conhecimentos científicos instituídos como 

necessários ao desenvolvimento e à formação do cidadão (SOUZA, 2013).  

Especificamente no que diz respeito ao ensino de língua desenvolvido na escola, 

este se mostra permeado por concepções institucionalizadas, logo, valorizadas de escrita 

(ROJO, 1995), isso por que, como asseguram Bagno e Rangel (2005, p. 64 e 68),  

Em muitas sociedades, como a brasileira, a educação linguística pode ser 

objeto deuma formalização, de uma sistematização, de uma 

institucionalização,enfim, promovida pelas instâncias de poder que 

constituem o aparato estatal. [...] 

Outro tipo de resposta inadequada às demandas sociais de educação linguística 

têm sido as recentes tentativas de legislar sobre questões de língua (FARACO, 

2001). Por melhores que tenham sido as intenções desses projetos de lei, eles 

se baseiam essencialmente em preconceitos históricos e sociais (como o mito 

da unidade linguística do Brasil) e recorrem a concepções de língua e de 

linguagem ultrapassadas há, no mínimo, cem anos. 

No modelo sob o qual as conhecemos hoje, escolas e universidades enquanto 

instituições de ensino formalizadas pelos mecanismos estatais, foram criadas e continuam 
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firmadas no ato de instituir modos de produzir e utilizar os conhecimentos a partir de padrões 

instaurados dentro de uma matriz colonial de saber e de poder (FALEIROS, 2011; MIGNOLO, 

2014). Ainda que discursos apontem para uma homogeneização das práticas, podemos pensar 

que a tendência seja para uma maior colaboração para com alguns grupos em detrimento de 

outros, haja vista uma hierarquização racialmente concebida (QUIJANO, 2014). Mas de forma 

geral, como apontado em estudos como o de Faleiros (2011), diante da atual conjuntura, estas 

instituições têm servido como mantenedoras do padrão capitalista neoliberal através da 

formação de profissionais, ou em termos mais técnicos, mão-de-obra, aptos para o frenético 

ritmo de produção de bens e de ideais que perpetuem esse modelo de controle do capital e dos 

corpos. Além disso, a escola oferece, a partir das práticas de letramento escolares, o 

desenvolvimento de identidades e posições sociais específicas, que atendam aos modelos de 

cidadão e de falante ideais que garantirão a manutenção dos projetos modernos de nação e 

língua (MIGNOLO, 2003). 

A escola oferece, então, práticas padronizadas fundadas nos saberes científicos que 

são valorizados por este modelo de sociedade. O letramento escolar, com sua ênfase nos 

aspectos formais, masculinos e escolarizados de comunicação (STREET, 2014), atendendo às 

demandas da sociedade, principalmente no que diz respeito à manutenção de hierarquias, 

tornou-se o tipo definidor de práticas linguísticas não só para firmar o padrão para outras 

variedades, mas principalmente para marginalizá-las. Assim, para Street (2014), devemos 

pensar os significados do letramento,sobretudo, a partir de discursos de nacionalismo, visto que 

as questões sociais desviadas para o debate sobre letramento estão sumariamente engendradas 

em torno dos conceitos de nação e identidade nacional. Além disso, devemos ter em mente os 

processos de subalternização de povos e suas culturas a partir de suas práticas de letramentos 

como forma de velar classificações racialmente marcadas (NASCIMENTO, 2014; QUIJANO, 

2014). Podemos depreender, pois, que a subalternização lançada sobre essas variedades é 

certamente a transferência, para o plano linguístico, epistemológico e ontológico,de 

preconceitos essencialmente sociais (BAGNO; RANGEL, 2005). 

Percebemos, então, que o ponto de referência para as discussões sobre a 

institucionalização do letramento, já pensando em nosso contexto de América Latina, deve ser 

compreendido dentro do espectro da colonialidade. Sendo o cristianismo uma religião 

fundamentalmente grafocêntrica, as práticas de letramento a ela vinculadas, a partir da 

instauração de uma teopolítica do conhecimento, se materializaram na educação missionária 

destinada aos povos indígenas visando à catequização e submissão desses povos aos governos 
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à coroa portuguesa e à coroa espanhola no Novo Mundo e vem perdurando até os dias de hoje 

na educação formal oferecida pela escola (NASCIMENTO, 2014).  

Os primeiros indícios do direcionamento dos letramentos para uma agência 

institucionalizada pelo poder vigente se mostram, então desde a época da colonização, quando 

surgem os primeiros agenciamentos de práticas letradas para dentro de padrões instituídos com 

base nos saberes euro-ocidentais e de modelos de falantes e cidadãos com vistas à manutenção 

de um padrão ideal de nação. Nascimento (2014, p. 274), ao fazer um apanhado das ideias de 

Mignolo e Quijano a respeito dessa discussão nos diz que, 

Neste contexto, destaca Quijano (2000b), foi elaborado e formalizado um 

modo de produzir conhecimento que dava conta das necessidades cognitivas 

da matriz de poder colonial capitalista, fundado na medição, na quantificação 

e na objetivação do cognoscível pelo conhecedor, para o controle das relações 

dos povos com a natureza e da propriedade dos recursos de produção. 

Denominado racional, este modo de produzir conhecimento foi imposto e 

admitido no conjunto do mundo capitalista como a única racionalidade válida. 

Desde esta perspectiva, todas as outras formas de conhecimento foram 

classificadas como deficitárias e pertencentes ao domínio do folclore, do mito, 

do conhecimento “tradicional” etc (MIGNOLO, 2011, p. 142). 

A escola enquanto agência de alfabetização, e também de letramento, surge então 

de uma necessidade de estruturar e instituir padrões de escrita e de seus usos e valores 

preferencialmente desde a mais tenra idade. Ela cumpre, pois, o famigerado papel de introduzir 

pessoas no mundo dos códigos, além de apresentar usos prestigiados de escrita.  

As práticas institucionalizadas enquanto pertencentes à escola mantêm o foco no 

ensino de escrita e de tecnologias das sociedades letradas a fim de potencializar o cidadão para 

lidar com as estruturas de poder da sociedade (KLEIMAN, 1995). Tal concepção pode estar 

alicerçada na ideia de ensinar às crianças os letramentos dominantes ou os “gêneros do poder”, 

uma vez que “as crianças só conseguirão aprender a questionar as estruturas de poder da 

sociedade em que vivem depois de terem aprendido esses gêneros” (STREET, 2014, p. 152).O 

que de fato permeia o imaginário social é a ideia de que a sociedade estaria oferecendo, através 

da escola, esta agência de letramento por excelência de nossa sociedade (KLEIMAN, 2007),a 

oportunidade de equalização das desigualdades produzidas por sua própria estrutura social 

(GERALDI, 2010). 

O fato é que, mesmo com a chegada de uma perspectiva social e culturalmente 

sensíveis no campo dos estudos de letramento, fazendo uso de algumas considerações de Terra 

(2013), acreditamos que as práticas específicas de usos da escrita na escola continuam 

fornecendo o parâmetro segundo o qual os letramentos são definidos e a partir dos quais os 
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sujeitos são classificados de forma dicotômica como alfabetizado ou não alfabetizado/ letrado 

ou não-letrado. Ainda que este se caracterize apenas como um tipo particular de letramento, o 

chamado letramento escolar, em meio a outros tantos tipos de letramentos (familiar, religioso, 

profissional etc.) que surgem e se desenvolvem na sociedade, portanto, são marginalizados 

diante da escola, ainda que sejam constituintes e atravessem constantemente os próprios 

letramentos escolares. 

Apesar de nos letramentos escolares estarem as marcas de diversos outros tipos de 

letramento, é importante enfatizar a necessidade de estudos empiricamente desenvolvidos em 

contextos que não sejam os escolares. Isso por que, apesar de nossa afirmação a respeito do 

hibridismo das práticas de letramento em geral e do letramento escolar em particular, este 

último é atravessado por imposições associadas a pedagogização e institucionalização das 

práticas, o que acaba por torná-las mais técnicas e padronizadas.  

Principalmente em um lócus fortemente marcado pela diferença colonial 

(MIGNOLO, 2003), como é o caso do Brasil, é necessário ficarmos atentos para a direção para 

qual estão sendo conduzidos os estudos e políticas a respeito dos letramentos, bem como quais 

as concepções que estão predominando diante desses quadros. Pensando principalmente no 

Brasil, devemos ter em mente que, apesar de sua importância na condução de uma nova 

perspectiva, estudos realizados por Street e outros estudiosos dos Novos Estudos do Letramento 

não devem servir de parâmetro único na condução das pesquisas, visto que esses estudos partem 

de um lócus de enunciação diferente do nosso, ainda que conectado pelas histórias 

transatlânticas locais e globais no sistema-mundo moderno colonial. Estudos sobre os 

letramentos dizem respeito muito mais do que simplesmente a usos e significados de práticas 

linguísticas para grupos ou indivíduos. Diz respeito a questões sociais, culturais, políticas, e 

com certeza, epistemológicas. Mais do que me preocupar com quantificações, neste trabalho 

me proponho, a partir de critérios específicos, a investigar como o letramento está sendo 

observado e compreendido. Isso não apenas sob o prisma das teorias linguísticas que, muitas 

vezes, por si só, não conseguiram capturar a complexidade deste fenômeno, mas a partir de 

olhares múltiplos que, quiçá, possam apresentar pelo menos parte das múltiplas facetas talvez 

ainda desconhecidas e apontando para novas reconstruções e perspectivas. 

A partir de inquietações a respeito dos contextos nos quais estão sendo 

desenvolvidas as pesquisas sobre os letramentos atualmente no Brasil e diante das discussões 

teóricas até então apresentadas, elaborei as seguintes perguntas de pesquisa:  
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 No Brasil, quantitativamente, as pesquisas com enfoque nos campos não escolares são 

significativas se comparadas às pesquisas com foco na escola enquanto agência de 

letramento? 

 Pesquisas com foco nos campos não escolares de fato estão relacionadas a uma 

visão/perspectiva social dos letramentos por parte dos pesquisadores? 

 Deixar a agência escola em segundo plano numa pesquisa sobre letramento faz diferença 

na escolha da abordagem teórico-analítico dos estudos? 

 

E para chegarmos a discussões ainda mais profícuas, construí os seguintes objetivos 

de pesquisa:  

 Descrever o estado da arte atual dos estudos sobre letramentos desenvolvidas fora da 

agência escola; 

 Comparar perspectivas desenvolvidas nestes estudos com propostas de letramento 

social; 

 Avaliar o impacto das abordagens de letramento social nos estudos descritos. 

 

Tendo em vista tais perguntas e objetivos, parto para as decisões metodológicas e a 

análise e discussão do estado da arte sobre letramentos fora da escola. No capítulo 2, farei uma 

discussão a respeito dos arranjos metodológicos dentro da geopolítica dos estudos brasileiros, 

tendo em vista a imposições do gênero acadêmico artigo científico, a centralidade dos 

ambientes institucionais e da escrita, levando em consideração a diversidade de agências, 

práticas e eventos na constituição desses arranjos. Já no capítulo 3, apresentarei os lugares das 

teorias que discutem os letramentos nas linhas abissais nacionais e internacionais, tendo em 

vista as citações e traduções e as persistências teóricas fundadas no sistema moderno-colonial. 
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1. Construção metodológica 

 

Neste capítulo, será apresentada cada etapa que se constitui como a construção 

metodológica desta pesquisa. Trata-se de uma construção bastante singular, visto que acredito 

que cada pesquisa deve confrontar teorias e construtos metodológicos a fim de desenvolver as 

discussões a que se propõe.  

 

1.1. As delimitações metodológicas 

 

Acredito que a escolha de cada etapa de uma pesquisa é epistemologicamente 

delineada na medida em que entram em jogo os olhares a serem lançados sobre os dados que 

serão gerados e analisados. Desde a temática da pesquisa, passando por cada etapa de geração 

dos dados, escolhas de referencial teórico e considerações projetadas sobre o material da 

pesquisa, tudo isso está ligado à forma como se concebe o conhecimento e como a partir dele 

elaboramos significados. 

 

1.1.1. O abandono do termo “não escolar” e a mudança de perspectiva 

 

O interesse em desenvolver uma pesquisa sobre letramento sem um foco na agência 

escolar surgiu durante o desenvolvimento de meu trabalho de conclusão de curso, realizado no 

ano de 2015, o qual se propunha a analisar, a partir de um estudo de caso etnográfico, as práticas 

sócio-discursivas escolares e não escolares de multiletramentos de alunos do 6º ano do ensino 

fundamental. Apesar de contar com uma forte base teórica amparada nos estudos de letramentos 

sociais, a saber, desenvolvidos principalmente no Reino Unido.Já no início da pesquisa percebi, 

por alto, a dificuldade em discutir sobre os letramentos “não escolares”,principalmente devido 

à falta de pesquisas empíricas e discussões que não fossem exclusivamente voltadas para o 

caráter institucionalizado dos letramentos escolares e que captassem efetivamente a amplitude 

e complexidade dos letramentos além do quadro e do giz – e, claro, do livro didático, da 

“redação”, da gramática etc. 

Em meio a idas e vindas e muitas reflexões, cheguei então à decisão inicial de fazer 

um levantamento sobre as pesquisas sobre os letramentos “não escolares” no Brasil. Após essa 

decisão inicial, já pensando na delimitação do problema e delineando os objetivos, eis que entra 

em pauta, a partir de uma observação de minha orientadora, um detalhe que me chamou a 
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atenção para algo que eu não tinha me atentado e que mudou o olhar que lancei sobre minha 

pesquisa. Explico a seguir. 

A discussão se deu em torno do termo “não escolar” que vinha usando para designar 

o conjunto vasto e multimodal de tipos de letramentos que não estavam perpassados pelos 

muros da escola e seu caráter institucionalizado. Percebemos, pois, que ao me referir a esta 

gama como “não escolar”, eu estaria indo na contramão das concepções teórico-

epistemológicas que organizam esta pesquisa.  

Superficialmente, ao nos depararmos com o referido termo “não escolar”, podemos 

pensar simplesmente naquilo que não é ou não pertencente à escola enquanto instituição de 

ensino. Podemos, de fato, falar em letramento escolar, como aquele letramento (ou no plural, 

se preferirmos, letramentos) que ocorre(m) dentro da ou organizado pela agência escola, sendo 

ele um dos tipos que constituem a diversidade das práticas e eventos letrados. Entretanto, usar 

o termo “não escolar” para nos referirmos aos demais letramentos que não são referentes à 

escola, soa um tanto quanto destoante, principalmente dentro desta pesquisa, se partimos da 

ideia de que os letramentos escolares não são os únicos dentro da complexidade social. “Não 

escolar”, se analisarmos criticamente, nos remete à ideia de que o letramento escolar é o 

referente principal entre os demais tipos, situando-se ao centro e sobreposto a todos os demais 

tipos, sugerindo que os letramentos ou são apenas escolares ou são não escolares, ou seja, toda 

uma diversidade de letramentos fica condicionada ao seu (não) enquadramento como escolar. 

Além disso, tomar a escola como referência ao tratar de letramento e utilizar o “não” enquanto 

exclusão dos demais diante desta categoria tomada como maior não deixa de ser uma forma de 

marginalização das demais agências e práticas de letramento.Sobre a importância de 

(re)pensarmos os termos os quais utilizamos para nos referir aos letramentos, Street (2006, p. 

465-466) advoga que 

Precisamos começar, acredito, tentando tomar consciência da linguagem que 

usamos e das perguntas que fazemos. O poder de definir e de nomear é em si 

mesmo um dos aspectos essenciais dos usos do letramento, de modo que 

precisamos ser ainda mais cuidadosos acerca dos termos ao abordar o próprio 

letramento.  

Ao me propor a fazer levantamentos e discussões sobre o estado da arte das 

pesquisas sobre letramento desenvolvidas fora da agência escola, além de motivada a descobrir 

se a noção de letramento nas pesquisas está de fato fortemente atrelada à instituição escolar 

enquanto parâmetro e contexto privilegiado para a discussão sobre o assunto, sobretudo, me 

senti instigada a saber, se é realmente a institucionalização, o espaço físico e institucional da 
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escola, que interfere na forma como os letramentos são analisados pelos pesquisadores ou se há 

lacunas intrincadas a questões de cunho teórico-epistemológico e/ou a uma tradição científica 

tradicionalista. Assim, desenvolver pesquisas pensando fora do contexto escolar realmente está 

condizendo com uma postura mais ideológica e social sobre letramentos? 

O ambiente escolar, apesar de ser parte da sociedade, é separado fisicamente de 

outros tempos e lugares (STREET, 2014), sendo a partir desta demarcação espacial que 

notamos de forma mais evidente a exclusão e subordinação de algumas formas, diga-se de 

passagem já bem demarcadas, de ser e saber. A colonialidade do saber encontra na escola, sob 

os moldes que conhecemos, a instituição e os sujeitos ideais, os quais precisam para atuar sob 

as quatros instâncias sociais a partir das quais mantêm seu lastro de controle: o controle da 

economia, controle da autoridade, controle do gênero e da sexualidade e controle do 

conhecimento e da subjetividade (MIGNOLO, 2003). 

Apesar de ser apenas uma das instâncias do continuum social, a escola é um espaço 

separado do “cotidiano” para fins de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Essa 

separação física atua ao lado da delimitação de formas particulares de fala e texto na 

institucionalização de um modelo particular de letramento, o letramento escolar, que dominou 

outras formas de letramento na sociedade contemporânea (STREET, 2014). Sobre o letramento 

escolar e sua constituição dentro de um espaço físico e ideologicamente delimitado, Street 

(2014, p. 136) nos diz que 

A escola como instituição encontra sua forma principal de expressão num tipo 

particular de linguagem, evidente não só no discurso dos professores e do 

texto dos materiais escritos, mas também na sala de aula, nas paredes e no 

fluxo de papelada burocrática por meio do qual ela constantemente se significa 

e se reproduz. A linguagem do professor e do texto posiciona os sujeitos (seja 

estudante, seja pesquisador), prende-os a seus assentos e os localiza num 

espaço construído social e autoritariamente. O modo como se constrói esse 

espaço é fundamental para nosso entendimento dos processos linguísticos e 

letrados. [...] Quando a pessoa entra no prédio, ela se vê fisicamente situada 

dentro de um universo particular de signos [...] É como se as próprias paredes 

fossem um filtro através do qual o mundo externo à escola é transformado e 

traduzido em vários conjuntos discretos de conceitos analíticos: listas 

números, as letras do alfabeto, formas e cores, listas de medidas – todos os 

dispositivos pelos quais a experiência dos sentidos pode ser filtrada e logo 

transformada em conceitos sociais, analíticos discretos, tabulados e medidos.  

Assim, mais do que forma ideológica, a escola mantém seu poderio organizado a 

partir de instâncias concretas, materiais. Tudo no ambiente escolar é pensado a fim de manter 

esta instituição como mantenedora dos status quo. Tendo em vista tais considerações, podemos 

compreender a necessidade de uma delimitação não apenas teórica, mas também espacial, ou 
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seja, sobre o campo de pesquisa nos estudos sobre letramento, principalmente tendo em vista 

questões geopolíticas que envolvem a produção e disseminação dos conhecimentos. 

Acreditamos na condução das teorias, bem como de uma própria postura epistemo-ideológica 

dos pesquisadores também, como fatores essenciais no desenvolvimento mais socialmente 

engajado ou não de estudos ou programas que tenham por foco os diversos tipos de letramentos. 

 

1.1.2. (Re)desenhando as bases metodológicas 

 

A decisão por assumir como base principal da geração e análise dos dados a 

natureza qualitativa de pesquisa se explica pela primazia da compreensão no estudo de relações 

complexas (GUNTHER, 2006). Sendo assim, o que acontece no âmbito do processo de pesquisa 

não é desvinculado do mesmo, assim, a contextualização é o fio condutor das análises, o que 

implica também em um processo de reflexão contínua por parte da pesquisadora sobre seu 

comportamento neste papel,e, finalmente, numa interação dinâmica entre este e seu objeto de 

estudo (GUNTHER, 2006). 

Todavia, acredito que os critérios para se lidar com a realidade não devem ser 

absolutistas, visto que, ao nos propormos a lidar com a realidade, devemos estar cientes e 

preparados para lidar com sua inerente complexidade, abrindo mão das polarizações que têm 

atravessado as ciências em prol da utilização das abordagens, métodos e que se adequem à 

questão de pesquisa, dentro, com toda certeza, de um posicionamento ético condizente.  

É a partir desta percepção que não excluí de minha pesquisa a percepção 

quantitativa. O caráter misto da abordagem – quali-quantitativa – será importante para a 

discussão dos dados, visto que, como tratarei de um levantamento das pesquisas sobre 

letramento desenvolvidas fora de contextos escolares no Brasil, quantificar as pesquisas me 

fornecerá em um primeiro momento uma visão numérica de quanto os pesquisadores têm se 

interessado pelo assunto, ou seja, a que passo estão sendo mobilizados trabalhos a respeito da 

temática pesquisada, aludindo assim, durante a análise quantitativa, para a discussão a respeito 

de como estão sendo desenvolvidas estas pesquisas.  

Neste caso, o conceito de pesquisa bibliográfica serve como referência na medida 

em que, num primeiro momento, faço o levantamento das referências já publicadas, a fim de 

conhecer, de forma geral, o que já se estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002). A respeito 

desta pesquisa, esta se mostrou a melhor opção metodológica tendo em vista o interesse por 

sabermos qual o lugar dos espaços sociais outros que não a escola nos estudos sobre letramento 

no Brasil atualmente. Além de averiguar a tendência dos estudos sobre letramentos nesta 



25 

 

perspectiva social, posso também analisar os impactos alcançados pela perspectiva dos Novos 

Estudos do Letramento nas pesquisas realizadas no Brasil nas duas últimas décadas, ou seja, se, 

em vinte anos da chegada e propagação dos ideais alçados por este novo quadro teórico-

metodológico de estudos as concepções propostas por estes teóricos fizeram alguma diferença 

no nosso panorama de estudos sobre os letramentos. 

Seguida a escolha do tema e natureza da pesquisa, a próxima etapa foi a delimitação 

temporal do material a ser pesquisado. Decidi então pelas duas últimas décadas, de 1997 a 2016, 

como período relevante para esse levantamento, levando-se em consideração a expansão do 

conceito de letramento como prática social desde a publicação do livro Os significados do 

letramento, de Angela Kleiman no ano de 1995, que já fazia menção aos estudos desenvolvidos 

por estudiosos como Street, Heath e Barton. Destaco o recorte temporal da pesquisa como 

fundamental na situacionalidade do problema a ser discutido, pois apesar do termo letramento 

começar a ser inserido no Brasil em meados da década de 1980, como já mencionei 

anteriormente, a perspectiva dos letramentos sociais só entra para o campo de estudos 

brasileiros ao final da década de 1990 a partir da introdução da perspectiva social muito bem 

expressa e divulgada na obra de Kleiman (1995).  

Vale destacar que os estudos lançados por esta perspectiva social estavam baseados 

essencialmente em etnografias, realizadas principalmente fora de escolas, ou seja, evidenciando 

os letramentos cotidianos não atrelados às agências institucionalizadas de letramento, visto que, 

a constituição espacial e ideológica do espaço influencia diretamente no desenvolvimento e 

entendimento dos processos linguísticos.  

Após a delimitação temporal, determinei o tipo de material com o qual 

trabalharíamos. Optei então por fazer o levantamento de artigos publicados em períodos 

avaliados por pares, pela maior circulação deste tipo de material, pois grande parte das teses e 

dissertações são sintetizadas em artigos justamente pelo caráter mais condensado deste gênero 

acadêmico. O alcance deste tipo de material tornou-se ainda mais acessível com o 

desenvolvimento de plataformas digitais, tais como o Portal de Periódicos Capes e Scielo, que, 

abrigando revistas e periódicos eletrônicos, disponibilizam para leitura e downloads grande 

parte da produção científica do Brasil e do mundo.Já na década de 1960, Thomas Kuhn (2005) 

destacava o artigo científico como o gênero acadêmico fundamental para o desenvolvimento 

das comunidades científicas. Como enfatiza Nascimento (2014) ao discutir Canagarajah (2002), 

evidencia que esse gênero se constituiu na contemporaneidade como um forte instrumento de 

construção e validação do conhecimento nas universidades, inclusive nas humanidades. 
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Outro aspecto a ser destacado é o idioma de publicação desses artigos, que no caso 

deste trabalho, serão apenas aqueles publicados em português, visto que a língua ainda se 

constitui um indicador de divulgação científica no Brasil, tanto para quem publica, como, na 

maioria das vezes, para quem busca este tipo de material. Partimos, pois, da ideia de que artigos 

publicados no Brasil em língua portuguesa ainda tenham maior impacto no que diz respeito à 

divulgação de ideias no contexto acadêmico. Além disso, o foco do trabalho é justamente o 

contexto brasileiro de realização e de difusão das pesquisas.  

A escolha das bases bibliográficas para a pesquisa se justifica por serem o Portal 

de Periódicos Capes e Scielo os maiores portais de divulgação científica do Brasil e se 

configurarem como portais de acesso fácil e com vasto acervo bibliográfico. Essas plataformas 

de divulgação científica são fundamentais na centralização e otimização de conteúdos 

científicos no país, sendo o ponto de encontro de trabalhos de todas as áreas e de todos as 

localidades. Como parte do processo de geração de dados, realizei, inclusive, um web 

treinamento oferecido no Portal de Períodicos Capes, justamente para utilizar corretamente as 

ferramentas e filtros de busca do site. O treinamento foi realizado dia 07 de fevereiro de 

2017,das 19h às 21h, através do próprio portal. 

Ao final de todo esse processo, foram definidos então os seguintes critérios que 

orientaram as buscas de artigos para nossa pesquisa: 

Assunto: letramento 

Delimitação temporal: duas últimas décadas (1997-2016) 

Tipo de material: artigos publicados em periódicos revisados por pares 

Idioma: português 

Bases bibliográficas: Portal de Periódicos Capes eScielo 

 

1.2. Perfis das bases bibliográficas 

 

Segundo Almeida (2006), as análises sobre comunicação científica, periódicos e 

artigos científicos vêm sendo amplamente estudados a partir de métodos de análises 

quantitativos e qualitativos, uma das características da chamada terceira onda de evolução da 

sociedade, descrita por Toffler (2005), também chamada sociedade do conhecimento, na qual 

a informática é uma ferramenta que facilita o acesso a informações e contribui para transformar 

a estrutura do conhecimento e da realidade.  
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É diante deste panorama que identificamos o Portal de Periódicos Capes e Scielo 

como instrumentos de divulgação e acessibilidade a conteúdos científicos, antes tão restritos a 

materiais impressos e por consequência a grupos mais restritos. Além de potencializar o acesso 

a conteúdos científicos de todas as áreas do conhecimento, estes portais cumprem o papel 

também de fortalecimento da pós-graduação na contemporaneidade, estabelecendo novos laços 

e fortalecendo antigos vínculos entre instituições e saberes.  

Apresentar um breve histórico e algumas considerações a respeito destes portais, 

bem como situar suas importâncias dentro do cenário científico brasileiro, acreditamos, se faz 

relevante neste trabalho, pois estaremos apresentando discussões a respeito da temática dos 

letramentos pautadas em pesquisas divulgadas virtualmente e que por este simples aspecto 

podem estar divulgando muito facilmente ideologias de cunho político-linguístico. O impacto 

da divulgação científica on-line faz toda diferença para este trabalho, inclusive para fins 

metodológicos. 

 

1.2.1. Portal de Periódicos da Capes1 

 

Oficialmente, o Portal de Periódicos Capes foi lançado no dia 11 de novembro de 

2000, mas sua história remonta desde o ano de 1990 quando o Ministério da Educação (MEC) 

criou o programa para bibliotecas de Instituições de Ensino Superior a fim de fortalecer a pós-

graduação no Brasil. Na mesma época em que ele foi lançado, se iniciava no país a criação de 

bibliotecas virtuais e o processo de digitalização de acervos por parte das editoras. Com a 

criação do Portal, a Capes centralizou e otimizou a aquisição dos conteúdos científicos através 

de negociações diretas com editores internacionais, objetivando “democratizar o acesso à 

informação científica, fortalecer os programas de pós-graduação no país e incentivar os 

investimentos em excelência acadêmica nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil 

(PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES, 2017). 

Inicialmente, o Portal contava com um acervo de 1.419 periódicos e mais nove 

bases referenciais de todas as áreas do conhecimento. Atualmente é possível termos acesso a 

textos completos disponíveis em mais de 38 mil publicações periódicas, nacionais e 

internacionais (quantidade contabilizada pelo próprio portal no dia 14 de março de 2017), e a 

diversas bases de dados que reúnem referências, resumos de trabalhos acadêmicos e científicos, 

                                                 

1 Todas as informações históricas e numéricas apresentadas neste tópico encontram-se divulgadas no Portal de 

Periódicos Capes.Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
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normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais relacionados a 

todas as áreas do conhecimento. 

O Portal de Periódicos Capes se configura como uma plataforma extremamente 

interativa e que proporciona aos usuários buscas através de diferentes meios (buscas por 

assunto, por periódico, por livro ou por base), além de possibilitar a realização de treinamentos 

on-line e previamente agendados nos quais os usuários aprendem a utilizar as diversas 

ferramentas de busca do portal de acordo com suas necessidades.  

Confirmando as tendências multimodais apresentadas pelas teorias dos 

multiletramentos, percebemos no Portal divulgações de seu acervo no formato das mais 

diversas mídias: apresentações, áudios, vídeos, imagens, planilhas, textos, contando agora, 

inclusive com um aplicativo que pode ser baixado no celular e utilizado de qualquer lugar.  

 

1.2.2. O Scielo 

 

De acordo com os estudos realizados por Packer e Meneghini (2014), o Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) teve início no Brasil em 1998 objetivando desenvolver 

competência e infraestrutura para indexar e publicar na Internet um conjunto selecionado de 

periódicos brasileiros de diversas áreas, bem como aumentar a visibilidade, uso e impacto dos 

periódicos indexados e das pesquisas que publicam. Ele foi concebido como um projeto e uma 

estratégia para superar o fenômeno conhecido como “ciência perdida”, representado pela pouca 

presença de periódicos de países em desenvolvimento nos índices internacionais, gerando além 

da falta de visibilidade, a falta de comunicação, em muitas áreas, entre os pesquisadores de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como entre os pesquisadores de países em 

desenvolvimento.  

Através do meio eletrônico, o Scielo fornece acesso aberto aos periódicos e facilita 

a navegação e pesquisa em conteúdos de coleções, periódicos, fascículos e artigos. No decorrer 

dos anos, o desempenho do portal foi sendo aprimorado, havendo uma expansão progressiva 

das funções de publicação, incluindo a oferta de serviços de submissão de manuscritos online 

e oferta de vários formatos de publicação (PACKER; MENEGHINI, 2014).  

Em agosto de 2013, a Rede Scielo passou a ser composta por 16 

países,principalmente da América Latina e Caribe, mas também incluem Portugal, Espanha e 

África do Sul, além de coleções temáticas que são desenvolvidas em níveis regional e global 

(PACKER; SANTOS, 2014). Segundo os mesmos autores, em 2014, essa rede contava com 

1,022 periódicos, 28,781 edições, 425,654 artigos e 9,319,095 citações. Já em 2017, no dia 14 
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de março, de acordo com os dados oferecidos pelo próprio portal, o acervo constava em: 1.249 

periódicos, 39. 651 fascículos, 573.525 artigos e 13.005.080 citações.  

 

1.3. Etapas de seleção 

 

Escolhidos os critérios metodológicos e as bases bibliográficas, decidi 

posteriormente quais etapas iriam compor a fase de geração dos dados. A primeira etapase 

configurou como uma busca exploratória realizada no Portal de Periódicos Capes e Scielona 

qual foram utilizadas as ferramentas de busca disponíveis nas respectivas bases 

bibliográficas.Os critérios foram aplicados, na prática, a partir do uso dos filtros de busca que 

contribuíram na limitação apenas dos trabalhos que correspondiam ao tempo, tipo de material 

e idioma já previamente selecionados. 

Sendo meu material de pesquisa os artigos, decidi por descartar inicialmente 

aqueles que, a partir de seus títulos, não tratavam o assunto pesquisado. A etapa que se 

estabeleceu entre o descarte pelo título e a seleção através dos resumos se caracterizou pelo 

download dos artigos que atenderam aos critérios de busca pré-estabelecidos e suas seleções 

em pastas digitais designadas a partir de suas fontes bibliográficas. Como etapa posterior e que 

também se constituiu como essencial na delimitação do material, realizei uma seleção mais 

apurada a partir da leitura dos artigos que restaram do descarte inicial.  

No balizamento dessas duas últimas fases, partida ideia de institucionalização 

escolar dos letramentos enquanto categoria de análise para a discussão e como critério chave 

na geração do material de análise. No que diz respeito ao descarte através dos títulos, tendo em 

mente a atribuição de título como correspondente ao conteúdo dos trabalhos, designei como 

critérios de exclusão termos que reportam ao contexto escolar enquanto instituição formal de 

ensino. Sendo assim, foram descartados todos os artigos que tinham no título: 

 no ensino médio; 

 no ensino fundamental; 

 educação básica; 

 educação infantil; 

 EJA; 

 formação continuada;  

 na academia; 

 na escola; 
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 em sala de aula/classe 

 currículo escolar (outros documentos que regem o ensino 

institucionalizado); 

 professor/aluno; 

 docente/discente; 

 livro didático. 

 

Descartados os artigos por esses critérios, no que concerne à seleção a partir dos 

resumos, esta se caracterizou como mais acurada por selecionar para a posterior etapa de 

análises, dentre os que restaram da etapa de exclusão por palavras do título, apenas os artigos 

que realmente diziam respeito a pesquisas sobre letramentos desenvolvidas fora do espaço 

institucionalizado da escola. Esta segunda etapa se configurou como uma confirmação de que 

os títulos que não foram excluídos na primeira etapa se tratavam de fato, como inicialmente 

aparentaram, de trabalhos referentes à temática discutida nesta pesquisa.  

 

1.4. Geração dos dados 

 

Como explicamos anteriormente, a etapa inicial de geração dos dados se deu com 

uma busca exploratória a partir da qual obtivemos os materiais iniciais que foram submetidos 

a alguns critérios de seleção, organizados a partir do objetivo da pesquisa, para fins de 

delimitação do material que compôs as análises. Serão apresentados, pois, nos subtópicos 

seguintes, tanto os processos quanto os resultados numéricos destes processos de busca e 

seleção, que serão posteriormente analisados mais adiante. Vejamos como essa fase aconteceu 

em cada uma das bases bibliográficas:  

 

1.4.1. Geração de dados no Portal de Periódicos Capes 

 

No Portal de Periódicos Capes, as buscas iniciais a partir dos títulos foram 

realizadas nos dias 14 e 15 de março de 2017. Esta base bibliográfica oferece buscas principais 

a partir do assunto, periódico, livro ou base como podemos observar na Figura 1: 

 

Figura 1- Print da página inicial de buscas do Portal de Periódicos Capes 
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Fonte: Portal de Periódicos Capes (2017) 

 

Desse modo, como a ideia era realizar uma busca geral, independente de bases ou 

periódicos onde as pesquisas tivessem sido publicadas, a ferramenta inicial da qual parti foi a 

busca por “assunto”. Inseri o termo “letramento”, que me levou a um total de 640 trabalhos. 

Como os critérios de seleção incluíam um tipo de material e idioma específicos e marcação 

temporal delimitada, utilizei os seguintes filtros os quais me levaram aos seguintes resultados, 

conforme Figuras 2 e 3 e o esquema seguinte. 

 

Figura 2 - Print da página de buscas do Portal de Periódicos Capes 
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Fonte: Portal de Periódicos Capes (2017) 

 

Figura 3 - Print evidenciando as ferramentas de buscas do Portal de Periódicos Capes 

 

Fonte: Portal de Periódicos Capes (2017) 

 

Figura 4 – Esquema com etapas e resultados das buscas 
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         Assunto    letramento640resultados 

 

 

Filtros (refinado por) 

 

 

 Tipo de recurso                 artigos                           568 

 

 

Data de publicação          1997 – 2016                   546 

 

 

      Idioma                              Português                 368 

Fonte: GONÇALVES (2017) 

 

Ao final da busca exploratória inicial restaram então 368 artigos oriundos desta base 

bibliográfica. Assim, realizada esta primeira etapa, parti para o descarte a partir dos títulos dos 

artigos filtrados. Nesta parte, contava com cerca de 36 páginas virtuais referentes ao portal nas 

quais estavam dispostas as referências de cada artigo, contendo título, autor(es), periódico, o 

resumo e link para acesso online. Os links de acesso eram redirecionados para as páginas 

virtuais nas quais os artigos se encontram publicados e disponíveis para download.  

 

Figura 5 - Print da página na qual aparecem os artigos encontrados na busca do Portal 

de Periódicos Capes 
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Fonte: Portal de Periódicos Capes (2017) 

 

De acordo com os critérios de descarte por palavras do título, após o processo, dos 

368 artigos iniciais oriundos do Portal de Periódicos Capes restaram 178. Posteriormente, já 

na etapa de seleção a partir dos resumos, realizada nos dias 18 e 19 de março de 2017, cada 

título foi buscado nas páginas virtuais dos periódicos onde estava publicado e realizada a leitura 

dos resumos. Os resumos que indicaram coerência quanto aos critérios estabelecidos, ou seja, 

não eram pesquisas focalizadas exclusivamente no contexto da escola enquanto ambiente 

institucionalizado, tiveram os artigos completos arquivados já para a etapa de análise. Restaram 

após essa fase de seleção a partir dos resumos 114 artigos. 

 

1.4.2. Geração de dados no Scielo 

 

No Scielo, o descarte a partir dos títulos aconteceu nos dias 16 e 17 de março de 

2017. Nesta base bibliográfica, contei com um layout que permite buscar periódicos por nome 

ou por assunto, além de oferecer busca a partir das coleções de livros. Como meu intuito era 

uma pesquisa geral, sem interesse em um periódico específico, utilizei inicialmente a 

ferramenta básica de buscas que permite encontrar artigos a partir de uma busca integrada ou 

através do Google Acadêmico, definindo a recorrência ou não por parte do Scielo a outras fontes 

e busca que não o Google Acadêmico, utilizando uma ou mais palavras e o local de publicação 

da produção. Todas estas ferramentas de busca podem ser observadas nas Figuras 5 e 6: 

 

Figura 6 - Print da página inicial de buscas do Scielo 
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Fonte: Scielo (2017) 

 

 

Figura 7 - Print evidenciando as ferramentas iniciais de busca do Scielo 

 

Fonte: Scielo(2017) 

 

Utilizei então os instrumentos de pesquisa evidenciados na Figura 6, sendo eles a 

busca integrada a partir da palavra “letramento” no Brasil. Foram resgatados então das coleções 

brasileiras 327 trabalhos relacionados ao tema letramento. Esse primeiro levantamento gerou 

um segundo layout que apresentava ordenadamente 35 páginas contendo os trabalhos que foram 

gerados da primeira busca (Figura 8), oferecendo também mais 8 filtros para refinamento deste 

levantamento inicial, como podemos observar na Figura 9: 

 

Figura 8 - Print da página na qual aparecem os artigos encontrados na busca do Scielo 
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I 

Fonte: Scielo (2017) 

 

Figura 9 - Print evidenciando as ferramentas utilizadas nas buscas do Scielo 

 

 



37 

 

 

 

Fonte: Scielo (2017) 

 

Utilizei os filtros de refinamento de busca acima mostrados da seguinte forma: 

 Coleções – Brasil = 313 

 Idioma – Português = 294 

 Ano de publicação - (foram marcados os anos de 1998 a 2016, visto que o ano de 1997 

não se encontrava disponível para filtragem) = 290 

 Tipo de literatura – Artigo = 260 

Cheguei então ao total de 260artigos sobre letramentos que atendiam aos critérios 

de seleção designados. Foram utilizados, para tanto, apenas 4 dos 8 tipos de filtros, isto por que 

a seleção de periódicos específicos não era condizente com o objetivo da pesquisa, assim como 

a utilização dos filtros de “WOS índice de citações”,“Citáveis e não citáveis”, “Scielo Áreas 

Temáticas” e “WOS Áreas temáticas”, visto que dizem respeito ao impacto dos periódicos e 

artigos a partir do número de citações. 

A etapa que se seguiu, desenvolvida no dia 20 de março de 2017, foi então a 

exclusão a partir das palavras dos títulos seguindo os critérios já anteriormente expostos, 

resultando, pois, em 131 artigos. Analisados sob os parâmetros de seleção a partir dos resumos, 

isso no dia 21 de março, restaram 96 artigos. 
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1.5. Cruzando as bases bibliográficas 

 

Como as bases bibliográficas são compostas por inúmeros periódicos brasileiros, 

os portais acabam por ter alguns dados sobrepostos, ou seja, alguns artigos que apareceram no 

Portal de Periódicos Capes apareceram também no Scielo, isso porque coincidem em alguns 

dos mesmos periódicos em seus acervos. Há casos de repetição até mesmo dentro dos próprios 

portais, ou seja, quando conferimos o título e o resumo e depois conferimos o artigo, podemos 

ver que se trata do mesmo artigo que algum outro abrigo eletrônico. 

A priori, teríamos 210 artigos que atenderam aos critérios delimitados, sendo 114 

do Portal de Periódicos Capes e 96 do Scielo. Entretanto, diante de tais circunstâncias acima 

expostas, contamos com os seguintes números: 

 Portal de Periódicos Capes – 114 artigos selecionados – 15 repetidos – Total final = 99 

artigos 

 Scielo – 96 artigos selecionados – 12 repetidos –Total final = 84 

 

Conferi também as repetições entre as duas bases, ou seja, artigos que apareciam 

em ambos os portais, o que resultou em 32artigos repetidos entre Portal de Periódicos Capes e 

Scielo. 

Após este cruzamento de sobreposições de artigos, eliminadas as repetições, 

chegamos a um total de 151 artigos, os quais serão analisados no capítulo seguinte.  

 

1.6. Leitura e sistematização dos dados 

 

Antes de iniciar a discussão no próximo capítulo, acredito ser importante esclarecer 

como se deu a etapa de leitura e sistematização dos dados que serão interpretados justamente 

por ter sido essa etapa fundamental na condução das análises a serem esboçadas no seguinte 

momento.  

Após a primeira etapa de geração do corpus descrita neste capítulo, tendo em vista 

todos os critérios de seleção e cruzamento dos dados, como já mencionado,chegamos ao total 

de 151 artigos que são produtos de pesquisas sobre letramentos desenvolvidas fora do campo 

exclusivamente escolar, publicadas no período de 1997 a 2016, em periódico brasileiro em 

língua portuguesa. 
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Já realizado o download desses artigos, iniciei a etapa de leitura e extração de 

algumas informações que seriam necessárias para a compreensão do panorama geral destes 

estudos. Primeiramente, a partir de técnicas conhecidas por Skimming e Scanning2, realizei a 

uma primeira leitura a fim de extrair informações gerais de cada artigo, a saber, título, autor, 

revista e ano de publicação, autores mais citados e metodologia utilizada. Todos esses dados 

foram organizados em uma planilha geral no programa Excel. Cada grupo de informações foi 

processado e será apresentado em gráficos a fim de oferecer uma melhor visualização da 

proporção quantitativa dos dados.  

A partir desta leitura inicial geral, descobri mais 9 artigos que, em um primeiro 

momento de seleção a partir dos títulos e de leitura dos resumos não deixavam claro que se 

tratavam de estudos desenvolvidos no campo escolar, sendo que isso só ficou claro na parte de 

descrição metodológica da pesquisa.Haja vista que estes não se enquadravam no que esta 

pesquisa objetiva investigar, os 9 artigos não foram levados em consideração na análise. Sendo 

assim, foram analisados 142 artigos referentes realmente a pesquisas realizadas em campo 

exclusivamente não escolar. Para conhecer as referências de todos os 142 artigos consulte o 

Anexo 1. 

Já com o número definitivo de 142 artigos, realizei uma leitura mais cautelosa 

visando observar como todas aquelas informações iniciais se organizam no todo do artigo, ou 

seja, como aqueles principais aspectos compunham aquela pesquisa e juntos eram responsáveis 

pela compreensão da natureza de cada trabalho. Além disso, a partir do cruzamento dos dados, 

que antes isolados mostravam apenas aspectos quantitativos, consegui estabelecer possíveis 

relações que podem justificar as dinâmicas que estão acontecendo no cenário de pesquisa sob 

revisão, apresentando o estado da arte no Brasil, nas últimas duas décadas, sobre o tema.  

É a partir da leitura sistemática dos artigos associada ao cruzamento das 

informações retiradas dos artigos e interpretações dos gráficos que se dão as discussões 

elencadas nos tópicos seguintes. 

 

  

                                                 

2O processo de skimming permite ao leitor identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral 

do texto. O uso do skimming é frequente quando a pessoa tem muito material para ler em pouco tempo. 

Scanning envolve mover os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras chaves, frases 

especificas ou ideias. Disponível em:<https://navalifpe.files.wordpress.com/2011/09/tc3a9cnicas-de-

leitura.pdf>. Acesso em 12/03/2018. 

https://navalifpe.files.wordpress.com/2011/09/tc3a9cnicas-de-leitura.pdf
https://navalifpe.files.wordpress.com/2011/09/tc3a9cnicas-de-leitura.pdf
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2. Os arranjos metodológicos numa geopolítica dos estudos 

brasileiros 

 

2.1. A geopolítica do conhecimento 

 

Parte principal do projeto de Modernidade e seu lado obscuro, a colonialidade é 

consequência da manutenção de hierarquias raciais e de saberes iniciadas no período colonial, 

mais especificamente a partir do século XVI,instituindo “um novo padrão de dominação e 

exploração que interliga a conquista de territórios, a formação racial, o controle do trabalho e a 

produção de conhecimento” (ALMEIDA, 2011 p. 4). E como Europa devemos pensar não o 

continente europeu apenas enquanto espaço geográfico, mas sim um conjunto de histórias locais 

que dividem a realidade social em dois universos distintos a partir de uma linha abissal. Como 

explica Santos (2007, p. 71): 

O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num 

sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas 

fundamentam as primeiras. As distinções visíveis são estabelecidas por meio 

de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: 

o ‘deste lado da linha’ e o ‘do outro lado da linha’. A divisão é tal que ‘o outro 

lado da linha’ desaparece como realidade, torna-se inexistente e é mesmo 

produzido como inexistente. [...] A característica fundamental do pensamento 

abissal é a impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. [...] para 

além da linha há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialética. 

Mais do que politicamente, estas linhas globais modernas foram demarcadas 

geograficamente, aliás, um dos primeiros passos da Modernidade foi a demarcação de 

territórios e o condicionamento do povos e línguas a espaços delimitados por fronteiras 

geograficamente delimitadas.  

Segundo Santos (2007), a primeira linha global moderna foi provavelmente a do 

tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha (1494), todavia as verdadeiras consideradas 

por ele como linhas abissais foram as chamadas amity lines (“linhas de amizade”) surgidas em 

meados do século XVI, sendo seu caráter abissal manifestado no trabalho cartográfico investido 

em sua definição e nas exigências de precisão feitas aos cartógrafos e fabricantes de globos 

terrestres sob pena de punição em caso de violações na definição dessas linhas. Ainda sobre as 

demarcações modernas/coloniais materializadas geograficamente, Santos (2007, p. 74) nos faz 
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pensar sobre uma conhecida frase de Pascal que deixa claro o pensamento do colonizador sobre 

o colonizado: 

Uma máxima que então se populariza, “Não há pecados ao sul do Equador”, 

ecoa na famosa passagem dos pensamentos de Pascal, escritos em meados do 

século XVII: “Três graus de latitude subvertem toda a jurisprudência. Um 

meridiano determina a verdade [...] Singular justiça que um rio delimita! 

Verdade aquém dos Pirineus, errado além”. 

Podemos perceber então que o poder está alocado geograficamente, e dentro de 

limites fisicamente estabelecidos mantêm suas hierarquias, pois como afirma Quijano (1991, p. 

60), “Na realidade social o espaço não é apenas uma categoria física, e, sim, acima de tudo, 

uma relação de poder”. Assim, entre em cena a noção de geopolítica que diz respeito às relações 

entre espaço e poder, sendo esse viés das geopolíticas do conhecimento uma tentativa de 

explicitar as hierarquias consolidadas entre diferentes sistemas de conhecimento quando 

relacionamos espaço, poder e saber (ALMEIDA, 2011). Ou seja, quando se trata de 

conhecimento e tendo em vista o pensamento moderno ocidental, podemos pensar que ele está 

espacialmente condicionado e submetido às hierarquias de poder que circulam nesses espaços.  

Podemos pensar então que há lugares, geograficamente marcados e socialmente 

construídos a partir da experiência colonial, designados a produzir conhecimento, estando 

outros, também condicionados a essas demarcações, subordinados a consumir o conhecimento 

produzido pelos primeiros. Agregadas a essas demarcações espaciais, insurgem hierarquizações 

de corpos e saberes. Para Santos (2007), o conhecimento científico, enquanto produto do 

pensamento abissal, não está distribuído socialmente de forma equitativa pois seu desígnio 

original é converter este lado da linha em sujeito do conhecimento e o outro lado em objeto do 

conhecimento. Nascimento (2014, p. 271) argumenta que  

Nesta geopolítica epistemológica racializada, os conhecimentos emergentes 

na Europa se converteram nos padrões de análise de carências, atrasos e 

entraves resultantes do primitivismo e tradicionalismo de todas as outras 

sociedades colonializadas, que foram transformadas não só em diferentes, mas 

em carentes, arcaicas e pré-modernas. 

Seria preciso problematizar o mapa epistêmico, com os espaços privilegiados, as 

fronteiras, os fluxos e as direções que instituíram esse modo, que nos parece muito natural, de 

perceber países, regiões, povos e redes como produtores de teorias universalmente válidas (as 

culturas de investigação do norte) e outros espaços relegados à posição de objeto de estudo e à 

recepção de teorias produzidas em outra parte (as culturas a serem investigadas ao sul). Mas 

sabemos que estas hierarquias se impõem nos contornos de um só país, demarcando regiões, 
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lugares sociais e institucionais, que atuam como fontes privilegiadas de análise e enunciação, 

atraindo mais recursos e apoios. (ALMEIDA, 2011, p. 4) 

Esses lugares dizem respeito a tudo: ao lugar de onde fala o pesquisador, o lugar de 

onde falam as teorias, onde se tem pesquisado, para quem se tem pesquisado, e tudo isso se 

mostra muito bem alocado espacialmente. As teorias que conduzem os trabalhos, as 

metodologias utilizadas, os campos de pesquisa, todos esses aspectos podem ser relacionados 

a construção sócio-política que envolve todos esses aspectos dentro da conjuntura 

moderna/colonial.  

Quando pensamos nos letramentos mais especificamente, ficou notória a relação 

entre as geopolíticas do conhecimento e o cenário encontrado após o levantamento e análise 

dos dados. Pensando na relação espaço, poder e saber que constitui as geopolíticas e na atual 

configuração dos estudos sobre letramentos, ficam evidentes os “lugares” dos letramentos. Com 

isso quero dizer que há lugares físicos e institucionais que se sobrepõem a outros no que diz 

respeito a visibilidade e reconhecimento de seus conhecimentos. A própria discussão inicial a 

respeito da escola como espaço físico e institucional (Capítulo 1) nos indicia a relevância de se 

pensar este panorama dos letramentos a um nível geopolítico.  

Inicialmente, a questão parecia ser apenas sobre a escola como lugar privilegiado 

de produção de/sobre os letramentos. Todavia, após a sistematização e primeiro olhar analítico 

sobre os dados, pude perceber que trazer para discussão os diversos lugares de produção do 

conhecimento dentro do paradigma colonial/moderno seria essencial para a compreensão do 

atual estado da arte das pesquisas sobre letramento desenvolvidas fora da escola, tendo em vista 

que esses lugares física ou ideologicamente delimitados influenciam nos aspectos teóricos e 

metodológicos das pesquisas. Podemos pensar então na relação entre as atuais histórias locais 

em que ocorrem as pesquisas e os projetos globais que se mantêm orientando as formas de 

produção do conhecimento,  

Insurge então a problematização do mapa epistêmico e sua distribuição entre os 

produtores de teorias (as culturas de investigação do norte) e outros espaços relegados à posição 

de objeto de estudo e à recepção de teorias produzidas em outra parte (as culturas a serem 

investigadas ao sul), produzindo hierarquias se impõem nos contornos de um só país, 

demarcando regiões, lugares sociais e institucionais, que atuam como fontes privilegiadas de 

análise e enunciação, atraindo, por sua vez, mais recursos e apoios(ALMEIDA, 2011). 

Negar ou desconsiderar a existência dessas demarcações geopolíticas de produção 

do conhecimento é contribuir para a manutenção das hierarquias do saber. Nas palavras de 

Maldonado-Torres (2008, p. 73), 
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[...] faz parte do projeto moderno/colonial a negação da espacialidade como 

fator determinante das hierarquias de poder. A ausência de reflexões sobre a 

geopolítica e a espacialidade na produção de conhecimento vai a par com a 

falta de reflexão crítica quanto ao empenhamento da filosofia e dos filósofos 

ocidentais coma Europa enquanto local epistêmico privilegiado. [...] O que o 

conceito de modernidade faz é esconder, de forma engenhosa, a importância 

que a espacialidade tem para a produção deste discurso. É por isso que, na 

maioria das vezes, aqueles que adotam o discurso da modernidade tendem a 

adotar uma perspectiva universalista que elimina a importância da localização 

geopolítica.  

Tendo em vista a importância do reconhecimento das espacialidades físicas e 

institucionais tanto para o reconhecimento de alguns lugares como produtores do conhecimento 

quanto para a desestabilização de hierarquias do saber, busco nos tópicos a seguir destrinchar 

os dados de forma a mostrar alguns arranjos geopoliticamente demarcados que estão 

configurando as pesquisas sobre letramentos desenvolvidas fora do campo físico escolar.  

Esses arranjos geopolíticos foram percebidos a nível metodológico, estando esse 

último fortemente atrelado a questões de institucionalização da produção do conhecimento, e, 

também, a nível teórico. No aspecto metodológico, a discussão se dá a partir dos lugares onde 

e com quem as pesquisas estão sendo feitas e a partir de quais arranjos metodológicos. A nível 

teórico, poderemos observar quais tendências teóricas têm orientado essas pesquisas.  

 

2.2. Arranjos metodológicos: imposições do gênero acadêmico 

 

De início, é importante observarmos a dinâmica das produções dos artigos nestas 

duas últimas décadas, afinal, elas indiciam os caminhos que estão tomando as pesquisas na área. 

Como esse será o primeiro aspecto analisado, vamos inicialmente fazê-lo a partir da 

comparação com o panorama das pesquisas sobre letramento de um modo geral, a fim de 

observarmos as discrepâncias entre as proporções gerais e aquelas referentes às pesquisas nos 

campos exclusivamente não escolares. 

Os gráficos 1 e 2 dizem respeito a todos os artigos sobre letramento publicados no 

Brasil nos últimos vinte anos e que se encontram no Portal de Periódicos Capes e Scielo. 

Podemos observar que só a partir de 2001 a quantidade de publicações sobre letramentos toma 

corpo.  

 

Gráfico 1: Artigos sobre letramento em geral no Brasil (1997-2016) 
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Fonte: Portal de Periódicos Capes (2017) 

 

Gráfico 2: Artigos sobre letramento em geral no Brasil (1997-2016) 

 

Fonte: Scielo (2017) 

 

De acordo com o Fórum de Reflexão Universitária (2002, p. 1), “[...] Na década de 

noventa, praticamente dobramos nossa produção em relação à de oitenta, ultrapassando 1% da 

geração da ciência mundial, medida pela quantidade de publicações indexadas”, o que nos faz 
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pensar que o crescimento no número de publicações gerais acompanhou o crescimento nacional 

de produção científica na época. “Em outra plataforma que agrega publicações científicas, 

oScimago & Country Journal Rankmostra o Brasil em primeiro lugar disparado na América 

Latina em número de artigos publicados no período de 1996-2015. Só no ano de 2015 foram 

mais de 61 mil documentos” (PINCELLI, 2016, s.p.) 

A partir de 2001, como ainda podemos observar nos Gráficos 1 e 2, a quantidade 

de artigos passa a ser proeminente e ascendente, entretanto com pequenas oscilações. De acordo 

com os dados obtidos nas duas bases bibliográficas, o ápice das publicações gerais sobre 

letramentos acontece no ano de 2012, sendo que as pesquisas desenvolvidas em campos que 

não são escolares acompanham essa tendência de aumento nesse mesmo ano, tendo um de seus 

picos no ano 2012, juntamente com o ano de 2013, como podemos observar no Gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Quantidade de publicações sobre contextos exclusivamente não escolares por 

ano – amostra após a aplicação dos critérios de seleção 

 

Fontes: Portal de Periódicos Capes e Scielo (2017) 

 

Gráfico 4: Comparativo (Portal de Periódicos Capes) – Publicações gerais e publicações 

sobre contextos exclusivamente não escolares (C.E.N.E.) 
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Fontes: Portal de Periódicos Capes (2017) 

 

Gráfico 5: Comparativo (Scielo) – Publicações gerais e publicações sobre contextos 

exclusivamente não escolares (C.E.N.E.) 

 

Fontes: Scielo (2017) 

 

Ao observarmos os gráficos 4 e 5, com os comparativos entre as publicações gerais 

e aquelas alvo desta pesquisa, notamos que a dinâmica com relação às pesquisas sobre 

letramentos desenvolvidas fora da escola é de muitas oscilações. Apesar de ambos seguirem 
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uma mesma tendência de oscilações e de quedas, o que podemos observar é que numericamente, 

na medida em que aumentam as publicações gerais sobre os letramentos, as publicações sobre 

contextos não escolares, apesar de acompanharem uma tendência de crescimento, apresentam 

discrepância. A quantidade de artigos gerais e a quantidade de artigos sobre contextos não 

escolares é evidentemente maior a partir de 2011 do que se comparada aos anos anteriores. 

Podemos perceber então que por mais que as pesquisas sobre letramentos estejam aumentando, 

o interesse por fazer essas pesquisas fora da escola não acompanha proporcionalmente esse 

crescimento.  

A dinâmica de crescimento no número de artigos de pesquisas realizadas fora do 

campo exclusivamente escolar nos anos entre 2005 e 2011,acompanhando o crescimento do 

número de artigos sobre letramentos de modo geral, coincide com os anos das primeiras 

publicações de textos de Brian Street em português no Brasil, bem como com a realização da 

Teleconferência Unesco Brasil sobre letramento e diversidade, na qual o próprio autor fez uma 

palestra e, mais importante no momento, entregou um paper que foi traduzido e disponibilizado 

pela internet (SCIELO, 2017). 

Como já comentei na Introdução, no Brasil, apesar de Paulo Freire já trazer um 

olhar inovador a respeito da relação das pessoas com a leitura e a escrita, foi necessário que 

Mary Kato aparecesse com o termo “letramento”, fazendo analogia ao “literacy” que estava em 

voga no exterior, para que se começasse a se pensar além da alfabetização. E assim tem 

continuado a trajetória dos estudos sobre os letramentos em nosso país. Nos anos seguintes às 

primeiras publicações em português dos textos de Street (2003; 2006), as publicações passam 

a aumentar, o que pode nos fazer pensar que o que vem de fora continua tendo certo peso, ou 

seja, o trânsito de teorias está organizado num caminho de mão única entre pólos da geopolítica 

moderna-colonial do conhecimento: norte em direção ao sul. 

Devemos pensar, contudo, nas questões inerentes às línguas do conhecimento. O 

inglês como língua hegemônica de conhecimento se mostra barreira para muitos, mas quando 

traduzida, têm seu conteúdo recontado pelas línguas subalternas, não se tratando apenas de uma 

questão de tradução de uma língua para outra, mas de verdadeira exportação de conhecimentos 

de locais de enunciação geopoliticamente demarcados como produtores do saber científico para 

locais também geopoliticamente marcados como consumidores desses saberes.Ainda que 

traduzidos, carregam nomes de autores que localizam os conhecimentos a lócus de fala 

identificados como os “verdadeiros lugares” de produção do conhecimento. Além disso, a não 

tradução de muitos textos mantidos em suas línguas de origem, geralmente línguas coloniais, 

pode ser também interpretada como forma de manter esses textos acessíveis apenas a uma 
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parcela, que corresponde aqueles que estão alocados nas estruturas de poder-saber científico. 

Para Mignolo (2003, p. 357), 

[...] as línguas nacionais, associadas às nações européias modernas e as 

colonialismo (inglês, francês, alemão) posterior ao século 18, continuam 

sendo as línguas principais da cultura do conhecimento acadêmico; o saber, e 

as formas de saber, são exportados como qualquer outra mercadoria e, nesses 

tipos de transações, as línguas imperiais são as mediadoras, desde modelos 

para reestruturações econômicas até as teorias de narrativas históricas, 

argumentos éticos e filosofias de línguas. 

Assim como diversos outros aspectos, as discussões sobre os letramentos nos estão 

sendo contadas basicamente a partir das experiências externas. Mais do que uma questão de 

tradução, trata-se de importação de teorias que são repassadas como modelos exatos e 

universais de análise. Por mais que haja nomes nacionais de grande influência na literatura dos 

letramentos, suas discussões são importadas, ou seja, se fundamentam essencialmente nos 

modelos a partir dos quais são analisados os letramentos principalmente nas nações europeias.  

De modo geral, as proporções numéricas nos evidenciam a escola enquanto agência 

privilegiada para a realização de pesquisas sobre letramentos. Tendo em vista que no ano de 

2012, ano no qual tivemos a maior quantidade de publicações sobre letramentos nesses últimos 

vinte anos, estando numa margem de 40 a 45 artigos, pensarmos que apenas 17 deles não foram 

realizados dentro do campo escolar, tendo em vista a diversidade de lugares nos quais são 

desenvolvidas constantemente práticas letradas, acaba nos afirmando o quanto a escola 

enquanto instituição formal de letramento tem um forte peso diante da escolha de cenários em 

nossa atual conjuntura epistemo-política.  

Pesquisas como a de Souza (2015) e Cruz (2013) já indicaram uma tendência das 

pesquisas sobre letramentos de serem desenvolvidas tomando como campo exclusivo as 

instituições formais de ensino como as escolas e universidades, evidenciando, pois, suas 

respectivas modalidades de letramentos.  

Diretamente relacionada a essa dinâmica das publicações estão as metodologias 

utilizadas nessas pesquisas desenvolvidas fora do campo exclusivamente escolar. A partir de 

suas análises, pode ser compreendida em parte a dinâmica da produção desse tipo de pesquisa.  

Destarte, o Gráfico 6 que segue traz os dados referentes às escolhas metodológicas 

dos artigos: 

 

Gráfico 6: Metodologias utilizadas 
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Fontes: Portal de Periódicos Capes e Scielo (2017) 

 

É evidente o maior interesse dos pesquisadores pelas discussões 

bibliográficas/análises documentais e um menor interesse por metodologias que envolvem a 

dinâmica real das interações sociais. Assim, essas pesquisas, em sua maioria, saem do contexto 

escolar, mas não adentram em outros campos de geração de material empírico nos quais 

constantemente acontecem práticas letradas.  

De modo geral, o maior número de pesquisas de campo tem como foco principal o 

campo escolar, ou de forma mais consistente, as agências formais de letramento, entre elas 

também as universidades. Para a compreensão do conceito de agências de letramento, devemos 

levar em consideração mais do que o campo físico em si, mas todo o conjunto de práticas e 

eventos que acontecem num dado espaço atendendo às necessidades e aos interesses dos 

sujeitos que o compõem, estando tudo isso condicionado à dinâmica das estruturas de poder. 

Nas palavras de Silva e Araújo (2010, p. 318) a noção de agência ultrapassa a concepção de 

lugar/ambiente físico, referindo-se a um espaço sócio-discursivo, no qual há eventos de 

letramento regidos por práticas letradas construídas socialmente pelos sujeitos participantes das 

agências. Filho e Rodrigues (2012, p. 526), ao discutir tal conceito acrescentam que  

Para outros autores, as agências de letramento materializam-se como 

instituições ou grupos sociais. É o caso de Guimarães (2006, p. 61), que se 

refere à família como uma agência de letramento: “A família letrada, 

certamente, constitui a agência de letramento mais eficiente para garantir o 
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sucesso escolar”. Nessa concepção de agência de letramento, a instituição 

escola ocupa lugar de excelência, [...] 

O que está acontecendo então não são pesquisas voltadas para a dinâmica de 

práticas e eventos que constituem as diferentes agências de letramentos do cotidiano. Mas sim, 

em sua maioria, são pesquisas que se propõem a discutir a nível teórico e/ou epistemológico a 

dinâmica dos letramentos, podendo até ser os letramentos sociais, mas tendo por vezes como 

referência para essas discussões a escola ou universidade. Claro que discussões teóricas e 

epistemológicas são necessárias para o fortalecimento de novas perspectivas e reconfigurações 

nas bases que orientam os estudos, e claro, discutir questões referentes à escola é também 

importante tendo em vista seu papel social. Entretanto, centralizar as discussões apenas para o 

nível das teorias sem levar o que é discutido para o campo, bem como polarizar a escola como 

campo privilegiado para as discussões também se mostra limitado, tendo em vista a perspectiva 

que adoto aqui. 

Todavia, não devemos pensar que se tratam apenas de escolhas aleatórias ou 

simples desinteresse por parte dos pesquisadores em realizar pesquisas de campo. Como 

introduzi no início desta dissertação, todos os textos analisados nesta pesquisa estão 

materializados a partir do gênero "artigo científico, um gênero essencialmente acadêmico 

muitas vezes proveniente de pesquisas maiores de mestrado ou doutorado. Nascimento (2014) 

nos traz as palavras de Canagarajah (2002) para explicar o fato de ser o artigo científico um 

gênero supervalorizado nas universidades para construir e validar o conhecimento, sendo que 

as convenções que materializam esse tipo de ideologia excluem outras formas de expressão que 

não compartilhem do que é aceito na área, como uma das práticas de funcionamento da ciência 

normal, no sentido de Kuhn (2005). Podemos pensar então até que ponto a institucionalização 

da produção do conhecimento estaria por trás dos números que revelam as poucas pesquisas de 

campo desenvolvidas fora da escola.  

Costa (2003, p. 35) observa que  

Os artigos científicos distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos 

científicos (monografias, teses, dissertações, etc.) pela sua reduzida dimensão 

e conteúdo. Seu propósito é comunicar os resultados de pesquisas, idéias e 

debates de uma maneira clara, concisa e fidedigna; servir de meio de 

comunicação e de intercâmbio de idéias entre cientistas da sua área de atuação 

e levar os resultados do teste de um hipótese, provar uma teoria (tese, trabalho 

científico). 

Sendo o artigo científico o menino dos olhos das ciências, “dirigidos apenas aos 

colegas de profissão” (KUHN, 2005, p. 40), servindo tanto como meio de divulgação quanto 
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de validação do saber científico, podemos pensar em questões da própria estrutura do artigo 

científico que podem refletir também no panorama metodológico encontrado nos artigos 

analisados. Como observou Costa (2003), o artigo científico distingue-se dos demais gêneros 

acadêmicos justamente por se tratar de um trabalho reduzido em dimensão e conteúdo. Assim, 

principalmente quando se trata de uma pesquisa destinada apenas ao desenvolvimento de um 

artigo para publicação, tanto a parte prática quanto a escrita da metodologia tendem a ser 

sintéticas, tendo em vista que no meio acadêmico as discussões teóricas acabam sendo 

consideradas de maior relevância. 

Inseridos nesta cartografia moderno/colonial, os artigos científicos de modo geral 

devem obedecer a uma estrutura pré-definida composta por características composicionais que 

garantiriam sua aceitabilidade no “mercado acadêmico”. Sobre isso, Costa (2003, p. 36) 

discorre que 

Dentro dessa perspectiva, Leibruder (2000, p. 230) afirma que os textos de 

divulgação científica estão fundamentados nas convenções linguísticas 

próprias ao texto científico, como por exemplo: o emprego de uma linguagem 

objetiva, concisa e formal; o padrão lexical (nominalizações, vocabulário 

técnico e emprego de verbos na 3ª pessoa do singular, acrescido da partícula 

‘se’ (índice de indeterminação do sujeito), ou na 1ª pessoa do plural (sujeito 

universal, ocasionando o apagamento do sujeito). Semelhantemente também, 

os artigos científicos apresentariam essas características. Para Leibruder, esses 

índices de impessoalidade são considerados como mecanismos 

argumentativos, objetivando provar a veracidade e legitimidade do discurso 

proferido, como também uma forma de afastamento do ‘eu’ e de neutralidade, 

resultando em uma espécie de inquestionabilidade do discurso proferido. 

Porém, é falsa essa impressão de neutralidade passada no discurso científico, 

poiS a escolha do tema e a forma como o texto será construído prova a 

existência de um sujeito do discurso.  

É notória nos trabalhos científicos a exigência da negação do sujeito e do lócus de 

enunciação como forma de assegurar as tendências universalistas e homogeneizantes que 

garantem o controle dos seres e dos saberes. Desde a organização estrutural quanto à linguagem 

utilizada, os artigos seguem esse padrão de controle a fim de, a partir do discurso de uma suposta 

neutralidade, apagar vozes que possam destoar do projeto moderno/colonial. Sobre esse 

aspecto, Maldonado-Torres (2008, p.73) evidencia que 

É minha convicção que este tipo de crença na imparcialidade tende, em última 

análise, a reproduzir uma cegueira, [...] a respeito dos modos não-europeus de 

pensar e da produção e reprodução da relação colonial/imperial, ou daquilo a 

que, na esteira da obra do sociólogo peruano Aníbal Quijano, gostaria de 

designar por colonialidade. 
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A colonialidade está marcada nos dispositivos conceituais hegemônicos, em suas 

metodologias disciplinares e em suas tecnologias (ALMEIDA, 2011).Sendo assim, a produção 

do conhecimento está sempre forjada às dinâmicas geopolíticas em um sentido macrossocial, 

bem como às institucionalizações que envolvem o fazer científico e sua divulgação. 

Compreendida dentro do sistema moderno/colonial, a produção do “legítimo” conhecimento 

fica então confinada às instituições formais de ensino, e dentro das mesmas, subordinada às 

burocracias que controlam como os saberes devem ser relatados e divulgados. Assim como nas 

fábricas, o conhecimento institucionalizado passa por uma esteira de produção, na qual são 

atribuídas as “características” ideais aos produtos finais. Neste sentido, ao discutir sobre esse 

caráter corporativo das universidades e da produção do conhecimento, Nascimento (2014, p. 

276), a partir das discussões de Tlostanova e Mignolo (2012), nos diz que, 

A principal consequência desta renovada configuração da ordem mundial 

moderna/colonial na geopolítica do conhecimento é, segundo o autor, o 

surgimento das ‘universidades corporativas’, tendo como ‘modelo exemplar a 

universidade dos Estados Unidos’ (TLOSTANOVA & MIGNOLO, 2012, p. 

202). Importante característica deste novo modelo de produção de 

conhecimento é, especialmente nas últimas décadas, a imposição de um 

controle de qualidade de faculdades e departamentos e a demanda de que ‘os 

professores e professoras publiquem em periódicos de referência e prestem 

contas de suas pesquisas e publicações periodicamente’ (TLOSTANOVA 

&MIGNOLO, 2012, p. 202), em outras palavras, ‘publish or perish’”. 

Grande parte dos trabalhos não trazem de forma específica se tratam-se de recortes 

de pesquisas maiores de doutorado, mestrado ou outros projetos de pesquisa, nem tampouco 

justificam suas escolhas metodológicas. Todavia, tendo em vista que estão todos vinculados a 

universidades e foram publicados em revistas científicas, de uma forma ou de outra dependeram 

do aval das agências institucionais reguladoras da produção e divulgação do saber científico. 

Podemos pensar então que questões vinculadas a extrema burocracia, tais quais o cadastro na 

Plataforma Brasil, submissão aos comitês de ética das universidades, autorizações referentes ao 

campo pesquisado, etc., para se desenvolver uma pesquisa de campo podem ter influenciado 

até certo ponto na escolha metodológica desses pesquisadores, hipótese que poderia justificar 

o elevado número de discussões bibliográficas em detrimento de pesquisas de campo. 

Os programas de pós-graduação, um dos principais berços da pesquisa científica no 

país, possuem prazos geralmente curtos dada as exigências de se cumprir créditos extras, fazer 

disciplinas, e desenvolver uma pesquisa, sendo que no caso de trabalho com pessoas, há a 

necessidade de submissão do projeto a um comitê de ética, para depois, enfim, gerar os dados, 
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analisá-los e escrever um produto final. Tudo isso acaba sendo levado em consideração por 

muitos pesquisadores em um momento de escolha metodológica. 

Principalmente tendo em vista a lógica do “publish or perish”, muitos artigos são 

frutos de necessidades de publicação ou de exigências finais de disciplinas nos programas de 

pós-graduação. Nesses casos, se há a vinculação do pesquisador em alguma pesquisa anterior 

ou em algum projeto maior já existente, a possibilidade de serem utilizados dados provenientes 

de uma pesquisa de campo são mais proeminentes do que nos casos que envolvem apenas a 

escrita de forma desvinculada de um propósito mais amplo. No caso de uma escrita apenas para 

publicação, mesmo que não haja uma cobrança por prazos, caso o pesquisador não esteja 

vinculado a alguma universidade, talvez não consiga concessões para realizar pesquisas em 

determinados campos, ou caso seu artigo seja motivado por exigências finais de disciplinas de 

pós-graduação, o pouco tempo que o pesquisador tem para a escrita de seu produto final 

dificulta a realização de pesquisas de campo.  

Quando pensei especificamente nas pesquisas realizadas fora da escola como meu 

foco neste trabalho, ainda empolgada pela onda Streetiana das etnografias do letramento, 

acreditei que encontraria trabalhos etnográficos semelhantes aos desenvolvidos e relatados nas 

obras dos autores dos NLS. Assim, quando me deparei com as 90 discussões bibliográficas, de 

início, sem antes refletir sobre as diversas circunstâncias que estão envoltas nas escolhas 

metodológicas, fiquei um tanto quanto indignada por conta do suposto “desinteresse” dos 

pesquisadores em pesquisar os letramentos em outros contextos que não a escola, afinal, no 

imaginário dos novos estudos sobre os letramentos, a etnografia se mostra a opção 

metodológica ideal.  

As etnografias surgem na tradição antropológica e se popularizaram nos estudos 

sobre os letramentos principalmente a partir da década de 1980 justamente por seu caráter 

minucioso. Contudo, trabalhos etnográficos tais quais os realizados pelos antropólogos ou 

alguns estudiosos dos letramentos têm se tornado cada vez mais escassos, dada a complexidade 

em se desenvolver um trabalho do tipo devido à quantidade de tempo demandada para uma 

pesquisa deste caráter. Mas, apesar de muito raro pesquisadores passarem meses ou anos em 

comunidades a fim de investigar suas práticas ou comportamentos, a essência participativa da 

pesquisa etnográfica vem sendo resgatada em outros formatos de pesquisas de campo de 

duração menos extensas. 

Dentre as pesquisas de campo de caráter etnográfico encontradas no corpus, os 

trabalhos de Fritzen e Ewald (2013) “Aqui somos protegidos pelas nossas quatro paredes. Aqui 

nós falamos alemão”: histórias de letramentos interculturais no vale do Itajaí, SC; Campos 
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(2013) - Para além da enxada: as práticas de letramento na comunidade quilombola do 

Taquaral em Três Corações – MG, Inglesi e Siqueira (2011) - A leitura nas organizações não 

governamentais e inter-relações com a escola pública; Kersch e Silva (2012) - Meu modo de 

falar mudou bastante, as pessoas notaram a diferença em mim: quando o letramento é 

desenvolvido fora do contexto escolar; Galvão (2002) - Oralidade, memória e a mediação do 

outro: práticas de letramento entre sujeitos com baixos níveis de escolaridade; e Kersch (2016) 

Es kommt net raus: redes sociais, manutenção linguística e identidades dos falantes de 

Hunsruckisch de Santa Maria do Herval – RS; todos eles pesquisas de campo de natureza 

etnográfica. A essência etnográfica, nas palavras de Fritzen (2012) se manteve em procurar 

compreender as práticas sociais de grupos sociais específicos e os sentidos que têm para esses 

atores sociais a partir dos instrumentos e princípios éticos dessa orientação metodológica.  

Campos (2013) observa que seu artigo é um recorte de sua pesquisa de mestrado 

concluída no ano de 2013. Apesar de ela não deixar claro se já havia alguma experiência anterior 

com a comunidade, e também não especificar o tempo exato utilizado na geração de dados, 

podemos pensar que provavelmente foi menos de um ano, tendo em vista que o tempo para a 

conclusão de todas as atividades de um mestrado são dois anos ou no máximo dois anos e meio. 

Assim, envolvendo todas as burocracias antes de ir para campo, tais como a submissão ao 

comitê de ética, a geração de dados para em uma pesquisa de mestrado dificilmente ultrapassa 

o máximo de seis meses. 

Contudo, vale pensarmos também que fazer uma pesquisa que de fato a tradição 

acadêmica consideraria como sendo deveras uma etnografia não é garantia de um trabalho 

socialmente sensível. Muitas vezes um estudo de caso, realizado em apenas uma semana, pode 

nos dizer muito mais sobre as práticas e/ou eventos de letramento de algum grupo social do que 

uma pesquisa desenvolvida no período de um ano, mantendo inclusive a essência etnográfica 

de uma pesquisa. Mais do que de escolhas metodológicas, o que realmente faz o diferencial nas 

pesquisas é a forma como o pesquisador transmite seus dados e suas teorias a partir de suas 

trajetórias e construtos epistemológicos. Segundo Street (2014, p. 66), “[...] A etnografia não é 

por si só uma solução mágica para o ‘problema’ de investigar o letramento: sem clareza teórica, 

a investigação empírica do letramento apenas reproduzirá nossos próprios preconceitos, 

qualquer que seja o sentido que atribuamos a ‘etnografia’.”Além disso, o comprometimento 

etnográfico de uma pesquisa vai muito além de um conjunto de características metodológicas 

ou de um conjunto de instrumentos, mas diz respeito sim ao modo como o pesquisador observa 

e interage com seu campo de pesquisa.  
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Ainda a respeito do caráter metodológico das pesquisas, a priori, parti do princípio 

de que poderia haver uma relação entre a filiação teórica destes trabalhos e suas respectivas 

metodologias. Acreditava então que trabalhos que partiam das teorias sociais dos NLS, 

representados principalmente por Street, poderiam ser aqueles no qual as pesquisas de campo, 

principalmente as de natureza etnográfica, seriam as escolhas dos pesquisadores. Entretanto, ao 

analisar a relação principal autor citado/metodologia, percebi que não havia nenhuma 

imbricação entre os dados. Grande parte dos que citaram Street também fizeram revisões 

bibliográficas, sendo assim, não foi possível observar relação entre o embasamento na teoria 

social e uma tendência a realizar pesquisas de campo de perfil etnográfico. Não ter encontrado 

essa suposta relação autor mais citado/metodologia me fez pensar que de fato, muito mais do 

que escolha ou filiação teórica, os princípios metodológicos que orientam as pesquisas estão 

atravessados por questões institucionais do meio científico-acadêmico. 

 

2.3. Arranjos metodológicos: fetiche institucional e centralidade da escrita 

 

O Gráfico 6 demonstrou a partir dos números como está o panorama metodológico 

das pesquisas levando-me a pensar em possíveis aspectos que justificassem essas proporções 

numéricas. E além de pensar nessa justificativa, acreditei ser pertinente trazer para discussão, 

considerando o ponto de vista assumido a partir da geopolítica do conhecimento e da 

institucionalização da produção do conhecimento, quais os campos nos quais foram realizadas 

as pesquisas que constituem o corpus, a fim de evidenciar possíveis tendências e investigar as 

possíveis motivações para tais escolhas.  

Primeiramente, minha hipótese de que a escola é espaço privilegiado nas pesquisas 

sobre os letramentos se confirmou, o que foi demonstrado a partir dos números encontrados 

com a sistematização dos dados. E mais do que espaço privilegiado, a escola se mostrou 

também espaço institucional privilegiado, ou seja, por mais que muitas pesquisas não tenham 

sido realizadas na escola enquanto espaço físico, tinham nela seu foco de discussão.  

A escola, por mais que envolva certas burocracias na liberação para a realização de 

pesquisas, ainda continua sendo zona de conforto para os pesquisadores. Mais especificamente 

os ambientes formais de ensino são um espaços físico e institucionais separados do cotidiano e 

derivados de construções sociais mais amplas para fins de ensino e aprendizagem nos quais um 

modelo particular e institucionalizado de letramento é operado por meio de formas particulares 

de fala e de textos (STREET, 2014). Segundo Street (2014) a escola está separada física e 
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institucionalmente de outros tempos e lugares, possuindo “procedimentos” específicos que 

fazem com que os processos cotidianos familiares de ler e escrever recebam um caráter 

distintivo e uma autoridade especial. Sendo assim, investigar as práticas letradas dentro de um 

campo controlado institucionalmente e que possui procedimentos quase ritualísticos se mostra 

menos complicado em comparação a investigações em espaços nos quais não há um controle 

sistemático das interações.  

De modo geral, o interesse maior dos pesquisadores continua a ser por espaços que 

de alguma maneira possuam um certo nível de institucionalização. Esse fato talvez se justifique 

por serem os espaços institucionais locais nos quaisé possível encontrar agrupamentos de 

pessoas, que por sua vez devem atender a algum perfil estabelecido de acordo com os objetivos 

da pesquisa, sob ação de algum conjunto de regras de convivência. O fato de as instituições, 

sejam elas públicas ou privadas, estarem sob gerência de um corpo institucional, talvez crie 

uma facilidade de comunicação, além do que elas possuem locais físicos que facilitam o acesso 

por parte dos pesquisadores. Tratam-se, portanto, de outros tipos de regulações, que em alguns 

casos podem se assemelhar ou não às regulações escolares.  

Espaços onde são desenvolvidos projetos sociais, principalmente com jovens, 

foram os campos mais recorrentes entre as pesquisas analisadas. Algumas pesquisas voltaram-

se para projetos que trabalham com inclusão digital, tais como os trabalhos de Coelho (2012, 

p. 727), no qual “Um dos lócus da empiria é o curso de tecnologia da informação do Projeto 

Metrópole Digital”; o de Neves e Couto (2012, p. 245), as quais tiveram como “objeto os pontos 

de inclusão digital (PID) de três municípios baianos verificados como potenciais para adoção 

do modelo de acesso baseado em letramento”; e o de Buzato (2008, p. 329) que tiveram como 

campo a Organização não-governamental CBAV que “é uma organização não-governamental 

que congrega diversas iniciativas de desenvolvimento comunitário, tanto de forma autônoma 

como por meio de parcerias com entidades governamentais. [...] Entre os projetos existentes na 

entidade está um telecentro, obtido por meio do projeto Casa Brasil, [...]”.  

Unidades de saúde, tais como PSFs (Programa de Saúde da Família) e hospitais 

foram os campos escolhidos por Torquato et. al (2011), Flores et. al (2012), Martins et. al 

(2015), Massi et. al (2010) e Santos e Portella (2016). É importante ressaltar que todos esses 

trabalhos são provenientes de áreas da saúde, como enfermagem e psicologia.  

No caso dos projetos sociais destinados à inclusão digital mencionados 

anteriormente, podemos pensar que apesar de as pesquisas não terem se realizado em escolas, 

o controle formal das práticas de letramento se manteve. Buzato (2008, p. 329) utiliza uma aula 

como evento de letramento a ser analisado em sua pesquisa: 
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Os dados que compõem este estudo foram obtidos ao longo de cinco visitas à 

Casa Brasil Água e Vida (doravante CBAV), nos meses de outubro e 

novembro de 2006, por meio de: a)observações não-participantes de uma 

sessão  de “uso livre” de aproximadamente uma hora e de uma aula do curso 

de introdução em informática, com duração de duas horas; b)entrevista casual, 

não estruturada, com uma voluntária do telecentro e coleta de depoimentos de 

diversos usuários do serviço de “uso livre”; c)duas entrevistas em 

profundidade com o coordenador do projeto, uma não estruturada, no início 

da pesquisa, e uma quase-estruturada, após a preparação do esboço dos 

resultados.  

Em Buzato (2008) percebemos essa tendência por pesquisar campos 

institucionalizados e mais especificamente eventos criados formalmente. Neste caso, mais 

especificamente, temos uma pesquisa que não foi realizada na escola enquanto agência formal 

de letramento, mas, mesmo tendo sido desenvolvida em uma ONG, neste campo aconteciam 

aulas, ou seja, eventos de letramento formalizados de natureza similar aos acontecidos na 

escola. Por mais que se mude o campo, o interesse predominante é por eventos que possuam o 

mínimo de formalidade ou sistematização. 

Os próprios instrumentos utilizados dizem respeito ao tipo de evento ou prática de 

letramento a ser analisado. Instrumentos tais como questionários, principal aparato 

metodológico utilizado por Coelho (2012, p. 727), evidenciam práticas escritas  a partir de 

eventos de letramento alicerçados nessa modalidade da língua: 

Para coletá-los, foram aplicados questionários (estruturados) nas plataformas 

digitais, respondidos por 526 alunos, 62,7% do total dos atores participantes. 

As questões respondidas sobre contexto social, desenvolvimento da cognição, 

letramento digital, perspectivas profissionais, interação social e 

comunicacional, além do consumo de informações midiáticas, estão dispostas 

em um relatório finalizado em dezembro de 2011(Metrópole Digital, 2011).  

Sampaio et. al (2015, p. 865), em seu artigo sobre letramento em saúde, utilizaram 

questionários escritos específicos para analisar esse tipo de letramento, evidenciando 

novamente a maior recorrência de eventos escritos. 

O instrumento de coleta de dados incluiu informações sobre sexo, faixa etária, 

escolaridade e o teste b-TOFHLA. Optou-se por utilizar este teste devido à 

maioria dos poucos estudos nacionais o terem aplicado, e por Carthery-

Goulart et al. 12 , analisando o desempenho de um grupo populacional 

brasileiro atendido pelo Sistema Único de Saúde(SUS) em âmbito 

hospitalar,terem concluído ser o instrumento adequado para avaliar o 

letramento funcional em saúde no Brasil. Este instrumento, em sua versão 

breve, engloba o instrumento em sua versão curta (s-TOFHLA), que vê apenas 

habilidade de leitura, como já citado, através de 36 itens, e inclui quatro itens 

de numeramento, avaliando também esta habilidade.A pontuação total é de 

100 pontos, sendo 72 pontos referentes à leitura (peso 2 para cada item) e 28 

pontos referentes ao numeramento (peso 7 para cada item), permitindo 
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categorizar o respondente em três níveis de letramento funcional em saúde: 

inadequado (0 a 53 pontos), marginal (54 a 66 pontos) e adequado (67 a 100 

pontos) 2.  

Neste caso, mais do que evidenciar a modalidade escrita enquanto “parâmetro” 

ideal para “medir” o letramento, fica sobressalente, principalmente nos trabalhos voltados para 

a área da saúde, a interpretação do letramento enquanto habilidade técnica, capaz de ser medida 

a partir de testes. Em Passamai et.al (2012, p. 304), podemos encontrar a seguinte definição de 

letramento em saúde na qual é perceptível o entendimento desse tipo de letramento a partir de 

uma concepção autônoma de letramento (cf. STREET, 2014): 

Para o IOM (2004) e o U.S. Department of Health and Human Services 

(USDHHS, 2000), letramento em saúde é “o grau pelo qual os indivíduos têm 

a capacidade para obter, processar e entender informações básicas de saúde e 

serviços necessários para a tomada de decisões adequadas em saúde” (Ratzan, 

Parker, 2000 apud IOM, 2004, p.32; USDHHS, 2000, p.20). 

Santos e Portella (2016, p. 158) também investigaram o letramento em saúde a 

partir de práticas escritas criadas a partir da aplicação de questionários. No trecho a seguir, ao 

especificarem o instrumento de pesquisa,elas acabam evidenciando uma visão bastante 

tecnicista a respeito de como concebem o letramento em interface com aspectos da área da 

saúde: 

Para avaliação do LFS, optou-se pela aplicação do teste S-TOFHLA, entre 

outros métodos existentes, pois essa versão já foi aplicada e validada no Brasil. 

O S-TOFHLA, em português, significa Avaliação da Alfabetização em Saúde 

ou do Letramento, e, neste estudo, seguiram-se as recomendações de estudos 

realizados no Brasil, nos estados do Ceará e São Paulo (12,17). [...] Sobre o 

teste específico do LFS (S-TOFHLA) (17), este é composto por dois subtestes: 

um avalia a compreensão textual; e o outro, a matemática ou numeramento. O 

subteste para compreensão textual é constituído de frases sobre o preparo de 

um exame do trato gastrointestinal rotineiro de saúde (raio X de estômago), 

direitos e responsabilidades em relação ao sistema de saúde e tomada de 

decisões sobre a própria saúde. Essas frases contêm 36 lacunas, em que o 

participante deverá escolher entre quatro palavras alternativas que darão 

sentido à frase, existindo somente uma possibilidade de resposta. Esse 

subteste de compreensão textual deverá ser executado em 7 minutos; ao passo 

que a parte de compreensão matemática, em 10 minutos, como recomenda o 

teste após validação no Brasil. 

Novamente, a partir de eventos escritos criados a partir de testes escritos, podemos 

perceber como esta modalidade da língua continua sendo critério de classificação definidor, no 

caso, da capacidade de cuidar bem ou não da própria saúde.  

O interesse por eventos criados formalmente se mostra também no trabalho de Terzi 

(2005). Aqui, ainda que a oralidade seja o canal de produção dos dados, a escrita é o alvo da 
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discussão, ou seja, a partir de entrevistas orais, os entrevistados são questionados a respeito da 

importância da escrita em suas vidas, tendo em vista que, nas palavras de Street (2014, p. 19), 

“[...] embora tenha havido um movimento rumo à língua real no estudo do desempenho oral, 

ainda exista uma tendência a reificar a língua escrita [...]”. No trabalho de Terzi (2005, p. 185),  

[...] Os dados foram coletados através de entrevistas individuais, realizadas no 

início e no final de um curso de cinco meses. No início do curso, todos os 

alunos foram entrevistados. Entretanto, no final, foi possível entrevistar 

apenas 86 deles. Portanto, somente os dados dos que participaram de ambas 

as entrevistas foram considerados para a pesquisa. 

Por mais que os instrumentos de pesquisa tenham oportunizado eventos oralizados, 

a escrita continuou sendo o ponto central das discussões. O interesse não estava em conhecer 

quais as práticas e eventos cotidianos dos sujeitos, mas sim, evidenciar uma mudança de vida 

após um curso de alfabetização, ou mais especificamente, como seria uma vida com e sem a 

presença da escrita. 

[...] analisar as transformações ocorridas no conceito de língua escrita de 

jovens e adultos não escolarizados, potencializadas pela participação, durante 

o período de cinco meses, em cursos do Programa Alfabetização Solidária, 

oferecidos em dois pequenos municípios do sertão de Alagoas: Inhapi, com 

17.498 habitantes, localizado a 263 Km de Maceió, e Olho D’Água do Casado, 

com 7.057 habitantes, distante 272 Km da capital. 

O campo analisado, os espaços nos quais estavam sendo realizados o Programa 

Alfabetização Solidária, pode até não ser chamado de escola, talvez por questões institucional 

e física particulares deste espaço,mas ele carrega a ideologia subjacente aos programas 

escolares de modo geral. Agências formais de letramento, tais quais a escola e esses projetos 

de alfabetização incentivados principalmente pelo governo, em geral, tendem a reproduzir 

estereótipos do modelo autônomo, tais como que os “analfabetos” carecem de habilidades 

cognitivas, que vivem na “escuridão” e no “atraso” e que a aquisição do letramento, mais 

especificamente o escolar, causaria por si só grandes impactos em termos de habilidades 

cognitivas e de desenvolvimento (STREET, 2014). 

A alfabetização e o ensino de língua materna, de modo geral, estão fundados em 

uma concepção moderna/colonial de país monolíngue, tomando a escrita como meio de 

classificação e reprodução dos ideais do sistema. Assim, além da negação de práticas 

comunicativas representativas de grupos marginalizados, são subjugados também os saberes 

materializados nessas práticas. A sociedade brasileira é marcada pelo imaginário da 

homogeneidade, precisamente caracterizada por uma prefiguração identitária a partir da classe 
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social e grau de escolaridade que surge da abstração de que o ideal da língua é a 

homogeneização a partir da escrita (PINTO, 2013). 

 

2.4. Arranjos metodológicos pela diversidade de agências, práticas e eventos 

 

Até então, a discussão se deu a partir da constatação de que, apesar de saírem da 

agência de letramento escola, as pesquisas mostraram uma tendência em realização de campos 

em instituições formais, isto é, nos quais há um certo controle sobre as práticas e eventos de 

letramento. Além disso, ficou perceptível uma criação de eventos, por parte dos próprios 

pesquisadores, nos quais a escrita é mais evidenciada do que a oralidade. 

Todavia, há trabalhos que evidenciam as diversidades de agências, práticas e 

eventos de letramento a partir de práticas metodológicas que realmente dão espaço para a 

realidade dos letramentos estudados. No artigo de Campos (2013), podemos observar a 

evidência de práticas e eventos orais e escritos, bem como de agências diversas que não apenas 

aquelas institucionalmente formalizadas. Na Figura 10, podemos observar que ela analisa 

práticas escritas de letramento que haviam sido desenvolvidas em circunstâncias cotidianas de 

produção, no caso, cartas de convocação, atas de reuniões etc. Diferentemente de usar 

instrumentos para criar eventos, a pesquisadora de fato investiga as práticas e eventos já 

produzidos de acordo com as necessidades e acontecimentos cotidianos da comunidade. 

 

Figura 10–Print de tela do artigo de Campos (2013) onde os textos cotidianos são 

apresentados 
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Fonte: Campos (2013) 

 

Além das práticas escritas, Campos (2013) também chama atenção para os eventos 

e práticas acontecidos na comunidade a partir da oralidade. Na Figura 11, é possível perceber 

que ela utiliza fotografias que registram os momentos nos quais aconteciam os eventos.  

 

Figura 11 – Print de tela das fotografias como aparecem no artigo de Campos (2013) 
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Fonte: Campos (2013) 

 

De modo geral ela utilizou instrumentos de pesquisa que conseguiram capturar o 

desenvolvimento real das práticas e eventos que caracterizam a comunidade do Taquaral. A 

partir de observações, Campos (2013, p. 15) percebeu que  

a Igreja é, depois da escola da comunidade, a principal agência de letramento 

no Taquaral e ponto de referência para a reprodução social dos moradores 

locais. Dentro das práticas de letramento ideológico que ocorrem dentro da 

Escola Nelson Resende Fonseca, no Taquaral, temos a expressão da 

religiosidade católica se reproduzindo 

atravésdoensinodaCongada,daFoliadeReisedaFestadoDivino.Todasessas 

manifestações “culturais” se desenvolvem a partir do discurso religioso e se 

conformam por meio da transmissão entre gerações que passam os ritos, as 

músicas, as danças que remetem ao contexto da fé. 

Em seu artigo, fruto de pesquisa de seu doutorado, Campos (2013) conseguiu dar 

evidência à produção dos letramentos através de diversas agências e a partir de múltiplas 

semioses focalizando os aspectos socioculturais que envolvem a comunidade quilombola do 

Taquaral, tendo em vista que, segundo Street (2014, p. 19), “o foco no contexto, portanto, é o 

que torna ‘reais’ as Práticas Letradas [...].” 

Já Martins (2011, p. 79-80) afirma que, em sua pesquisa “A coleta de dados foi 

efetuada em ambientes institucionais, como foi o caso de uma escola da rede estadual de ensino, 

e também em ambientes não institucionais, como foi o caso da sede de uma cooperativa de 

limpeza que visitamos quinzenalmente, no decorrer de um ano.” Já neste trecho, podemos 

perceber que inclusive a própria ideia de instituição está subjugada aos jogos de poder. Ainda 

que uma cooperativa de limpeza tenha características organizacionais subjacentes ao 
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funcionamento de uma instituição, não é considerada como tal por não ser validada como tendo 

o mesmo prestígio social que instituições com a escola. 

Desconsiderada enquanto instituição, a cooperativa é evidenciada no trabalho 

enquanto agência de letramento, tendo em vista que são atribuídos significados às práticas e 

eventos produzidos pelos sujeitos que a compõem. A sede da cooperativa era o ponto de 

referência para se encontrar os participantes da pesquisa como descreve Martins (2011, p. 86): 

De início, a ação esteve voltada para um grupo de cooperados associados à 

Cooperlimp, cooperativa de limpeza sediada no Jardim Cruzeiro do Sul e 

cujos sócios, em sua grande maioria, residiam no bairro do Gonzaga, sem 

muitas vezes quererem ser identificados por essa residência. Sempre que 

tinham que preencher o requisito de fornecer o endereço de moradia (ou o 

endereço de correspondência), davam preferência a apontar o endereço da 

sede da cooperativa, que ficava numa travessa da avenida principal do bairro 

Cruzeiro do Sul, e não na baixada característica do bairro do Gonzaga, ainda 

conhecido como a favela, apesar de já ter passado por processo de 

urbanização. 

Sendo que “o que o letramento é para qualquer grupo é o que ele é nos contextos 

em que é vivenciado” (STREET, 2014, p. 97), para os participantes, mais do que uma 

instituição, ainda que para Martins (2011) ela não o fosse, a cooperativa significava um espaço 

de construção de suas realidades, representando para eles uma agência de letramento de extrema 

importância. Nas palavras de Brito et. al (2018, p. 611), 

Estes espaços tidos como informais são fluídos e conseguem relacionar-se 

numa via de mão dupla com as instituições formais de escolarização. E neles 

se constituem os letramentos de reexistência, em meio às imagens, sons, 

corpos em movimento, letras, cores, fragmentos que concedem respiros de 

positividade que se veem também, e muito das novas tecnologias. 

Mesmo com um campo que é marcado pela fluidez de práticas e eventos, a 

pesquisadora organizou alguns eventos de letramento a partir de diversas semioses em função 

das necessidades de sua pesquisa. No trecho a seguir, Martins (2011, p. 87) discorre um pouco 

sobre alguns momentos de geração de dados para seu trabalho: 

Durante o período em questão [os anos de 2006 a 2009], coordenei um grupo 

de alunos que se vinculavam ao Projeto da Incoop/UFSCar, e juntos 

realizamos encontros quinzenais, no decorrer do segundo semestre de 2007, 

denominados “Sessões Culturais” – que envolveram leitura de textos de 

complexidade variada, sessões de cinema, rodas de conversa, entre outras 

atividades. Tínhamos o intuito de contribuir para a ampliação do acesso ao 

letramento de prestígio por parte da população local com base nos princípios 

da pesquisa empoderadora e do diálogo freireano em seu sentido da 

comunicação horizontal entre educadores e educandos. 



64 

 

Já neste trecho, Martins (2011, p. 78-79) nos fala como se compõe a apresentação 

e análise dos dados em seu artigo: 

A discussão que apresento nos itens seguintes comporta, propositalmente, a 

articulação entre segmentos próprios do discurso argumentativo de teor 

científico e segmentos na forma de relatos em estilo narrativo. Com esta 

opção, viso deixar mais nítida a maneira como se deu, de forma contínua, o 

vaivém entre teoria e prática, na medida em que não tínhamos, de antemão, 

no início da pesquisa, total clareza com relação ao aparato teórico de que 

passamos a nos servir em face dos dados que foram sendo gerados. 

O que se percebe é que a autora, em sua pesquisa de tradição etnográfica, priorizou 

uma discussão teórica realmente engajada aos dados que foram gerados.Além disso, a oralidade 

aparece de fato como parte do continuum de práticas ao ser evidenciada a partir dos relatos 

orais, aparecendo também, como já discutido, a partir de outros instrumentos. Escrita, oralidade, 

imagens, tidas como semioses estão o tempo todo se fundindo às práticas e aos eventos letrados 

dos sujeitos, sendo isso, de certa forma, evidenciado no trabalho de Martins (2011). 

Em Frtizen e Ewald (2013, p. 244), o foco também se mantêm em práticas 

oralizadas. Apesar de o campo da investigação serem as residências dos colaboradores da 

pesquisa, os principais eventos analisados foram criados a partir da estruturação de entrevistas 

orais: 

[...], o principal instrumento de investigação utilizado foi a entrevista 

narrativa, pois “através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, 

colocam a experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações 

para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida 

individual e social”(JOVCHELOVITCH;BAUER, 2002, p. 91). As narrativas 

dos sujeitos, como “real unidade da comunicação discursiva – o enunciado” 

(BAKHTIN, 1992/2011, p. 274, grifo no original), compõem “elo[s] na 

corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 

1992/2011, p. 272) no trabalho de registro das memórias dos grupos teuto-

brasileiros. As entrevistas foram realizadas entre novembro de 2010 e julho 

de 2012, no próprio domicílio dos sujeitos. A residência se mostrou um lugar 

propício para evocar as lembranças dos entrevistados, uma vez que eles 

tinham ao seu redor “artefatos culturais” (BARTLETT, 2007) como 

fotografias, livros e documentos relacionados às suas vivências do período 

foco da pesquisa.  

No trabalho de Fritz e Ewald (2013), também percebemos a escolha do campo em 

função da relação com que o próprio espaço tem com os colaboradores da pesquisa. Podemos 

então pensar que não são só práticas e eventos isolados que constituem o que podemos 

compreender enquanto letramentos, mas sim o meio que envolve os sujeitos e suas práticas de 

linguagem em função de sua vida, não se reduzindo nem a um regime nem a uma agência de 

letramento específicos (LOPES et.al, 2017, p. 756).  
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Partindo desse pressuposto de construção constante do que são os letramentos dessa 

comunidade, Fritzen e Ewald (2013, p. 243),  

Por meio da pesquisa, de abordagem interpretativista (ERICKSON, 1986; 

MOITA LOPES, 1994), compreendemos que os significados do mundo social 

são construídos nas interações entre os sujeitos, não são dados a priori para 

que o pesquisador apenas faça a coleta deles. Também se buscou o olhar da 

etnografia, no sentido de procurarmos compreender, com o apoio dos 

instrumentos dessa técnica interpretativa e com base em princípios éticos, as 

práticas sociais de determinado grupo e os sentidos que têm para esses atores 

sociais (FRITZEN, 2012).  

Não se tratam, pois, de eventos ou práticas isolados a serem analisados num espaço 

físico fechado em si. Fritzen e Ewald (2013) conseguem depreender que se trata da investigação 

de trajetórias realmente vivenciadas pelos sujeitos, sendo no trânsito por espaços físicos e/ou 

simbólicos que as pessoas se apropriam dos diversos letramentos (LOPES et al, 2017). 
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3. Os lugares das teorias nas linhas abissais nacionais e 

internacionais 

 

Até então temos entendido que as perspectivas teóricas que tratam dos letramentos 

se enquadram nas concepções autônomas ou ideológicas de letramento. Cada um desses 

modelos de interpretação possui princípios epistemologicamente fundados a partir dos quais 

interpretam os letramentos. Em ambas as experiências, os pressupostos subjacentes sobre a 

natureza do letramento quase sempre decorrem das práticas letradas particulares da cultura do 

próprio povo pesquisador e de sua própria subcultura acadêmica (STREET, 2014).  

Ambas as posições teóricas partem da escrita como caminho condutor para a 

compreensão do letramento. Segundo Terra (2013), as especulações sobre a supremacia da 

escrita que tem orientado concepções de compreensão dos letramentos têm origem na Grécia 

Pós-Homérica, época na qual uma pequena parcela da população aprendeu o sistema alfabético 

de escrita, tornando o texto escrito um suposto concorrente da filosofia oral, considerada no 

período o principal veículo de disseminação do conhecimento. Tomando princípio na Europa, 

tal ideia de supremacia da escrita se reconfigurou como um dos dispositivos da empreitada 

colonial nas Américas. No século XVI, missionários do Novo Mundo classificaram a 

inteligência e civilização dos povos conquistados tendo como categoria o domínio (ou não) da 

escrita alfabética. (MIGNOLO, 2003). Terra (2013, p. 36-38) nos faz um breve histórico de 

como, nas ciências da linguagem, essa construção foi assumida durante muitos anos e, já na 

década de 1980, começa a ser vista com maus olhos: 

No século XX, especialmente dos anos 50 aos anos 80, entre sociólogos, 

antropólogos, psicólogos sociais e linguistas era assumida a noção da 

supremacia da escrita e de sua condição de tecnologia autônoma em 

detrimento da oralidade. [...] Nessa esteira, representantes típicos da tese da 

‘grande divisão’, como por exemplo, Havelock (1963, 1976, 1978), Goody e 

Watt (1968), Goody (1977, 1986) sustentam a ideia de que a escrita 

promoveria níveis cada vez mais elevados de abstração do pensamento, bem 

como de desenvolvimento de processos organizacionais da sociedade como 

um todo. [...] O modelo teórico da “grande divisão”, a partir dos anos 80, 

começa a cair por terra, quando são identificadas especificidades em ambas as 

modalidades da linguagem, sendo-lhes atribuídas formas típicas de 

funcionamento e produção de sentido em vinculação direta com os seus 

contextos de produção.  
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O aspecto a ser analisado neste capítulo diz respeito às referências teóricas que estão 

sendo utilizadas nos artigos em contextos exclusivamente não escolares. Como pudemos 

perceber em números de publicações eles não são muitos, entretanto, é importante nos 

atentarmos sob quais perspectivas eles estão alicerçados, visto que as poucas publicações que 

estão disponíveis serão referências para futuros pesquisadores que pretendem investigar as 

práticas de letramentos desenvolvidas nos diversos campos. 

 

3.1. Citações e traduções 

 

Como se pode entender pelo Gráfico 7 a seguir, Magda Soares, umas das 

precursoras da ideia de letramento no Brasil é consideravelmente a autora mais citada nos 

artigos, sendo estes não apenas na área de Letras/Linguística ou Educação/Pedagogia, mas 

sendo suas discussões referenciadas também em artigos da área da saúde e informação. 

 

Gráfico 7: Autores mais citados 

 

Fontes: Portal de Periódicos Capes e Scielo (2017) 

 

Passamai et al. (2012, p. 303-304), no artigo Letramento funcional em saúde: 

reflexões e conceitos sobre seu impacto na interação entre usuários, profissionais e sistema de 
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saúde, explicita um pouco como as ideias sobre letramento difundidas por Soares em suas 

diversas publicações tem sido uma das referências básicas na conceituação e discussão a 

respeito dos letramentos em diversas áreas.  

Contrapondo-se à definição acima descrita, Soares (2008) discute criticamente 

sobre a tendência que se tem, na atualidade, de imprimir à alfabetização um 

significado muito abrangente, quando esta é considerada como um processo 

permanente, que se estenderia por toda a vida e que não se esgotaria na 

aprendizagem da leitura e da escrita. Para a autora, a aquisição da língua, tanto 

escrita quanto oral, é diferente do seu desenvolvimento. Soares (2008; 2006) 

considera o significado estrito do termo alfabetização: “alfabetizar é tornar o 

indivíduo capaz de ler e escrever” (Soares, 2006, p.31), já que, na concepção 

da autora, o vocábulo alfabetização não consegue contemplar, ao mesmo 

tempo, nem etimologicamente nem pedagogicamente, a aquisição e o 

desenvolvimento da língua. [...]“Resultado da ação de ensinar e aprender as 

práticas sociais de leitura e escrita”; “O estado ou condição que adquire um 

grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita e de suas práticas sociais” (Soares, 2006, p.39). Dessa forma, embora 

na Língua Portuguesa exista a palavra alfabetismo dicionarizada como “estado 

ou qualidade de alfabetizado”, não é um termo utilizado correntemente 

(Soares, 2006). De acordo com Soares (2006), talvez seja essa a razão da 

transposição do termo literacy do inglês para o português, sendo criado, assim, 

um neologismo na Língua Portuguesa, o letramento. Portanto, a alfabetização 

enfoca a aquisição da leitura e da escrita e o letramento focaliza os aspectos 

sócio-históricos do referido fenômeno (Tfouni, 2006). Soares (2004) discute 

que em países desenvolvidos, como França e Estados Unidos, por exemplo, 

essa diferenciação é clara, mas que, no Brasil, “os conceitos de alfabetização 

e letramento se mesclam” (Soares, 2004, p.3).  

No Brasil, Soares e Kleiman divulgaram as conceituações base sobre o fenômeno 

do letramento a partir das quais se construíram diversas discussões e novas reconfigurações a 

respeito do termo. Suas publicações continuam servindo como ponto de referência para as 

diversas áreas que buscam compreender a noção de letramento a fim de orientar discussões em 

suas áreas específicas. Como exemplificado na citação acima, Soares apresenta conceituações 

bastante simplificadas a respeito do letramento, o que pode ser um dos fatores que corroboram 

para o seu alto índice de citações nos trabalhos inclusive de outras áreas do conhecimento. 

Angela Kleiman, também uma das primeiras a discutir o assunto, aparece como a 

segunda mais citada. Em 1995, a autora publicou, juntamente com outros autores, uma 

coletânea de textos intitulada Os significados do letramento, no qual, como o próprio título já 

sugere, apresenta significados tanto para a ideia de letramento em si, quanto para discutir os 

significados que a escrita enquanto prática social apresenta para cada sujeito. As conceituações 

apresentadas por Kleiman acerca do letramento continuam sendo forte referência ainda nos 

estudos atuais sobre a temática.  
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Autores como Street, Hamilton e Barton, nomes reconhecidos nos chamados Novos 

Estudos do Letramento, vertente culturalmente sensível e que disseminou a perspectiva das 

etnografias dos letramentos, tiveram seus trabalhos divulgados no Brasil na década de 2000. 

Estes autores, apesar do reconhecimento na área, são trazidos para as discussões principalmente 

nas vozes de Kleiman e Soares. 

Algumas hipóteses para pensarmos a respeito desse fato talvez sejam questões 

referentes a disponibilidade de traduções, principalmente se pensarmos que grande parte das 

publicações de Hamilton e Barton, assim como Heath, também ainda não foram traduzidas para 

a língua portuguesa. Soares e Kleiman acabaram se tornando as porta-vozes dos ideais 

defendidos por diversos autores internacionais.  

Sob o espectro da colonialidade, o conhecimento ficou condicionado a algumas 

línguas, estando sua legitimidade atrelada a divulgação a partir dessas línguas especificamente, 

sendo um texto escrito numa língua imperial considerado de maior valor científico do que um 

escrito ou traduzido em línguas subalternizadas. Mignolo (2003, p. 347) focaliza 

a própria fundamentação de uma filosofia da linguagem, que foi também uma 

explicação da linguagem, bem como justificativa para usar a língua como 

objeto de desejo e instrumento de dominação colonial e nacional. O cenário 

anterior bem pode ser examinado da perspectiva de grupos situados na 

extremidade receptora da expansão colonial, que perceberam as línguas da 

perspectiva da ideologia imperial e presumiram que a língua do império era/é 

preferível a suas próprias línguas nativas. 

Podemos pensar que alguns textos, ao não serem traduzidos, continuam sob o 

domínio de uma elite acadêmica, sendo suas ideias parafraseadas por vozes hegemônicas locais, 

como é o caso de muitos textos produzidos pelos grandes nomes do letramento escritos em 

língua inglesa, que não possuem tradução para o português e acabam sendo mencionados nos 

escritos de Magda Soares e Angela Kleiman. Assim, forças centrípetas da colonialidade do 

saber-poder mantêm o saber em centros hegemônicos (Soares em Minas Gerais e Kleiman em 

São Paulo, ambas no Sudeste) detentores do poder. 

Chama a atenção o fato de que as autoras mais citadas nos trabalhos, a princípio, 

focados nos “letramentos não escolares”, são autoras que são reconhecidas por suas discussões 

a respeito principalmente dos letramentos escolares e sua importância diante das demandas 

sociais. A mais referenciada, Magda Soares é reconhecida como “um dos maiores nomes na 

área de alfabetização e letramento, com ênfase em ensino-aprendizagem” (PLATAFORMA DO 

LETRAMENTO, 2017). Como já mencionado anteriormente, ainda que as pesquisas aqui 

discutidas não tenham como campo físico de geração de dados a escola, ela acaba se mantendo 
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como campo privilegiado que têm circunscritas em sua órbita as discussões sobre os 

letramentos. 

Os autores mais citados nos artigos aqui analisados são os mesmos que aparecem 

também como mais referenciados nas pesquisas de Cruz (2013) e Souza (2015). A primeira 

apresentou um panorama geral das pesquisas sobre letramento no Brasil, mostrando que os 

letramentos acadêmico e escolar são os principais alvos dos artigos sobre a temática no país; já 

a segunda confirma esta tendência em uma pesquisa sobre os letramentos acadêmicos a partir 

da investigação de como as pesquisas científicas brasileiras tem se debruçado no tratamento 

deste tipo de letramento. Em ambos os trabalhos, que fizeram levantamentos referentes a mais 

de uma década de estudos sobre os letramentos, 2002-2012 (CRUZ, 2013) e 2010-2014 

(SOUZA, 2014), respectivamente, Soares, Kleiman, Street, Barton, Hamilton e Rojo, assim 

como nesta pesquisa, como mostra o Gráfico 7, continuam a ser as principais referências quando 

o assunto são os letramentos.  

O curioso é que nos dois trabalhos nos quais fica clara a hegemonia dos letramentos 

institucionalizados (escolares/acadêmicos), aparecem como mais citados os mesmos autores 

que aparecem como as principais bases teóricas que amparam as pesquisas realizadas fora 

escola. Fica clara então a hegemonia atrelada ao nome dessas duas autoras, tendo em vista, 

principalmente, os lugares geográficos e sociais que elas ocupam. Ambas falam a partir de 

academias das grandes metrópoles brasileiras, ou usando o vocabulário de Santos (2007, p. 71), 

elas se situam “deste lado da linha abissal” que subdivide o próprio Brasil a partir das diferentes 

experiências coloniais. Várias novas discussões surgem todos os anos, trazendo novos e 

diferentes olhares, mas as referências continuam sendo as mesmas, num jogo de espelhos de 

citações. Segundo Mignolo (2003, p. 309) “Cliff deixa claro que a literatura colonial será 

sempre considerada inferior, quando confrontada com a prática definida e exemplificada pelo 

cânone literário da metrópole. A mesma língua, as mesmas regras sintáticas, mas jogo jogado 

em circunstâncias diferentes resulta em práticas verbais distintas:[...]”.  

Podemos pensar que, para muitos, Soares e Kleiman sejam de fato consideradas as 

grandes porta-vozes da literatura dos letramentos no Brasil; que suas considerações teóricas 

sejam consideradas de veras relevantes. Contudo, devemos pensar também que elas podem estar 

sendo referenciadas nos trabalhos de diversas formas e tendo como fundo diferentes propósitos. 

Haja vista que elas se tornaram verdadeiros cânones das áreas de educação e linguística, 

referenciá-las em textos sobre os letramentos acabou se tornando argumento de autoridade 

compulsório, quase que um selo de qualidade para trabalhos na área, nem que seja para mostrar 

que se (re)conhece o que tem sido produzido no Brasil.  
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Novamente trazendo o trabalho de Passamai et al (2012) para análise, é possível 

perceber que no caso deste trabalho, Soares é a principal referência utilizada para referenciar 

conceitos básicos a respeito da temática do letramento como podemos observar na Figura 12. 

 

Figura 12 – Prints de Introdução de Passamai et al (2012) em que Soares é referenciada 

 

 

 

 

 

Fonte: Passamai et al (2012) 

 

Principalmente em áreas que não a Letras/Linguística e Educação, Soares é bastante 

utilizada, tal como por Passamai et al (2012). Como o termo letramento surge no Brasil em 
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meio as discussões da área educacional, a autora, ao ter desenvolvido alguns conceitos iniciais, 

continua sendo referenciada quando há a necessidade de conceituar de forma, digamos, “básica” 

o que é letramento e alguns termos que a ele são atrelados. 

Já em Santos et al (2012), artigo também produzido na área da saúde, Soares 

aparece nas referências com seu título mais conhecido, como pode ser observado na Figura 13, 

porém não é referenciada no corpo do texto. 

 

Figura 13 – Print das notas de Santos et al (2012) em que Soares é referenciada 

 

Fonte: Santos et al (2012) 

 

Em Caldeira e Paraíso (2016), artigo publicado na área da educação, novamente 

Soares é citada para fazer um resgate histórico do termo letramento no Brasil, como pode ser 

observado na Figura 14: 

 

Figura 14–Print detrecho em que Soares é referenciada em Caldeira e Paraíso (2016) 
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Fonte: Caldeira e Paraíso (2016) 

 

Ainda no mesmo artigo, outra vez a autora é supracitada, desta vez para referenciar 

também conceitos básicos com relação ao letramento, como mostra a Figura 15: 

 

Figura 15 - Print de sequência de citação de Soares em Caldeira e Paraíso (2016) 

 

Fonte: Caldeira e Paraíso (2016) 

 

Novamente, podemos perceber, desta vez na área da educação, que Soares aparece 

com grande frequência na referenciação de conceitos usuais ou para o desenvolvimento de uma 

linearidade histórica sobre os estudos de letramento e a constituição do conceito. Basicamente, 
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suas ideias não são discutidas, são apenas apresentadas como forma de composição do fundo 

histórico da base teórica dos textos.  

Talvez algum tipo de diferença na intencionalidade das formas de citação esteja 

justamente nas áreas do conhecimento nas quais os artigos foram produzidos. Nas áreas da 

saúde, por exemplo, as citações podem estar vinculadas à necessidade de conceitos básicos 

sobre letramento; já no caso da educação, área de formação de Magda Soares, as referenciações 

talvez se justifiquem por questões de validação e reconhecimento das discussões a partir do uso 

de citações da autora da mesma área, sendo, desta forma, a autora mais citada nos artigos 

voltados para a educação. O livro Letramento: um tema em três gêneros, por mais que tenha 

sido lançado em 1998 e de lá pra cá já se tenha discutido a respeito do próprio conceito de 

letramento, ele foi o livro mais citado entre os artigos que compõem o corpus. 

As referências a Angela Kleiman se configuram de forma um pouco diferente. 

Enquanto as referências a Soares são em sua maioria assentadas em seus conceitos básicos a 

respeito dos letramentos, as referências a Kleiman dizem respeito a discussões que vão um 

pouco além de conceituações básicas. Entretanto, ainda que com essa sutil diferença, as 

referências a Kleiman também acontecem quando se trata de resgates históricos a respeito do 

surgimento da ideia de letramento no Brasil, principalmente tendo em vista que ela é sempre 

lembrada como uma das primeiras a utilizar e escrever sobre a temática no país.  

 

Figura 16 – Print de trechos em artigos em que Kleiman e Soares são referenciadas – 1 
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Fonte: Campos (2013)  

 

Na Figura 16, fica clara a referenciação de Kleiman, e também de Soares, como 

narradoras privilegiadas das histórias da teoria dos letramentos no Brasil. Essa é a representação 

do escritor solitário trabalhando no silêncio de seu escritório, correspondendo à figura do 

homem branco e europeu, aquele que nas palavras de Anzaldúa, sempre teve a sua escrita 

financiada, capitalizando para si o poder da escrita, e, sobretudo, o poder da narrativa e da 

autoria (LOPES et al, 2017).E observo que, mais que narradoras, elas são elementos 

constituintes dessa narrativa unidirecional, sendo sempre lembradas como a vanguarda dos 

estudos dos letramentos no país, como podemos observar na Figura 17: 

 

Figura 17 - Print de trechos em artigos em que Kleiman e Soares são referenciadas – 2 
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Fonte: Passamai et al. (2012)  

 

A imagem acima é referente a um artigo publicado em uma revista interdisciplinar, 

porém, o artigo visualizado é referente à área da saúde, que, como já mencionado anteriormente, 

mostra um maior interesse pelas conceituações de Magda Soares. Diferentemente dessa, 

Kleiman é mais citada na áreas de Letras/Linguística, possivelmente por ser essa a área de 

formação e atuação docente e de pesquisa da autora. Neste caso, novamente, podemos 

compreender as referências à autora dentro do quadro moderno/colonial que rege as estruturas 

acadêmico-científicas, atribuindo-lhes o poder não apenas da escrita, mas de validação da 

escrita alheia a partir do uso por outrem de seus “nomes”. Afinal, nas palavras de Mignolo 

(2003, p. 314) “A questão principal continua sendo o local do escritor dentro de um dado grupo 

de pessoas que se identificam com uma língua nacional.”. Nesse jogo de saber-poder, os 

cânones tornam-se elementos de validação de novos discursos, mantendo o ciclo hegemônico 

de colonialidade do saber numa casa de espelhos de citações que se repetem ao infinito.  

Brian Street, por sua vez, citado em 28 dos artigos, é referenciado principalmente 

quando as discussões envolvem alguns conceitos específicos discutidos por ele ou por outros 

autores do NLS que não têm seus textos tão divulgados no Brasil por questões linguísticas 

anteriormente discutidas, tais quais os conceitos de modelo autônomo e ideológico e práticas e 

eventos de letramento. 

 

Figura 18 - Print de trecho de Buzato (2007) em que Street é referenciado 
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Fonte: Buzato (2007)  

 

No artigo de Buzato (2007, p. 49), é possível perceber que ela cita Street para 

referenciar sua discussão sobre pressupostos ideológicos sobre os letramentos, e em outro 

momento, no último parágrafo, a alusão ao autor acontece para evidenciar o quadro teórico 

culturalmente engajado trazido pelos Novos Estudos sobre o Letramento. Em Filho e Rodrigues 

(2012), percebemos outra referência a Street:  

 

Figura 19 – Print de trecho em que Street é referenciado em Filho e Rodrigues (2012) 
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Fonte: Filho e Rodrigues (2012) 

 

Na Figura 19, referente a um trecho do artigo de Filho e Rodrigues (2012), 

percebemos a referência a Street ao explanar sobre o modelo autônomo de letramento, termo 

cunhado pelo próprio autor. Além disso, podemos perceber também a referência a Street para 

trazer ao texto uma voz crítica a concepções autônomas e modernas de letramento. Em Kersch 

e Silva (2012) notamos a voz de Street da seguinte forma: 

 

Figura 20 – Print de trecho em que Street é referenciado em Kersch e Silva (2012) 
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Fonte: Kersch e Silva (2012) 

 

Em Kersch e Silva (2012), as ideias de Street são apresentadas de forma a construir 

uma crítica ao conceito “simplista” de letramento apresentado por Soares. Novamente 

argumento que a voz do autor foi utilizada em alguns artigos justamente para trazer um tom 

crítico e uma visão mais culturalmente sensível, oferecendo um quadro teórico diferente do que 

o formado por Soares e Kleiman, ainda que elas próprias tenham por base discussões de Brian 

Street.  

E tão interessante quanto observarmos como essas teorias estão sendo usadas, é nos 

atentarmos também para a dinâmica que acontece com as mesmas. Os dados mostraram que 

nas duas últimas décadas, três autores orientaram teoricamente as pesquisas sobre letramentos 

desenvolvidas fora do campo exclusivamente escolar. Entretanto, apenas saber isso não nos 

indica muita coisa, daí a pertinência de observarmos através de um Gráfico 8que demonstra o 

quantitativo de citações de cada um do três autores nessas duas últimas décadas: 

 

Gráfico 8: Evolução da quantidade de citações de Soares, Kleiman e Street 
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Fonte: Autora (2018) 

 

Como podemos perceber, a dinâmica de citações entre os três autores se mostra um 

pouco semelhante, principalmente entre os anos de 2005 a 2012, mantendo uma sequência de 

quedas e crescimentos no número de citações. O ápice das citações acontece no ano de 2012, 

ano em que foram publicados a maioria dos trabalhos desenvolvidos fora do contexto 

exclusivamente escolar, todavia, a mais citada foi Soares.  

A partir desse ano de 2012 até 2015, houve uma queda no número de citações de 

Soares e Kleiman, sendo também os anos nos quais caiu a quantidade de artigos publicados. 

Após essa queda, Soares começa a ascender no ano de 2015, diferentemente de Kleiman que 

seguiu em queda. Para Street, a queda nas citações se inicia também em 2012, mas dura apenas 

até 2014, ano no qual ele tem um leve ascensão– coincidentemente o ano de publicação no 

Brasil do único livro do autor traduzido para o português –Letramentos sociais: abordagens 

críticas do letramento no desenvolvimento na etnografia e na educação– e depois se mantêm 

estável até 2016.  

Fica novamente evidente a hegemonia de Magda Soares nas discussões sobre os 

letramentos. Todavia, isso não significa que ela seja referência máxima para as discussões. 

Tendo em vista a geopolítica do conhecimento assentada no projeto colonial de modernidade, 

algumas vozes já têm lugar reservado para o papel de provedores do conhecimento. Como já 

argumentado e demonstrado em alguns artigos anteriormente, sua voz parece estar associada a 

algum tipo de “argumento de autoridade”, e por mais simplistas que possam parecer algumas 
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de suas conceituações, elas estão resguardadas por uma narrativa que condiciona o nome de 

Magda Soares a um lugar tradicional de respeito e prestígio, principalmente na área da 

Educação. 

No caso de Angela Kleiman, a situação pode ser interpretada da mesma maneira. A 

constante alusão às suas ideias no decorrer de duas décadas se deve principalmente ao lugar de 

poder que ela ocupa no cenário acadêmico-científico brasileiro. Além disso, suas discussões, 

assim como a de Soares, se mantêm dentro do pensamento moderno/colonial, mantendo as 

estruturas de dominação e hierarquização, tendo em vista que não falam dos e para os lugares 

subalternizados. Suas discussões se mantêm em um nível de abstração que ainda não conseguiu 

capturar a complexidade que de fato acontece na dinâmica dos letramentos, tratando os 

letramentos “do lado de cá “da linha abissal como se fossem os letramentos “do lado de lá” da 

linha.  

Street, apesar de suas posturas críticas diante do assunto, ainda fala de um lugar 

privilegiado. Ele representa a voz branca, masculina e que fala a partir do lugar histórico do 

colonizador, inserida em uma ideologia vitalista da filosofia ocidental que parte da atribuição 

desigual de voz e verdade às narrativas, atribuindo citacionalidade a algumas e silenciamento a 

outras (LOPES et al, 2017). 

Ainda que Soares e Kleiman falem do lugar geopolítico do colonizado, a partir das 

estruturas que regem uma espécie de“colonialismo interno” (cf. MIGNOLO, 2003) que institui 

dentro de microespaços hierarquias fundadas principalmente pela raça, elas falam do e sob o 

ponto de vista do colonizador. Elas e ele são os sujeitos do conhecimento que falam a partir de 

lugares privilegiados.  

 

3.2. Persistências teóricas moderno-coloniais 

 

Ainda pensando sobre as bases teóricas dessas pesquisas, nas áreas de 

Educação/Pedagogia e Letras/Linguística, áreas que, como constatado na análise quantitativa, 

juntas somam o maior percentual de pesquisas que não têm campo exclusivamente na escola, o 

que pude observar foi uma ampla aceitação da perspectiva social de letramento à qual estão 

associados teóricos como Barton, Hamilton, Kleiman,Rojo, Soares, Street, entre outros. Os 

quatro primeiros, pesquisadores de contextos estrangeiros, estão fortemente vinculados ao que 

têm se caracterizado como os Novos Estudos do Letramento, uma corrente ainda mais 

inovadora dentro desse campo de estudos, nas palavras de Terra (2013, p.53). 
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Ficou bastante evidente durante a leitura dos artigos que, em vinte anos, nossa base 

teórica para analisar os letramentos não mudou em quase nada, mantendo os mesmos problemas 

teóricos e metodológicos, visto que as bases epistemológicas nas quais são pensadas tais teorias 

permanecem as mesmas. Continuamos centrados na escrita como ponto de referência principal 

para tratar de sociedades que ditas grafocêntricas, segregam pelas letras e têm nas outras 

semioses à força da resistência. Continuamos tratando leitura e escrita como salvação, 

analfabetos como coitados, a escola como modelo único a ser seguido. 

A definição de Street parece não fazer muito sentido nas pesquisas realizadas por 

aqui. A linha que distinguiria características teóricas entre os modelos autônomo e ideológico 

para a compreensão dos letramentos é muito tênue, ou de fato, não é perceptível da forma como 

muitas vezes é interpretada nas pesquisas. O suposto abandono de uma concepção autônoma na 

qual as práticas de letramentos seriam interpretadas em seus aspectos técnicos e 

independentemente do contexto social (STREET, 2014),  

São utilizados aspectos da conjuntura social para justificar a necessidade de um 

letramento ideal ou as próprias práticas são analisadas a partir de comparações e 

hierarquizações ligadas às estruturas de poder que concorrem socialmente. Paini et al (2005, 

p.225), ao discutir sobre letramento para falar sobre o retrato do analfabetismo no Brasil, a 

partir de dados trazidos de outras pesquisas e de sensos, situa dentro do espectro de questões 

sociais a suposta realidade do analfabeto no Brasil:  

Para uma compreensão mais aprofundada sobre o analfabetismo, necessita-se 

situá-lo econômica, histórica, política e socialmente. Economicamente, o 

analfabetismo pode ser visto como um dos principais indicadores de 

subdesenvolvimento. Hirschberg e Pruks (1990, p. 25) apontam outros 

indicadores de subdesenvolvimento, como o alto índice de mortalidade 

infantil; a baixa renda per capita; a reduzida expectativa de vida; as ocupações 

de baixa ou nenhuma qualificação; o rendimento insuficiente para garantir as 

necessidades de nutrição, moradia, transporte, vestuário; a insuficiência, 

quantitativa e qualitativa de serviços educacionais que se fundem ao 

analfabetismo, configurando toda uma situação de vida e não apenas 

desconhecimento da leitura e da escrita. 

As autoras e autores deste trabalho demonstram a consciência de que questões de 

leitura e escrita são da ordem do social. Paini et al (2005, p. 225), denotam, inclusive, o 

reconhecimento do papel de escola e seus moldes excludentes nas situações de entraves com a 

leitura e escrita vividas por muitos sujeitos.  

A perversa situação de exclusão do processo de escolarização perpetua o 

analfabetismo adulto. Hirschberg e Pruks (1990, p. 25) relacionam o 

analfabetismo adulto diretamente ao deficiente atendimento escolar. Ferreiro 
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(1993, p. 16) também questiona seriamente a atuação escolar como 

mantenedora do analfabetismo e deixa claro que a solução não é uma questão 

de organização de campanhas de alfabetização, pois, por mais bem-sucedidas 

que sejam, “não há garantias de se alcançar porcentagens de alfabetização 

altas e duráveis enquanto a escola primária não cumprir eficazmente sua tarefa 

alfabetizadora. Na medida em que a escola primária continuar expulsando 

grupos consideráveis de crianças que não consegue alfabetizar, continuará 

reproduzindo o analfabetismo dos adultos”. 

Entretanto, apesar do certo teor de “criticidade” superficialque os trechos 

demonstraram, a atenção ao caráter social que envolve leitura e escrita, ainda no mesmo texto, 

de Paini et al (2005, p. 223), nos deparamos com afirmações como a seguinte: 

Mas não se pode falar em desenvolvimento científico e tecnológico, da 

organização do espaço e da gestão pública e princípios de cidadania, sem falar 

da escrita. Nessa trajetória da civilização ocidental, a escrita deu voz à 

oralidade, criou o rádio, o telefone e o computador, aprisionou o tempo e 

modificou o espaço. [...]Não conseguimos imaginar a justiça semas letras. 

Assim, declarar pensar a nível social, a nível de relações de poder, não garante em 

nada discussões realmente dispostas a compreender a complexidade dos letramentos.Fato é que 

o letramento ainda é fortemente pensado sob um viés educacional, como consequência de uma 

boa alfabetização e de um bom ensino de línguas. Como a ideia que se vende de progresso passa 

pela escrita e pela formação escolar, o letramento deixa de ser algo que acontece das mais 

diversas formas e passa a ser compreendido dentro do espectro do ensino escolar de línguas. E 

a escola, como agência principal de indução às letras, torna-se o centro principal das pesquisas.  

A alfabetização e o ensino de língua materna estão fundados, pois, em uma 

concepção moderna/colonial de país monolíngue, tomando a escrita como meio de classificação 

e reprodução dos ideais do sistema. Assim, além da negação de práticas comunicativas 

representativas de grupos marginalizados, são subjugados também os saberes materializados 

nessas práticas. A sociedade brasileira é marcada pela ideia de homogeneidade, precisamente 

caracterizada por uma prefiguração identitária a partir da classe social e grau de escolaridade 

que surge da abstração de que o ideal da língua é a homogeneização a partir da escrita (PINTO, 

2013). 

E sobre isso, podemos pensar em uma condição cíclica que remonta desde a 

chegada dos colonos e o início da classificação dos povos colonizados, passando pela instituição 

de uma língua e um alfabeto escrito que a representasse e pela institucionalização de uma 

agência mantenedora desse ideal linguístico, culminando, pois, até então, na manutenção da 

supremacia da escrita e das hierarquizações pautadas na mesma.  



84 

 

A invenção das línguas e suas categorizações a partir de gramáticas, dicionários, 

listas de palavras e catecismos, construíram a base para o que hoje conhecemos como educação 

em língua materna e alfabetização. A partir dessa invenção, criaram-se regras linguísticas, 

instituíram-se novos significados e apagaram-se outros, delimitaram-se variedades etc. que 

passaram a funcionar também como forma de subjetivação até mesmo dentro de uma mesma 

língua, e sobretudo, criou-se a forma ideal de apagar alguns saberes e disseminar outros. O 

inventar das línguas acabou acentuando diferenças sociais dentro das próprias comunidades, 

principalmente quando entra em cena a educação formal, juntamente com o cristianismo, 

atribuindo àqueles que tinham sido expostos a esse tipo de ensino um maior status social 

(MAKONY; PENNYCOOK, 2007). 

Diante dessa realidade de compreensão da escrita e estando a ideia de letramento 

essencialmente associada à escrita, ainda que esse tenha surgido com o propósito de 

diferenciação da alfabetização justamente por compreender a escrita a partir de suas inserções 

sociais, ainda assim, letramento tornou-se sinônimo de alavanca de ascensão social, deixando 

de ser um fenômeno sócio-cultural, sendo interpretado, então, dentro da conjuntura moderno-

colonial, como mecanismo de hierarquização.  

 

3.3. As dinâmicas de participação das áreas e autoras(es) 

 

Devemos nos atentar também quando pensamos no estado da arte das pesquisas 

sobre letramentos desenvolvidas nos campos exclusivamente não escolares, quais são as áreas 

do conhecimento que estão e propondo a discutir os letramentos a partir deste viés. Como já 

mencionado anteriormente, há pesquisas nas áreas da Saúde e Informação que têm tomado a 

ideia de letramento como referência para discussões envolvendo o uso da escrita e outras 

tecnologias e saberes por diferentes grupos e sujeitos a fim de investigar a complexidade das 

relações sociais e os diversos processos nelas envolvidos.  

Como também já apontado pelos trabalhos de Cruz (2013) e Souza (2015), há uma 

considerável diversidade de áreas temáticas nas quais os letramentos são abordados. No caso 

dos artigos sobre pesquisas desenvolvidas fora da escola, ganha destaque a área da Saúde, que 

quase se equipara em quantidade de publicações a Letras/Linguística e Educação/Pedagogia, 

áreas consideradas tradicionais nos estudos sobre letramentos. Observemos o Gráfico 9 em que 

se apresentam os 66 periódicos que compõem o corpus. 
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Gráfico 9: Divisão das revistas por área do conhecimento 

 

Fontes: Portal de Periódicos Capes e Scielo (2017) 
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Mesmo com essa diversidade de abordagens, o maior número de artigos sobre 

letramentos ainda continua dividido entre a Letras/Linguística e Educação/Pedagogia, o que 

indica que, para as demais áreas, mesmo que as discussões sobre letramento sejam importantes 

em algum sentido, elas se configuram na transversalidade de outras temáticas centrais em cada 

campo. Nas áreas de Letras/Linguística e Educação/Pedagogia, tendo em vista que a noção de 

letramento tem como pano de fundo a dinâmica da linguagem e suas relações com os contextos, 

bem como a significação do mesmo nos processos de ensino/aprendizagem, pesquisas sobre 

letramento, principalmente a partir de 2008, como vimos anteriormente, mantêm uma forte 

tendência de crescimento.  

Todavia, se paramos para pensar justamente no montante total de artigos publicados 

sobre os contextos exclusivamente não escolares, nos depararmos com uma quantidade de 

artigos publicados pela Letras/Linguística e Educação/Pedagogia referentes aos “letramentos 

não escolares” quase semelhante a áreas como a saúde, que nem tem como foco principal 

discussões a respeito do assunto, nos mostra uma realidade um tanto quanto peculiar. De certa 

forma, nos mostra o quanto os “letramentos não escolares” têm sido temática transversal dentro 

da Linguística e Educação tanto quanto têm sido em outras áreas, que diferentemente daquelas 

não têm como um de seus temas de maior interesse os letramentos.  

Cinco revistas possuem entre 6 e 9 publicações. Sete revistas possuem entre 4 e 5 

publicações, sendo estas também exclusivamente dessas duas áreas principais do 

conhecimento. As outras 46 revistas, das áreas de Ciências naturais, Saúde, Informação, 

Comunicação e História, Filosofia e Antropologia contam com 1 ou 2 publicações por revista. 

Revistas de grande visibilidade e renome, de acordo com as classificações da Capes, tais como 

a ALFA, RBLA e Trabalhos em Linguística Aplicada,têm publicado constantemente artigos 

sobre pesquisas desenvolvidas fora do contexto exclusivamente não escolar. Tais divisões 

podem ser observadas no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10: Revistas onde mais foram publicados os artigos 
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Fontes: Portal de Periódicos Capes e Scielo (2017) 

 

Gráfico 11: Quantidade de artigos 

 

Fontes: Portal de Periódicos Capes e Scielo (2017) 
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É relevante pensarmos também quem está escrevendo estes artigos, quem são 

aquelas/aqueles que estão se propondo a discutir sob novas perspectivas os letramentos? Parte 

da análise se constituiu então da investigação da dinâmica das publicações no que diz respeito 

à autoria. Vemos no Gráfico 12 que algumas pesquisadoras/alguns pesquisadores se destacam 

por um número maior de artigos sobre os “letramentos não escolares”, sendo eles Gasque, 

Corrêa e Buzato.  

 

Gráfico 12: Autores(as) mais frequentes 
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letramento nos estudos sobre o assunto. Segundo Cruz (2013, p. 28), “Esse termo é um conceito 

que vem especificamente da área da Ciência da informação e da Biblioteconomia.”. 

Manuel Luiz Gonçalves Corrêa, o outro autor com quatro publicações, desenvolve suas 

pesquisas a partir das interfaces entre oralidade e escrita, não definindo, pois, uma categoria 

específica de letramento terminologicamente delimitada. As evidenciadas neste trabalho são: A 

relação falado/escrito e a construção dos dados no fórum “Índio Pataxó” 

(1999);Heterogeneidade da escrita: a novidade da adequação e a experiência do 

acontecimento (2006); Pressupostos teóricos para o ensino da escrita: entre a adequação e o 

acontecimento (2007) e Epistemologias na introdução e no desenvolvimento de práticas 

escritas: identidades em jogo (2015).  

Corrêa foi um dos poucos a publicar ainda em 1999 um artigo sobre letramento, fazendo 

menção às ideias iniciais de letramento discutidas por Kleiman. Além disso, já no final da 

década de 1990, ele toma como campo para sua pesquisa o ambiente virtual, mais 

especificamente um fórum de discussão.  

Já Marcelo El Khouri Buzato mantém um número considerável de publicações na área 

do letramento digital. São algumas delas: Desafios empíricos e metodológicos para a pesquisa 

em letramentos digitais (2007); Inclusão digital como invenção do quotidiano: um estudo de 

caso (2008) e Letramento e inclusão: do estado-nação à era das TIC (2008). 

Como evidenciado nessa seção, diferentes áreas se propõem a discutir os 

letramentos, havendo, contudo, uma concentração nas áreas de Linguística/Letras e 

Educação.Temos de fato novos nomes surgindo na cena de autoria sobre os letramentos, 

entretanto, as discussões continuam focadas em algumas referências, tendo em vista que as 

bases dessas discussões permanecem inalteradas.  

Tudo indica que as discussões que estão surgindo nas diversas áreas trazem 

novidades para o cenário de debate sobre os letramentos, todavia, elas ainda mantêm, 

possivelmente por conta dos próprios arranjos da geopolítica do conhecimento, uma tendência 

a referenciar certas bibliográfias já canonizadas na literatura sobre o tema.  
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ALGUMAS CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

 

Minha intenção ao realizar este estudo, bem como minha preocupação inicial ao 

desenvolvê-lo, esteve alicerçada na ideia de que estavam sendo realizadas mais pesquisas sobre 

os chamados letramentos escolares em detrimento das demais variedades. Acreditava também 

serem as pesquisas desenvolvidas fora da escola mais culturalmente sensíveis, tal como prega 

a teoria social dos letramentos, bem como que elas, ainda que poucas quantitativamente, teriam 

os mais diversos e complexos contextos como foco de discussão.  

De todas essas ideias com as quais iniciei este meu trabalho, posso dizer que a única 

que realmente se confirmou foi a de que pesquisas desenvolvidas fora do campo exclusivamente 

escolar realmente se encontram em menor proporção. Além das já citadas acima, muitas outras 

considerações foram desconstruídas e colocadas em jogo durante o desenvolvimento desta 

pesquisa. Tudo desconstruído, claro, em função de novas proposições acerca de estudos sobre 

os letramentos.  

A princípio a discussão parecia girar simplesmente em torno da noção de campo de 

pesquisa, porém essa ideia por si só não conseguiu preencher as lacunas encontradas após a 

análise dos dados. A grande questão então não era o campo no qual as pesquisas estavam sendo 

realizadas, mas sim, sob quais aspectos elas estavam sendo direcionadas tendo em vista a atual 

conjuntura de produção do conhecimento. 

Primeiro porque a maioria dos artigos não eram referentes a pesquisas de campo, 

se tratavam de discussões teóricas, o que pode ser interpretado principalmente a partir da ótica 

de burocratização da produção do conhecimento, tendo em vista a complexidade despendida 

para se realizar uma pesquisa de campo. Nesses casos, muitas pesquisas mesmo não tendo a 

escola enquanto campo físico de desenvolvimento da pesquisa, a mantinham institucionalmente 

como agência alvo de discussões.  

Quando observadas as pesquisas de campo, surgiu de fato a constatação de que não 

se tratava de uma questão de sair da escola enquanto campo de pesquisa. Afinal, mesmos as 

pesquisas que não tinham nesse espaço seu campo de pesquisa continuavam debatendo os 

letramentos da mesma forma, e mais que isso, mantinham o foco em outras agências 

institucionalizadas nas quais há um certo controle sobre as práticas e eventos de letramento. 

As discussões sobre os letramentos então se mostraram menos ancoradas aos 

próprios campos nas quais são desenvolvidas, e muito mais vinculadas a discursos já 

cristalizados e hegemônicos. Como mostrado, o quadro teórico nessas duas últimas décadas não 

mudou muito, e novas discussões não estão sendo evidenciadas. Continua-se falando dos 
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letramentos a partir de lugares geopoliticamente marcados enquanto espaços institucionais 

descritos por vozes hegemônicas.   

Não são investigados nas pesquisas práticas ou eventos vernaculares, ou seja, 

análises de eventos e/ou práticas tais quais eles que ocorrem independentemente da geração de 

dados para a pesquisa. De modo geral, são evidenciados eventos e práticas criados a partir das 

finalidades da pesquisa, priorizando sobretudo, a modalidade escrita. Os verdadeiros agentes 

do letramento continuam sendo neutralizados e silenciados em nome da cientificidade dos 

trabalhos. Tal como prescreve o modelo moderno/colonial de fazer ciência, continuamos tendo 

os sujeitos e os objetos do conhecimento, quem tem direito a fala e quem apenas é analisado. 

Creio que, acima de tudo, quando pensamos em letramento, temos que ter em vista 

a complexidade enquanto fenômeno que se configura de diferentes maneiras por sujeitos 

singulares em contextos únicos de significação, e isso tudo a partir de relações que tem de ser 

levadas para interpretação a nível micro e macro social. Um único campo, por mais heterogêneo 

que seja, como é o caso da escola, não é capaz de representar a diversidade de práticas, eventos 

e significados dos letramentos. Além disso, os letramentos escolares impostos como padrão 

para os demais, para muitos, nada significa e é preciso levar essa e diversas outras questões 

atreladas a relações de poder em consideração quando se pensa em uma pesquisa sobre 

letramentos.  

E é a partir do engajamento nas instituições não formais, no cotidiano, nos lugares 

de subalternidade, no reconhecer das diferenças coloniais que vamos conhecer a verdadeira 

riqueza desse fenômeno e reconfigurar as teorias, criando novas perspectivas que parecem ser 

necessárias no que diz respeito ao assunto.  

Sobre letramentos ainda há muito a ser discutido. Duas décadas de estudos no Brasil 

ainda não foram capazes de captar a complexidade que envolve tal assunto. Há de se construir 

nossas percepções a respeito dos usos de linguagem pelas pessoas, esquecendo concepções 

simplistas, partindo para a compreensão dos letramentos a partir realmente das trajetórias dos 

sujeitos pelos quais eles são produzidos.   
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dos falantes de 

Hunsrückisch de 

Santa Maria do 

Herval-RS 

Dorotea 

Frank 

Kersch 

Bortoni-Ricardo, S. M. 

(sociolinguística) 

pesquisa é 

de 

natureza 

etnográfica, 

com 

observação 

participante 

e 

entrevistas 

 Acta 

Scientiaru

m. 

Language 

and 

Culture 

2

0

1

6 
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LETRAMENTO 

LITERÁRIO: 

FORMAÇÃO DO 

LEITOR DE 

LITERATURA EM 

TEMPOS DE 

TRANSIÇÃO 

PARADIGMÁTICA 

Francisco 

Neto 

Pereira 

Pinto 

(SOARES, 2001;COSSON, 

2007, Orientações 

Curriculares Nacionais 

(OCNs), Paulino (2004), 

Pereira (2007,  

(KLEIMAN, 2001; 

TFOUNI, 2005, BRITTO, 

2005 

pesquisa 

bibliográfica 

 Anu. Lit., 2

0

1

4 

PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS PARA 

O 

ENSINO DA 

ESCRITA: ENTRE A 

ADEQUAÇÃO 

E O 

ACONTECIMENTO

* 

Manoel 

Luiz 

Gonçalves 

Corrêa 

KLEIMAN, A.; CORRÊA, 

M. L. G.;  

discussão 

bibliográfica 

 Filol. 

lingüíst. 

Port 

2

0

0

7 

A CIRCULAÇÃO 

DA ENERGIA 

SOCIAL 

INSCRITA NA 

VITALIDADE DOS 

TEXTOS 

Luciana 

Salazar 

SALGADO 

Chartier discussão 

bibliográfica 

 Alfa 2

0

1

0 

A BUSCA DE 

INFORMAÇÃO NA 

WEB: DOS 

PROBLEMAS DO 

LEITOR ÀS 

PRÁTICAS DE 

ENSINO 

Iúta 

Lerche 

Vieira 

VIEIRA,  levantament

o 

bibliográfico 

 Ling 

(Dis)curso 

2

0

0

9 
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A guerra dos 

alfabetos: 

os povos 

indígenas na 

fronteira 

entre o oral e o 

escrito 

Bruna 

Franchett

o 

não usa referencial 

sobre letramento 

pesquisa 

etnográfica 

 MANA 

14(1): 

2

0

0

8 

A leitura nas 

organizações não 

governamentais e 

inter-relações 

com a escola 

pública 

Ana 

Shitara 

Inglesi 

Idméa 

Semeghin

i-Siqueira 

TEZZARI, Soares, Freire, 

Kleiman,  

trabalho de 

campo com 

duração de 

um ano e 

meio, 

empreendid

o em uma 

ONG, uso de 

técnicas 

etnográficas 

 Educação 

e Pesquisa 

2

0

1

1 

A PERFORMANCE 

NARRATIVA DE 

UMA BLOGUEIRA: 

“TORNANDO-SE 

PRETA EM UM 

SEGUNDO 

NASCIMENTO 

Glenda 

Cristina 

Valim de 

MELO* 

Luiz Paulo 

da MOITA 

LOPES 

MARTIN, 2008; 

LANKSHEAR; KNOBEL, 

2008; 

BROCKMEIER; OSLON, 

2009; (DOBSON; 

WILLINSKY,; Bruce e 

Bishop;  

narrativa, 

etnografia 

virtual,  

 ALFA 2

0

1

4 

ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA: 

QUESTÕES PARA 

REFLEXÃO 

Francimar 

Martins 

Teixeira 

MAMEDE; 

ZIMMERMANN, 2005; 

SANTOS; MORTIMER, 

2001; (MARCUSCHI, 

2007; SOARES, 2004); 

MILLER, 2006; TFOUNI, 

DEBOER, LIMA; CASTRO;  

pesquisa 

bibliográfica 

 Ciênc. 

Educ., 

2

0

1

3 
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Algumas 

considerações 

sobre o 

letramento e o 

desenvolvimento 

metalingüístico e 

suas implicações 

educacionais 

Márcia 

Elia da 

Mota 

TFOUNI, Soares, 

Kleiman,  

pesquisa 

bibliográfica 

 ESTUDOS 

E 

PESQUISA

S EM 

PSICOLOG

IA 

2

0

0

7 

Alteridade e ritos 

no discurso 

jurídico 

Dionéia 

Motta 

Monte-

Serrat1 

Leda 

Verdiani 

Tfouni 

TFOUNI,  discussão 

teórica 

 Revista da 

SPAGESP - 

Sociedade 

de 

Psicoterap

ias 

Analíticas 

Grupais 

do Estado 

de São 

Paulo 

2

0

1

1 

ANÁLISE DOS 

RECURSOS 

MULTIMODAIS 

EM TEXTO 

PUBLICITÁRIO 

IMPRESSO 

Lisane 

Schafer 

Segatto1 

Graziela 

Frainer 

Knoll 

nenhuma referência 

especifica sobre 

letramento  

análise 

qualitativa 

de uma peça 

publicitária 

 Signo 2

0

1

3 

ANTES, AGORA, 

ADIANTE: 

HIPERTEXTO, 

LETRAMENTO E 

MUDANÇA 

Ilana 

Snyder 

STREET, LUKE,  pesquisa 

bibliográfica 

 Educação 

em 

Revista 

2

0

1

0 
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AS PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO NA 

ESCOLA E NA 

FAMÍLIA NO 

CONTEXTO 

DA SURDEZ: 

REFLEXÕES A 

PARTIR DO 

DISCURSO DOS 

PAIS E 

PROFESSORES 

Simone 

SCHEMBE

RG1 

Ana 

Cristina 

GUARINE

LLO2 

Ana Paula 

de 

Oliveira 

SANTANA

3 

BOTELHO, 2002; 

FERNANDES, 2003, 

2006a, 2006b; LODI, 

2004; GUARINELLO, 

2007; ROJO, Silva, 

Soares,   

entrevistas, 

questionário

s,  

 Rev. Bras. 

Ed. Esp., 

2

0

0

9 

CONSIDERAÇÕES 

SOBRE O 

CONCEITO DE 

“INTERNETÊS” 

NOS ESTUDOS DA 

LINGUAGEM 

Fabiana 

Komesu*

* 

Luciani 

Tenani 

(sem referências sobre 

letramento) 

análise 

linguística 

de bate 

papos 

virtuais  

 Ling 

(Dis)curso 

2

0

0

9 

Convergência de 

recursos e 

mediação 

para inclusão 

digital: casos 

baianos 

Barbará 

Coelho 

Neves1 

Edvaldo 

Souza 

Couto2 

Warschauer estudo de 

caso  

 Educar em 

Revista 

2

0

1

2 

Crianças usando o 

conto para se 

conectarem 

com os outros 

Elizabeth 

P. 

Quintero 

FREIRE;  estudo de 

caso 

 Educação 2

0

0

9 
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DA 

MATERIALIDADE 

DO TEXTO À 

CONSTITUIÇÃO 

DO LEITOR 

A prática 

interacionista da 

leitura como 

ponto de partida 

para a instigação 

sócio-cognitiva 

Maria 

Lúcia 

Moreira 

Gomes 

SOARES, FREIRE, 

KLEIMAN, 

discussão 

bibliográfica 

 VÉRTICES 2

0

0

3 

ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO EM 

CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

Marilene 

Bortolotti 

Boraschi 

Soares (2004) e Rojo 

(2009), CARVALHO, 

CASTANHEIRA; MACIEL; 

MARTINS, 

pesquisa 

bibliográfica

, pautando-

se em uma 

abordagem 

qualitativa 

 Revista 

Eletrônica 

Gestão & 

Saúde 

2

0

1

3 

EVENTOS DE 

LETRAMENTOS 

NO TAQUARAL: O 

PAPEL DAS 

PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO NA 

COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DO 

TAQUARAL DE 

TRÊS CORAÇÕES 

Ana Paula 

CAMPOS 

Rojo, Kleiman, 

Marcuschi, Matêncio, 

Terzi, Freire, Ratto, 

Gnerre, Leite, Botelho, 

Alencar, Campos 

Almeida,   

pesquisa 

etnográfica 

 MEMENT

O 

2

0

1

5 

LEITURA, ESCRITA 

E LETRAMENTO: 

UMA PRÁXIS 

DIFERENCIADA 

CALIMAN, 

Natália 

Silva1 

BARBOSA, 

Soares, Kato,  estudo de 

caso  

 Nucleus 2

0

1

0 
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Maria do 

Carmo 

Rodrigues 

NOTAS 

SOBREAFUNÇÃO 

DO LETRAMENTO 

NO 

PROCESSO 

DEASSIMILAÇÃO 

DOMITO PELA 

FILOSOFIA 

José 

Trindade 

Santos 

(não tem referencial 

teórico) 

pesquisa 

bibliográfica 

 Problemat

a Rev. 

Int. de 

Filosofia 

2

0

1

3 

Competência em 

Informação: 

conceitos, 

características e 

desafios 

Kelley 

Cristine 

Gonçalves 

Dias 

Gasque 

SOARES pesquisa 

bibliográfica 

 ATOZ  2

0

1

3 

Eduquito: 

Ferramentas de 

Autoria e de 

Colaboração 

Acess íveis 

na Persp ectiva da 

Web 2.0 

Lucila 

Maria 

Costi 

SANTARO

SA1 

Débora 

CONFORT

O2 

Lourenço 

de 

Oliveira 

BASSO3 

(sem referências sobre 

letramento) 

etnografia/e

studo de 

caso virtual 

 Rev. Bras. 

Ed. Esp 

2

0

1

2 

Envelhecimento e 

Letramento: A 

Leitura e a Escrita 

Rebecca 

Torquato

a, Giselle 

FREIRE;  estudo de 

caso, 

 Psicologia: 

Reflexão e 

Crítica 

2

0
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na Perspectiva de 

Pessoas com Mais 

de 60 Anos de 

Idade 

Massi*,a, 

& Ana 

Paula 

Santana 

questionário

s 

1

1 

ESCRITA 

INFANTIL: A 

CIRCULAÇÃO DA 

CRIANÇA POR 

REPRESENTAÇÕES 

SOBRE GÊNEROS 

DISCURSIVOS 

Cristiane 

Carneiro 

CAPRISTA

NO* 

Elaine 

Cristina 

de 

OLIVEIRA 

(sem referências sobre 

letramento) 

estudo de 

caso 

 ALFA 2

0

1

4 

EXPANDINDO O 

CONCEITO DE 

LETRAMENTO 

ELIZABET

H DALEY 

sem referências sobre 

letramento 

discussão 

bibliográfica 

 Trab.Ling.

Aplic., 

2

0

1

0 

Fanfics – Um caso 

de letramento 

literário na 

cibercultura 

Mirian H. 

Y. 

Zappone 

Kleiman, Street, Rojo, 

Soares 

discussão 

bibliográfica 

 letras de 

hoje 

2

0

0

8 

Feminismo e/no 

pós-colonialismo 

Deepika 

Bahri 

sem referências sobre 

letramento 

discussão 

bibliográfica 

 Estudos 

Feministas 

2

0

1

3 

Fluência verbal 

fonêmica em 

adultos de alto 

letramento 

Patrícia 

Romano 

Opasso1, 

Simone 

dos 

Santos 

Barreto2, 

sem referências sobre 

letramento 

estudo de 

caso, 

aplicação de 

testes 

 einstein 2

0

1

6 
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Karin 

Zazo 

Ortiz1 

Hipertexto e 

gêneros digitais: 

modificações no 

ler e escrever 

Gislaine 

Gracia 

Magnabo

sco 

Marcuschi, Soares, 

Freire 

discussão 

bibliográfica  

 Conjectur

a 

2

0

0

9 

Identidades 

Sociais, 

Letramento 

Visual e 

Letramento 

Crítico: imagens 

na mídia 

acerca de 

raça/etnia 

Aparecida 

de Jesus 

Ferreira 

Bamford, FERREIRA, 

2007; FREIRE, 1987; 

LANKSHEAR, 

2002; NORTON, 2007; 

PENNYCOOK, 2001),  

estudo de 

caso, análise 

de uma 

imagem 

 Trab. Ling. 

Aplic 

2

0

1

2 

Instrumentos de 

letramento em 

saúde 

utilizados nas 

pesquisas de 

enfermagem 

com idosos 

hipertensos 

Ana 

Larissa 

Gomes 

Machado

a 

Francisca 

Elisângela 

Teixeira 

Limab 

Tahissa 

Frota 

Cavalcant

ec 

Thelma 

Leite de 

sem referências sobre 

letramento 

revisão 

integrativa 

da literatura 

 Rev 

Gaúcha 

Enferm 

2

0

1

4 
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Araújod 

Neiva 

Francenel

y Cunha 

Vieirae 

Leitura 

Compartilhada 

em um Hospital 

Pediátrico: 

Análise do 

Comportamento 

Verbal dos 

Contadores 

Eileen 

Pfeiffer 

Flores*, a, 

Gabriela 

Fiúza de 

Almeida 

Santosa, 

Luíza 

Ferreira 

da Motta 

Amadeua 

& Adriana 

de 

Rezende 

Diasb 

sem referências sobre 

letramento 

estudo de 

caso 

 Psicologia: 

Refl exão 

e Crítica 

2

0

1

2 

LER E ESCREVER 

SOBRE CORPOS: 

METODOLOGIA 

FEMINISTA PARA 

LETRAMENTO DE 

JOVENS 

JOANA 

PLAZA 

PINTO 

POSSENTI, Kleiman, 

Britto, FERRARO, 

INSTITUTO PAULO 

MONTENEGRO, 

STROMQUIST, STREET, 

Brian V.; LEFSTEIN, 

RIBEIRO, Vera 

Massagão; VÓVIO, 

Claudia Lemos; MOURA, 

Mayra Patrícia 

metodologia 

feminista, 

rodas de 

conversa 

com grupo 

de 

adolescente

s  

 CADERNO

S DE 

PESQUISA 

2

0

1

1 
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LETRAMENTO DO 

COPIAR E COLAR? 

PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO NA 

PRODUÇÃO DE 

UM 

PERFILMYSPACE 

DAN 

PERKEL 

Scribner and 

Cole 1981, Street 1995, 

(HOBBS, 2004; 

LIVINGSTONE, diSessa, 

(KRESS e JEWITT, 2003; 

KRESS, 2003: ver 

também HULL e 

NELSON, 2005),  

etnografia 

virtual 

 Trab. Ling. 

Aplic 

2

0

1

0 

LETRAMENTO E 

CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADE NA 

TERCEIRA IDADE: 

UM 

ESTUDO DE CASO 

Vidomar 

Silva 

Filho* 

Rosângela 

Hammes 

Rodrigues 

Soares, Kleiman, Street, 

Goody, Anderson, Teale 

e Estrada, Heath, 

Bortoni-Ricardo, 

Machado e Castanheira, 

Silva, Araújo, 

Guimarães, Jaeger, 

Pelandré, Aguiar, 

Dionísio, TFOUNI 

estudo de 

caso 

 Linguage

m em 

(Dis)curso 

2

0

1

2 

Letramento em 

saúde de 

diabéticos tipo 2: 

fatores 

associados e 

controle 

glicêmico 

Helena 

Alves de 

Carvalho 

Sampaio,  

Antônio 

Augusto 

Ferreira 

Carioca,  

Maria 

Olganê 

Dantas 

Sabry, et 

al 

Parker, vários autores 

que falam de 

letramento em saúde 

(ver nas referências) 

estudo de 

caso 

 Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

2

0

1

5 
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Letramento em 

Saúde: 

Importância da 

avaliação em 

nefrologia 

Luanda T. 

M. 

Santos, 

Henrique 

Novais 

Mansur, 

Tatiane F. 

P. de 

Souza 

Paiva, et 

al 

 

Weiss et al,  (várias 

referências sobre 

letramento em saúde) 

ver referências  

pesquisa 

bibliográfica

, revisão 

teórica 

 J Bras 

Nefrol 

2

0

1

2 

Letramento 

funcional em 

saúde: reflexões e 

conceitos 

sobre seu 

impacto na 

interação entre 

usuários, 

profissionais e 

sistema de saúde 

Maria da 

Penha 

Baião 

Passamai

1 

Helena 

Alves de 

Carvalho 

Sampaio2 

Ana 

Maria 

Iorio 

Dias3 

Lisidna 

Almeida 

Cabral4 

Soares, Kleiman,  Jovic-

Vranes, Bjegovic-

Mikanovic, Marinkovic, 

2009;  

Kondilis et al., 2008; 

Olney et al., 2007) e 

formuladores de 

políticas públicas 

(Institute of Medicine - 

IOM, 2004,  

pesquisa 

bibliográfica 

 Interface 2

0

1

2 

LETRAMENTO 

METAMIDIÁTICO: 

TRANSFORMAND

JAY L. 

LEMKE 

LEMKE, 1989a; GEE, 

1990; BEACH, LUNDELL, 

Bolter, Olson,  

discussão 

bibliográfica  

 Trab.Ling.

Aplic. 

2

0
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O SIGNIFICADOS 

E 

MÍDIAS* 

1

0 

Letramento: um 

fenômeno plural 

Elizabeth 

Maria da 

Silva, 

Denise 

Lino de 

Araújo 

BARTON; HAMILTON, 

GEE, Scribner e Cole, 

Street, Heath, Silva, 

Araújo, Soares, 

Bazerman, Mey, Corrêa 

discussão 

bibliográfica 

 RBLA 2

0

1

2 

Letramentos no 

ciberespaço: 

reflexões sobre 

poesia digital 

Mirian 

Hisae 

Yaegashi 

Zappone* 

e Kátia 

Caroline 

de Matia 

Soares, Tfouni, Bolter, 

COPE; KALANTZSIS; 

KRESS; VAN LEEUWEN, 

Lemke, Kleiman,  

discussão 

bibliográfica 

 Acta 

Scientiaru

m. 

Language 

and 

Culture 

2

0

1

3 

Literatura infantil 

e a 

multimodalidade 

no contexto de 

surdez: uma 

proposta de 

atuação  

Luciana 

Cabral 

Figueired

o, Ana 

Cristina 

Guarinell

o 

Rojo, Gesueli, Moura, 

Guarinello,  

discussão 

bibliográfica

, apresenta 

sugestão de 

atividades  

 Revsiat 

Educação 

Especial 

2

0

1

3 

Livros e Leitores 

em Policarpo 

Quaresma  

Pedro Da 

Cunha 

Pinto 

Neto 

Chartier -( sem 

referências sobre 

letramento) 

discussão 

bibliográfica 

 História 

da 

Educação 

2

0

0

3 

Meu modo de 

falar mudou 

bastante, 

as pessoas 

Dorotea 

Frank 

Kersch* 

Michele 

Kleiman, Soares, Tfouni, 

Street, Rosowsky , Silva, 

BARTON & HAMILTON, 

Heath, Terzi,  

Estudo de 

caso 

(etnográfico

) - 

 Trab. Ling. 

Aplic 

2

0

1

2 
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notaram a 

diferença em 

mim: 

quando o 

letramento é 

desenvolvido fora 

do contexto 

escolar 

Otto da 

Silva 

entrevistas 

semiestrutu

radas  

O livro de Alzira Maria Do 

Rosário 

Longo 

Mortatti 

Soares, Mortatti análise de 

um livro 

 educação 2

0

1

3 

Prevalência de 

autoexame bucal 

é maior entre 

idosos assistidos 

no Sistema Único 

de Saúde: 

inquérito 

domiciliar 

Andréa 

Maria 

,Eleutério 

de Barros 

Lima 

Martins  

João 

Gabriel 

Silva 

Souza,  

Desireé 

Sant’Ana 

Haikal, et 

al  

 

sem referências sobre 

letramento 

estudo de 

caso, análise 

quali-quanti 

 Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

2

0

1

5 

PROJETO DE 

VARIAÇÃO 

LINGUÍSTICA NO 

Rachel do 

Valle 

DETTONI* 

Cíntia da 

sem referências sobre 

letramento 

estudo de 

caso 

 ALFA 2

0

1

2 
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CENTRO-OESTE 

(VALCO) 

Silva 

PACHECO

** 

Carolina 

Queiroz 

ANDRADE

*** 

Maria 

Marta 

Pereira 

SCHERRE 

PROJETO 

PORTVIX: A FALA 

DE VITÓRIA/ES 

EM CENA 

Lilian 

Coutinho

YACOVEN

CO* 

Maria 

Marta 

Pereira 

SCHERRE*

* 

EVANGELI

STA* 

Alexandre 

Kronemb

e et al 

sem referências sobre 

letramento 

estudo de 

caso 

 ALFA 2

0

1

2 

Relações entre 

leitura, escrita e 

alfabetização/letr

amento 

científico: um 

levantamento 

Carolina 

Suisso, 

Tatiana 

Galieta 

Santos, Norris e Phillips, 

Tfouni, Santos, Roberts, 

Martins, Ferreira, 

Galieta,  

levantament

o 

bibliográfico 

 Ciênc. 

Educ., 

2

0

1

5 
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bibliográfico em 

periódicos 

nacionais da área 

de ensino de 

ciências 

Retrato do 

analfabetismo: 

algumas 

considerações 

sobre a 

educação no 

Brasil 

Leonor 

Dias 

Paini1*, 

Eliana 

Alves 

Greco2, 

Ana Laura 

Azevedo3

, Maria de 

Lurdes 

Valino3 

e 

Sebastião 

Gazola4 

Kato, Soares, Tfouni, 

Freire 

levantament

o 

bibliográfico

, análise de 

estatísticas  

 Acta Sci. 

Human 

Soc. Sci. 

2

0

0

5 

TEXTOS E 

HIPERTEXTOS: 

PROCURANDO O 

EQUILÍBRIO 

Carla 

Viana 

Coscarelli 

Coscarelli, Ribeiro, 

Soares 

discussão 

bibliográfica 

 Linguage

m em 

(Dis)curso 

2

0

0

9 

Usabilidade em 

tecnologia 

assistiva: estudo 

de caso num 

sistema 

de comunicacao 

alternativa para 

Barbara 

Gorziza 

Avila, 

Liliana 

Maria 

Passerino 

y Liane 

Margarid

Bez estudo de 

caso 

 Revista 

Latinoame

ricana de 

Tecnologí

a 

Educativa 

2

0

1

3 
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crianças com 

autismo 

a 

Rockenba

ch 

Tarouco 

HETEROGENEIDA

DE DA ESCRITA: A 

NOVIDADE DA 

ADEQUAÇÃO E A 

EXPERIÊNCIA DO 

ACONTECIMENTO 

Manoel 

Luiz 

Gonçalves 

Corrêa 

Corrêa,  discussão 

bibliográfica 

 Filologia 2

0

0

6 

LETRAMENTO, 

HETEROGENEIDA

DE E ALTERIDADE: 

ANÁLISE DE 

NARRATIVAS 

ORAIS 

PRODUZIDAS POR 

UMA 

MULHER NÃO-

ALFABETIZADA 

Leda 

Verdiani 

Tfouni, 

Anderson 

de 

Carvalho 

Pereira 

Tfouni estudo de 

caso 

 ALFA 2

0

0

5 

A RELAÇÃO 

FALADO/ESCRITO 

E A CONSTRUÇÃO 

DOS DADOS 

NO FÓRUM 

"ÍNDIO PATAXÓ 

Manoel 

Luiz 

Gonçalves 

CORRÊA 

Kleiman pesquisa 

bibliográfica 

 ALFA 1

9

9

9 

ORALIDADE, 

MEMÓRIA E A 

MEDIAÇÃO DO 

OUTRO: 

PRÁTICAS DE 

ANA 

MARIA DE 

OLIVEIRA 

GALVÃO 

Barton, Hamilton, 

Signorini, Street, Soares 

estudo de 

caso 

(etnográfico

), análise 

documental 

 Educ. Soc 2

0

0

2 
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LETRAMENTO 

ENTRE SUJEITOS 

COM 

BAIXOS NÍVEIS DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

– 

O CASO DO 

CORDEL (1930-

1950) 

NOVAS PRÁTICAS 

DE LEITURA E 

ESCRITA: 

LETRAMENTO NA 

CIBERCULTURA 

MAGDA 

SOARES 

Kleiman, Tfouni, Heath, 

Soares, Bolter, Ong, 

Scribner,  

discussão 

bibliográfica 

 Educ. Soc. 2

0

0

2 

O movimento da 

competência 

informacional: 

uma perspectiva 

para o letramento 

informacional 

Bernadet

e 

Campello 

Batista, Bundy, Foster, 

HATSCHBACH, 

LOERTSCHER, SNAVELY, 

L.; COOPER, N.,  

discussão 

biliográfica 

 Ci. Inf 2

0

0

3 

Leitura e 

alfabetização no 

Brasil: uma busca 

para além 

da polarização 

Claudemir 

Belintane 

Kleiman, Rojo, Soares, 

Tfouni 

discussão 

bibliográfica 

 Educação 

e Pesquisa 

2

0

0

6 

Qu es tões em tor 

no da cons tru 

ção de in 

dicadores 

de anal fa be tis 

mo e le tramento 

Vera Ma 

sagão Ri 

beiro 

Soares, Kirsch e Jun ge 

blut, Hous ton, Kleiman, 

Matêncio, Wagner 

discussão 

bibliográfica

, análise 

documental 

 Educação 

e 

Pesquisa, 

2

0

0

1 
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Cul tu ra Acús ti 

ca e Le tramento 

em Mo çam bi 

que : em 

busca de fun 

damentos para 

uma edu cação in 

tercultural 

José de 

Sou sa Mi 

guel Lo 

pes 

Soares discussão 

teórica, 

análise 

documental 

 Educação 

e Pesquisa 

1

9

9

9 

O papel da 

experiência na 

aprendizagem: 

perspectivas na 

busca e no uso da 

informação 

Kelley 

Cristine 

Gonçalves 

Dias 

GASQUE 

ASSOCIATION OF 

COLLEGE AND 

RESEARCH LIBRARY 

(EUA), Dudziak,  

discussão 

teórica 

 TransInfor

mação 

2

0

0

8 

Políticas de 

Colonização 

Lingüística 

Bethania 

MARIANI 

sem referências sobre 

letramento 

discussão 

bibliográfica 

 Letras 2

0

0

3 

Práticas de 

letramento, 

antropologia 

linguística e 

desigualdade 

social: casos 

etnográficos e 

compromissos 

teóricosI 

James 

Collins 

Street, COOK-GUMPERZ, 

Roggers, Collins e Blot, 

SLEMBROUCK,  

discussão 

bibliográfica 

 Educ. 

Pesqui 

2

0

1

5 

A desconstrução 

do conceito de 

dislexia: conflito 

entre verdades 

Giselle 

Massi, 

Ana Paula 

de 

Kleiman, Matencio,; 

Ribeiro; Signorini, 

Santana,  

discussão 

bibliográfica 

 Paidéia 2

0

1

1 
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Oliveira 

Santana 

A epistemologia 

de John Dewey e 

o letramento 

informacional 

Kelley 

Cristine 

Gonçalves 

Dias 

GASQUE1 

Marcus 

Vinícius 

da 

CUNHA2 

Association of College 

and Research 

Library, Dewey,  

discussão 

bibliográfica 

 TransInfor

mação 

2

0

1

0 

A ERA DO 

“MULTISSINÓPTIC

O”: 

QUE (NOVOS) 

LETRAMENTOS 

ESTÃO EM JOGO? 

Petrilson 

Alan 

Pinheiro 

COPE; KALANTZIS; Rojo, 

KNOBEL; LANKSHEAR, 

GEE; CERVETTI; FREIRE, 

CERVETTI; PARDALES; 

DAMICO, BARTON, D.; 

HAMILTON, M.,  

PARDALES; LUKE, Street 

discussão 

bibliográfica 

 Educação 

em 

Revista 

2

0

1

4 

A experiência de 

um indicador 

de letramento 

científico 

Luis 

Felipe 

Soares 

Serrao • 

Roberto 

Catell i Jr. 

• Et al. 

 

Ribeiro, Fonseca, Santos análise de 

um 

indicador de 

letramento 

(estudo de 

caso?) 

 Cadernos 

de 

Pesquisa 

2

0

1

6 

A formação de 

conceitos em 

adultos não 

escolarizados 

Delma 

Barros 

FilhoII 

Ana 

Terzi, KLEIMAN; 

OLIVEIRA; PEREIRA,; 

TFOUNI; VÓVIO,  

estudo de 

caso, 

aplicação de 

teste 

 Educ. 

Pesqui 

2

0

1

5 
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Cecília de 

Sousa B. 

Bastos 

A produção dos 

diferentes 

letramentos 

João 

Wanderle

y Geraldi 

Geraldi, Soares discussão 

bibliográfica 

 Bakhtinian

a 

2

0

1

4 

A TV digital 

interativa 

terrestre e o 

público 

brasileiro: 

reflexões pela 

manutenção de 

uma 

relação de afeto* 

Carlos 

Eduardo 

Marquion

i 

Ong, Perini,   discussão 

bibliográfica 

 Intercom 

– RBCC 

2

0

1

2 

AQUI SOMOS 

PROTEGIDOS 

PELAS NOSSAS 

QUATRO 

PAREDES. AQUI 

NÓS FALAMOS 

ALEMÃO”: 

HISTÓRIAS 

DE 

LETRAMENTOS 

INTERCULTURAIS 

NO VALE DO 

ITAJAÍ, SC** 

Maristela 

Pereira 

Fritzen* 

Luana 

Ewald 

Street, Kleiman,  abordagem 

interpretativ

ista, estudo 

de caso 

etnográfico 

 Trab. Ling. 

Aplic. 

2

0

1

3 
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Arcabouço 

conceitual do 

letramento 

informacional 

Kelley 

Cristine 

Gonçalves 

Dias 

Gasque 

Campello, Caregnato, 

Dewey, DUDZIAK, 

Fialho, CALDAS 

AULETTE, Soares, Bruce,  

discussão 

bibliográfica 

 Ci. Inf., 

Brasília 

2

0

1

0 

AS LENTES DO 

DISCURSO: 

LETRAMENTO E 

CRITICIDADE NO 

MUNDO DIGITAL 

CLARISSA 

MENEZES 

JORDÃO 

Jordão discussão 

bibliográfica 

 Trab.Ling.

Aplic. 

2

0

0

7 

Como ler os 

textos literários 

na era da cultura 

digital? 

Edgar 

Roberto 

Kirchof 

Soares, Rojo, Cosson, 

coscareli,  

discussão 

bibliográfica 

 estudos 

de 

literatura 

brasileira 

contempo

rânea 

2

0

1

6 

Cultura escrita, 

oralidade 

e gênero em 

conventos 

portugueses 

(séculos XVII e 

XVIII)* 

Lígia 

Bellini 

Ong, Thomas 

(Letramento e 

oralidade) (não tem as 

referências  no final do 

artigo) 

análise 

documental

/bibliográfic

a 

 Tempo 2

0

0

9 

DESAFIOS 

EMPÍRICO-

METODOLÓGICO

S PARA A 

PESQUISA EM 

LETRAMENTOS 

DIGITAIS * 

MARCELO 

EL 

KHOURI 

BUZATO 

Barton, Gee, Street, 

New London group, 

Hamilton, LEANDER, 

Buzatto,  

discussão 

bibliográfica 

 Trab. Ling. 

Aplic 

2

0

0

7 
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DISPONIBILIDADE

, ACESSO E 

APROPRIAÇÃO DA 

LEITURA NO 

CONTEXTO DO 

PROGRAMA 

“LITERATURA EM 

MINHA CASA” 

Maria 

Jaqueline 

de 

Grammon

t 

Machado 

de Araújo 

Dionísio, Soares,  estudo de 

caso 

 Educação 

em 

Revista 

2

0

1

3 

Educação 

científica na 

perspectiva de 

letramento como 

prática social: 

funções, 

princípios e 

desafios 

Wildson 

Luiz 

Pereira 

dos 

Santos 

Shamos, Santos & 

Schnetzler, Laugksch, 

Prewitt, Fourez, Roth & 

Lee, DeBoer, Ramsey, 

Fleming, Arons, Shen, 

Brown, Reveles e Kelly 

discussão 

bibliográfica 

 Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

2

0

0

7 

Epistemologias na 

introdução e no 

desenvolvimento 

de práticas 

escritas: 

identidades em 

jogo 

Manoel 

Luiz 

Gonçalves 

CORRÊA 

CORRÊA, Lea, Street, 

Ong, Signorini, Soares, 

Street 

discussão 

bibliográfica 

 D.E.L.T.A 2

0

1

5 

Escolarização e 

seus efeitos no 

letramento de 

idosos acima de 

65 anos 

Paulo 

Penha de 

Souza 

Filho1 

Giselle 

Aparecida 

de 

Athayde 

Ferraro, Torquato,  estudo de 

caso 

 Rev. Bras. 

Geriatr. 

Gerontol 

2

0

1

4 
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Massi1 

Ângela 

Ribas1 

EXPLORANDO 

TENDÊNCIAS 

PARA 

A EDUCAÇÃO NO 

SÉCULO XXI 

Cristóbal 

Cobo 

Romaní 

JENKINS, ROWLANDS, 

HJøRLAND, B., BOLES, D,  

discussão 

bibliográfica 

 Cadernos 

de 

pesquisa 

2

0

1

2 

Ferramentas 

tecnológicas para 

investigação de 

autoria 

Lidia 

Helena 

Muller 

Zart, 

Dinorá 

Moraes 

de Fraga 

Braga, WARSCHAUER, 

Soares,  

discussão 

bibliográfica 

 RBLA 2

0

1

3 

Gêneros textuais 

e letramento 

Maria do 

Socorro 

Oliveira 

SNYDER, Olveira, 

Kleiman, BAYNHAM, 

Leu, Gee, Barton, 

Lankshear e Knobel, 

Street, BAYNHAM, 

Brton, Hamilton, Latour, 

Freire, McLaren, Giroux, 

Kleiman,  

discussão 

bibliográfica 

 RBLA 2

0

1

0 

Gêneros textuais 

e práticas de 

letramento: a 

temporalidade 

verbal 

no gênero crítica 

cinematográfica 

Eliana 

Merlin 

Deganutti 

de Barros 

Kleiman, Rojo, Moita 

Lopes,  

discussão 

bibliográfica 

 RBLA 2

0

0

9 
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Implicações das 

noções de canção 

como constelação 

de gêneros e de 

letramento 

literomusical para 

o ensino 

de português 

como língua 

adicional 

José 

Peixoto 

Coelho de 

Souza 

SCHLATTER, Cosson, 

Paulino,  

discussão 

bibliográfica

, sugestão 

de atividade 

 RBLA 2

0

1

6 

Inclusão digital 

como invenção 

do quotidiano: 

um estudo de 

caso 

Marcelo 

El Khouri 

Buzato 

Barton, Buzato, Collins,  paradigma 

qualitativoin

terpretativo 

e na 

tradição 

etnometodo

lógica dos 

estudos de 

letramento 

 Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

2

0

0

8 

Infográfico: 

modos de ver e 

ler ciência na 

mídia 

Juliana 

Alles de 

Camargo 

de Souza 

teixeira, Rojo discussão 

bibliográfica

, análise de 

infográfico 

 Bakhtinian

a 

2

0

1

6 

Ler e escrever: 

habilidades de 

escravos e 

forros? Comarca 

do Rio das 

Mortes, Minas 

Gerais, 1731-

1850 

Christiann

i Cardoso 

Morais 

Kleiman, magalhães, 

Soares,  

análise 

documental 

 Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

2

0

0

7 
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LETRAMENTO E 

ALFABETIZAÇÃO 

DE PESSOAS 

JOVENS E 

ADULTAS: UM 

BALANÇO DA 

PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA 

Claudia 

Lemos 

Vóvio* 

Angela B. 

Kleiman* 

BARTON, D.; HAMILTON, 

M.; IVANIC, R.; 

BONAMINO, A.; 

COSCARELLI, C.; 

FRANCO, C., GOODY, J.; 

WATT, I, Heath, Heath, 

Pereira, SCRIBNER, S.; 

COLE, Street, Tfouni 

discussão 

bibliográfica 

 Cad. 

Cedes 

2

0

1

3 

LETRAMENTO E 

INCLUSÃO: DO 

ESTADO-NAÇÃO 

À ERA DAS TIC* 

Marcelo 

El Khouri 

BUZATO 

Street, 

SILVERBLATT,Soares, 

Scribner, Cole, Selfe, 

Lemke, LANKSHEAr, 

Knobel, KOSTOGRIZ, 

Heath, Kleiman, 

GLISTER, Gee, Richard 

Blot., Collins, 

COSCARELLI, Ribeiro, 

BUZATO, Barton 

discussão 

bibliográfica 

 D.E.L.T.A 2

0

0

8 

LETRAMENTO & 

LETRAMENTOS: 

UMA 

PERSPECTIVA 

SÓCIOCULTURAL 

DOS USOS DA 

ESCRITA 

Márcia 

Regina 

TERRA 

Barton, BLOOME, Gee, 

GRAFF, Heath, 

Hamilton, Street, 

Soares, Kleiman, 

Marcuschi, Rojo, 

MACEDO, MCKAY, PAHL, 

K.; ROWSELL, J., 

RIBEIRO, Signorini 

discussão 

bibliográfica  

 D.E.L.T.A. 2

0

1

3 

LETRAMENTO, 

ETNICIDADE E 

DIÁLOGO 

INTERCULTURAL 

Maria 

Sílvia 

Cintra 

MARTINS 

Street, Martins, 

Kleiman, Dorneles, 

Freire, Barton, Hamilton 

pesquisa de 

campo de 

perfil 

etnográfico 

e 

 D.E.L.T.A. 2

0

1

1 
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interpretativ

ista 

Letramento na 

contemporaneida

de 

Angela B. 

Kleiman 

Kleiman, Pereira, 

Dondis, CAZDEN, C.; 

COPE, B.; FAIRCLOUGH,  

discussão 

bibliográfica 

 Bakhtinian

a 

2

0

1

4 

LETRAMENTO(S)/

ALFABETIZAÇÃO 

EM CONTEXTOS 

MULTILÍNGUES 

DE ANGOLA E 

GUINÉ-BISSAU 

Aracy 

Alves 

Martins, 

Silvestre 

Filipe 

Gomes, 

Virgínia 

José 

Baptista 

Cá 

DIONÍSIO, PAULINO, G.; 

COSSON, R., Rojo, 

Soares, Street,  

análise 

documental 

 Educação 

em 

Revista 

2

0

1

6 

LETRAMENTO: 

UMA DISCUSSÃO 

SOBRE 

IMPLICAÇÕES 

DE FRONTEIRAS 

CONCEITUAIS 

Mary 

Elizabeth 

Cerutti-

Rizzati  

BARTON, FREIRE, Gee, 

Graff, Hamilton, Heath, 

Kleiman, SCRIBNER, S.; 

COLE, M., Soares, Street, 

Tfouni 

discussão 

bibliográfica 

 Educ. 

Soc., 

2

0

1

2 

“Liberte-se dos 

rótulos”: 

questões de 

gênero e 

sexualidade em 

práticas de 

letramento em 

comunidades 

Fabiana 

Poças 

Biondo 

MOITA LOPES estudo de 

caso 

 RBLA 2

0

1

5 
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ativistas do 

Facebook 

Literatura infantil 

em uma 

sociedade pós-

literária: a dupla 

morfologia de um 

sistema cultural 

em movimento 

Rildo 

Cosson 

Cosson, Paulino,  discussão 

bibliográfica 

 pro-

prosições 

2

0

1

6 

Mulheres e 

leitoras: entre 

oralidade e 

escrita, espaços 

privados e 

públicos 

Ana 

Maria 

Esteves 

Bortolanz

a 

Carvalho, Moura, 

Masagão,   

discussão 

bibliográfica

, análise 

documental 

 cadernos 

pagu 

2

0

1

4 

O conceito de 

letramento em 

questão: por uma 

perspectiva 

discursiva da 

alfabetização 

Cecília M. 

A. Goulart 

Goulart, Kleiman, Soares discussão 

bibliográfica 

 Bakhtinian

a 

2

0

1

4 

O CORPO QUE 

ESCREVE: 

CONSIDERAÇÕES 

CONCEITUAIS 

SOBRE 

AQUISIÇÃO DA 

ESCRITA 

Marina 

Teixeira 

Mendes 

de Souza 

Costa* 

Daniele 

Nunes 

Henrique 

Silva 

Andrade, Goulart, 

Kleiman, Soares 

discussão 

bibliográfica 

 Psicologia 

em Estudo 

2

0

1

2 
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Olhares e 

reflexões 

contemporâneas 

sobre o triângulo 

sociedade-

educação-

tecnologias e suas 

influências no 

ensino das 

ciências 

Carla 

MoraisI 

João 

PaivaI 

BAWDEN, Wan, Martins,  discussão 

bibliográfica 

 Ed

uc. 

Pes

qui

. 

2

0

1

4 

Condições do 

letramento 

funcional em 

saúde 

de um grupo de 

idosos diabéticos 

Maria 

Izabel 

Penha de 

Oliveira 

SantosI, 

Marilene 

Rodrigues 

PortellaII 

Weiss BD, Mays MZ, 

Martz W, Castro KM, 

DeWalt DA,m(várias 

referências sobre 

letramento em saúde) 

Pignone MP, Institute of 

Medicine, Sorensen K, 

Broucke SV, Fullam J, 

Doyle G, Pelikan J, 

Slonska 

Z,  

estudo de 

caso  

 Rev Bras 

Enferm 

2

0

1

6 

POLÍTICAS E 

PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO NA 

INGLATERRA: 

UMA 

PERSPECTIVA DE 

LETRAMENTOS 

SOCIAIS COMO 

BASE 

PARA UMA 

Brian 

Street 

AIKMAN, ANDERSON, 

A.B.; STOKES, S.J., 

BARTLETT, L.; HOLLAND, 

D., BARTON, D.; 

HAMILTON, M.; IVANIC, 

R., BAYNHAM, M.; 

PRINSLOO, M., BRANDT, 

D., BESNIER, N., 

CASTANHEIRA, M.L., etc 

(tem  váriios outros) 

discussão 

bibliog´rfica 

 Cad. 

Cedes 

2

0

1

3 
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COMPARAÇÃO 

COM O BRASIL* 

POR DENTRO DO 

JOGO: 

VIDEOGAMES E 

FORMAÇÃO DE 

SUJEITOS 

CRÍTICOS 

LUIZ 

HENRIQU

E 

MAGNANI 

Gee discussão 

bibliográfica 

 Trab. Ling. 

Aplic 

2

0

0

7 

Práticas de 

letramento no 

processo de 

envelhecimento 

Giselle 

Massi* 

Rebecca 

Torquato

* 

Ana 

Cristina 

Guarinell

o* 

Ana Paula 

Berberian

* 

Ana Paula 

Santana* 

Regina 

Celebrone 

Lourenço

* 

Ribeiro, Vóvio, Moura, 

Soares,  

estudo de 

caso 

 REV. 

BRAS. 

GERIATR. 

GERONTO

L 

2

0

1

0 

Práticas e eventos 

de letramento em 

meios 

populares: uma 

Ana 

Cláudia 

Ribeiro 

Tavares 

Lopes, Street, Soares, 

Martínez, Mortati, Terzi 

estudo de 

caso 

 Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

2

0

0

9 
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análise das redes 

sociais de 

crianças de uma 

comunidade da 

periferia da 

cidade do Recife 

Andréa 

Tereza 

Brito 

Ferreira 

Produção 

Científica na Área 

da Surdez: 

Análise dos 

Artigos 

Publicados na 

Revista Brasileira 

de Educação 

Especial no 

Período de 

1992 A 2013 

Claudinéi

a Barboza 

de 

AZEVEDO

2 

Claudia 

Regina 

Mosca 

GIROTO3 

Ana Paula 

de 

Oliveira 

SANTANA

4 

(não apresenta 

discussão sobre 

letramento, apenas 

dados sobre publicações 

sobre letramento na 

área da surdez)   

levantament

o 

bibliográfico  

 Rev. Bras. 

Ed. Esp 

2

0

1

5 

Quando a escrita 

ressignifica a 

vida: 

diários de um 

agricultor – uma 

prática de 

escrita 

“masculina” 

Vania 

Grim 

Thies 

Eliane 

Peres 

Ribeiro, Kleiamn, 

Matencio, Soares, 

Vóvio, Masagão 

estudo de 

caso 

 Revista 

Brasileira 

de 

Educação 

2

0

0

9 

HABILIDADES DE 

LEITURA DE PRÉ-

ESCOLARES 

Heloísa 

Helena 

Motta 

Sulzby e Teale, Willians, 

Katims, Saint-Laurent, 

estudo de 

caso 

 Paidéia 2

0
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DEFICIENTES 

AUDITIVOS: 

LETRAMENTO 

EMERGENTE1 

Bandini2 

Claudia 

Lessa de 

Azevedo 

Corrêa de 

Oliveira* 

Érika 

Costa de 

Souza 

L.; Giasson, J. & Couture, 

C 

0

6 

Mudanças na 

concepção de 

escrita 

de jovens e 

adultos em 

processo 

de letramento 

Sylvia 

Bueno 

Terzi 

BARTON, D; HAMILTON, 

M., FEHRING, H.; 

GREEN, P, GEE, HEATH, 

KRESS, Signorini, Street, 

Terzi,  

estudo de 

caso 

 Rev. 

Brasileira 

de 

Lingüística 

Aplicada, 

2

0

0

5 

Tecnologia 

eletrônica e 

letramento 

digital: 

um inventário da 

pesquisa 

nascente 

no Brasil 

Iúta 

Lerche 

Vieira 

(KAMIL, Soares, aragão 

INTRATOR e KIM, 

HODGES, Leu, Semali,  

estudo 

exploratório 

de caráter 

descritivo/ 

quantitativo 

 Rev. 

Brasileira 

de 

Lingüística 

Aplicada 

2

0

0

4 

RELENDO LURIA: 

OS LIMITES DE 

UMA 

PERSPECTIVA 

MARISOL 

BARENCO 

DE MELLO 

Rojo, Tfouni  discussão 

bibliográfica 

 Cadernos 

de 

Pesquisa 

2

0

0

1 

Inclusão digital e 

educação para a 

competência 

Helena 

Silva, 

Othon 

Le Coadic, Buzato, 

American Library 

discussão 

bibliográfica 

 Ci. Inf., 

Brasília 

2

0
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informacional: 

uma 

questão de ética 

e cidadania 

Jambeiro, 

Jussara 

Lima, 

Marco 

Antônio 
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