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1- Apresentação
Este texto pretende apresentar os principais resultados da pesquisa “A população rural do alto Jequitinhonha e a questão da leitura e da escrita” que teve como objetivo buscar compreender o significado da escrita para um grupo de alunos residentes em uma comunidade rural do Alto Vale do Jequitinhonha. 
Altos níveis de analfabetismo e baixo nível de escolaridade são características do meio rural AAGB Antonio Augusto Gomes Batista     Aqui vale a pena citar dados (Censo, por exemplo) e citar estudos sobre o tema. . Na região do Vale do Jequitinhonha esses índices são alarmantes. AAGB Antonio Augusto Gomes Batista     Idem.  No meio rural, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas, onde predominam formas de comunicação essencialmente orais, a escrita possuiria uma circulação restrita ou mesmo inexistente. Particularmente a partir da década de 80, estudos vêm procurando investigar as complexas interrelações entre oralidade e escrita e as conseqüências econômicas, sociais, culturais e cognitivas que podem ser apreendidas do fato de sociedades ou grupos sociais organizarem-se predominantemente em torno de tecnologias orais ou escritas de comunicação. 
Esta pesquisa, então, buscou explorar os significados que o aprendizado da escrita assume para crianças que vivem em meios marcados pela oralidade e pela circulação restrita da escrita.  Com essa exploração, busca-se reunir elementos para contribuir de modo mais significativo para a reversão dos níveis de analfabetismo e de escolaridade no meio rural. As principais perguntas que organizaram a pesquisa dizem respeito às relações que essas crianças e os demais agentes sociais, com os quais interagem, estabelecem com o mundo da escrita: que contatos mantêm com a escrita ? que expectativas possuem em relação à escrita e a seu aprendizado? que usos, na vida cotidiana, são feitos da escrita? que instituições e práticas (além das escolares) realizam a mediação entre a oralidade e a escrita? que material escrito circula nas comunidades rurais? 
O texto apresenta a seguinte organização: num primeiro momento, será feita a especificação do objeto de estudo seguida das bases teóricas nas quais se apóia, a seguir, serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados na exploração do objeto; serão apresentados os perfis dos envolvidos na pesquisa (professora e alunos) e, finalmente, serão tecidas considerações que buscam articular as questões norteadoras da pesquisa e seus resultados efetivos.

2- Especificação do objeto de estudo
 Letramento é um conceito introduzido muito recentemente no Brasil (SOARES, 1998; KLEIMAN, 1995) e tende a designar o estado ou a condição dos indivíduos ou grupos sociais que se apropriaram da escrita e dela se utilizam em práticas sociais de leitura e escrita. 
Diferentemente do termo “alfabetização”, portanto, “letramento” não designa particularmente o processo individual de apropriação da leitura e da escrita, das habilidades do ler e do escrever. Ao contrário, o termo enfatiza seus resultados e conseqüências, e não somente para os indivíduos, mas também para grupos sociais e sociedades. Chama ainda a atenção não apenas para a escola — como tende a fazer o termo “alfabetização” — mas também para o conjunto das instituições e processos sociais que marcam o aprendizado e o uso da escrita. Designa, por fim, diferentemente do último termo, não propriamente o estado ou condição daqueles que adquiriram as competências do ler e do escrever, mas, antes de tudo, a condição daqueles que dessas competências se utilizam de fato em práticas de leitura e de escrita, participando de eventos e relações sociais organizados em maior ou menor grau com base nessa tecnologia de informação.
Subjaz ao conceito de letramento a hipótese de que o domínio da escrita altera a condição ou estado dos indivíduos ou grupos (SOARES, 1998). É em torno dessa hipótese – de  sua discussão e de sua especificação – que se organizou, de modo mais acentuado a partir de meados dos anos 70, no exterior, um campo de estudos (com um marcado caráter interdisciplinar) a respeito da escrita e de suas supostas conseqüências cognitivas, lingüísticas, sócio-culturais, políticas e econômicas	Para sucessivas revisões do campo de estudos, ver STREET (1984); GNERRE (1985a); GRAFF (1994); VERHOEVEN (1994) e OLSON (1997).. Conseqüências cognitivas: a escrita e as práticas sociais e culturais a ela associadas seriam responsáveis pelo desenvolvimento de modos diferenciados de pensamento, dentre outros, o raciocínio abstrato e descontextualizado, o controle cognitivo, a metacognição	Uma revisão crítica das implicações cognitivas do domínio da escrita é feita por OLIVEIRA (1995).. Conseqüências lingüísticas: ao objetivar a fala, a escrita teria permitido, numa perspectiva social, o surgimento da reflexão lingüística; sua associação a um variedade lingüística seria um dos fatores que construiria a legitimidade social dessa variedade e sua apreensão como língua oficial (GNERRE, 1985b); numa perspectiva individual, a aquisição da escrita possibilitaria o desenvolvimento da reflexão metalingüística e de uma fala orientada pelos padrões e convenções da escrita (OLSON, 1994). Conseqüências sócio-culturais: a escrita seria uma das principais responsáveis pelo surgimento da ciência, da história (em oposição ao mito) e daquilo que se convencionou chamar a herança cultural grega (GOODY, 1977); seria uma das principais linhas de demarcação de processos de inclusão e exclusão social e um dos elementos constitutivos de identidades sócio-culturais (STREET, 1994). Conseqüências políticas: para uns, a introdução da escrita na Grécia Antiga teria sido um dos fatores responsáveis pela invenção da democracia e pela criação das instituições democráticas; teria possibilitado o desenvolvimento da administração pública e das sociedades burocratizadas	Para uma revisão crítica dessas implicações, ver OLSON (1997).; para outros, teria permitido, em muitos casos, o aumento do controle sobre os indivíduos e o exercício do poder (GRAFF, 1986; Lévi-Strauss, 1986). Conseqüências econômicas: a alfabetização seria uma das condições necessárias para o desenvolvimento econômico e para o “progresso” (ANDERSON, 1966).
Ao longo dos anos 80, o intenso debate travado em torno dessas hipóteses terminou por originar duas posições principais. A primeira delas, conhecida como “modelo ‘autônomo’ de letramento” (STREET, 1984), tende a fazer recair na escrita e nas formas de sua reprodução técnica – suportes materiais, tecnologias de reprodução (da imprensa ao computador ) tomadas em si mesmas, enquanto tecnologias de comunicação e de preservação do conhecimento e da informação (OLSON, 1997: 32-33) – o poder transformador do domínio da escrita. Assim, a escrita, a imprensa e os meios eletrônicos de uso e reprodução da escrita possuiriam um conjunto de características imanentes que – associadas em maior ou menor grau a processos sociais — exerceriam um impacto (social, cultural, econômico, político, cognitivo) sobre os indivíduos e as sociedades.
A segunda posição tende a ser identificada como um “modelo ‘ideológico’ do letramento” (STREET, 1984). De acordo com esse modo de compreender o fenômeno, a apropriação da escrita não tem em si um conjunto de conseqüências fixas e pré-definidas: aquilo a que se denomina escrita é um conjunto muito complexo e variável de comportamentos, gestos, competências e habilidades, envolvidos num conjunto muito heterogêneo de práticas e instituições sociais marcadas por relações de poder que condicionam o significado da escrita para aqueles que a utilizam e dela se apropriam. Aquilo que a escrita faz pelos indivíduos e para os grupos sociais depende, fundamentalmente, dessas práticas e instituições, e das relações de força e poder que tendem a expressar; vale dizer, depende dos contextos sociais e políticos de sua aquisição e utilização. 
Assumiu-se, na pesquisa, o segundo modelo de compreensão do letramento, o modelo “ideológico” ou “em contexto”. As perguntas que subjazem, portanto, ao estudo são as seguintes: se as características do letramento são dependentes dos contextos sociais e políticos de uso e de transmissão da escrita, que características tende a assumir num contexto escolar rural de transmissão e de uso da escrita? que conseqüências e impactos esse contexto tende a possibilitar para os indivíduos e grupos sociais que utilizam e aprendem a escrita numa escola de meio rural que atende a uma população em grande parte afastada da escrita? que significados, nesse contexto, assume o letramento e o aprendizado da escrita?
Com base nessas perguntas mais gerais, desenvolveu-se a pesquisa por meio de um estudo de caso: selecionou-se uma única turma multisseriada, 3ª e 4ª séries, de alunos de uma escola rural e procurou-se  investigar , no cotidiano dessas crianças, seus contatos com a escrita, na escola, na família e em diferentes espaços sociais ( cultos religiosos, no trabalho) em que se inserem em seu dia-a-dia. A escolha dessa série de deveu à necessidade de se evitar os problemas muito iniciais da alfabetização das crianças (na 1a e 2a séries), que tornariam a abordagem excessivamente complexa para os objetivos da pesquisa.
Em síntese: se o significado da leitura e da escrita, assim como de seu aprendizado, é, em grande parte, construído pelas condições de vida, de existência e do cotidiano dos sujeitos nela envolvidos, é necessário apreender a significação que, para esse grupo de crianças, se constrói para a escrita no cotidiano, na escola, na família e na comunidade.

3 – Descrição dos procedimentos metodológicos

Buscando responder às questões propostas, o projeto se organizou em torno de duas etapas metodológicas. A primeira, de caráter exploratório, buscou caracterizar o município através do levantamento de estudos já realizados sobre ele e da atualização dos dados junto aos órgãos competentes (IBGE, Prefeitura, Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha – AMAJE), levantamento de impressos presentes na escola, visitas às comunidades e às famílias das crianças. Para tanto, foram utilizados, como formas de registro, diários de campo, fichas de identificação individual, fotografia e gravações em fita cassete. 
Essa primeira etapa buscou reunir elementos acerca do município, da comunidade e da escola, elementos esses que serviram de subsídio para a  a segunda etapa – um estudo em profundidade do significado da leitura e da escrita para o grupo de alunos de uma classe multisseriada. A metodologia utilizada nessa etapa teve como procedimento básico a entrevista semi-estruturada, através da qual foram construídos os perfis de configurações sociais (LAHIRE, 1997) em que se inserem essas crianças, situadas no ponto de cruzamento do universo familiar e escolar. 
 Nesse texto, será dada ênfase ao segundo momento da pesquisa, uma vez que é a partir dele que se construíram os resultados aqui apresentados.
O município selecionado foi um município do Alto Vale do Jequitinhonha, por este já ter sido foco de outras pesquisas sobre letramento, fator que permitiria aos pesquisadores  uma leitura mais consistente e articulada desse fenômeno em comunidades rurais.
A partir de uma análise mais geral das escolas localizadas no meio rural desse município, selecionou-se uma escola com as seguintes especificidades: maior proximidade da sede (8km), o que permite  o deslocamento fácil de sua população;  a existência de classes multisseriadas; a formação da professora  ( magistério ) e seu local de residência ( sede do município );  uma menor dispersão da população, caracterizando a comunidade como uma comunidade relativamente uniforme e concentrada. Considerou-se, ainda, a facilidade do acesso à comunidade pelos pesquisadores. A sala de aula selecionada foi uma sala multisseriada, de  3ª e 4ª série, composta por  alunos na faixa etária dos 8 aos 14 anos, todos residentes na comunidade

4 – Descrição da professora 

A professora, residente na sede do município, leciona na escola em questão há cerca de  doze anos. Tem a formação em magistério obtida através de um curso de supletivo, o Logus II. Participa efetivamente de programas de formação continuada mantidos pela secretaria municipal de educação.
Ela é vista pelos alunos como uma professora muito brava e pelos pais, de modo geral, como uma ótima professora, pois “aperta os alunos”. Na visão que tem de si mesma, demonstra ser necessário que exija mais dos alunos para que possam “dar conta” da continuidade dos estudos,  em escolas estaduais, na sede. 
As observações de aula  realizadas durante a pesquisa permitiram que se pudesse caracterizá-la como uma professora extremamente tradicional no que se refere à forma descontextualizada com que trabalha os conteúdos de modo geral. Por outro lado, essa prática tradicional está sustentada por uma firme crença, de sua parte, naquilo que faz e, até certo ponto, naquilo que espera dos alunos. No que se refere, em especial, ao ensino de língua portuguesa, ainda permanecem atividades, descontextualizadas, como “pontue, passe para o plural”, dentre outras, ao lado de um grande estímulo para que os alunos leiam e escrevam tanto para ela e para os colegas, quanto para si próprios. Existe uma forma diferente de cobrança das práticas de leitura e de escrita que parece focar o valor dessas práticas para além do espaço da sala de aula. È talvez por este motivo, que os alunos estão sempre circulando com impressos sem que tenham, diretamente, uma atividade escolar para cumprir.
Como professora, explicita que, no seu trabalho com a leitura, preocupa-se com a leitura em voz alta e com que os alunos leiam bastante. Na escrita preocupa-se com a ortografia e com a organização das idéias quando produzem textos. Defende a importância da entonação e da pontuação na leitura ese esforça para que os alunos desenvolvam essa prática. Trabalha muito com a produção e acredita que os alunos têm que ser formados para além da escola.
Trabalha basicamente com dois livros didáticos. Seleciona atividades de português, em especial dos livros didáticos “Alp” e “Viver e Aprender”, mas insiste que não se restringe a eles. Trabalha com jornais, livros de literatura, bulas de remédios.  De vez em quando, cobra a leitura de livros com fichas de leitura. 

5 – Descrição da turma e de suas relações gerais com a leitura e a escrita 

A sala de aula selecionada é uma sala espaçosa, medindo aproximadamente 20m2, espaço que se torna ainda mais saliente devido ao reduzido número de alunos. A  ventilação é precária, pois há apenas uma janela, do tipo basculante, o que não favorece a circulação do ar, fazendo com que a sala esteja sempre fria. As carteiras estão dispostas umas ao lado das outras, de forma que todos os alunos fiquem mais próximos ao quadro e da mesa da professora, que fica  no canto esquerdo da sala. As carteiras que não são utilizadas são amontoadas a um canto, no fundo da sala, em contraste com uma espécie improvisada de balcão, onde ficam empilhados os livros de leitura. Ao lado da mesa da professora, há uma estante de aço onde são colocados os livros didáticos e outros impressos como, jornal, revistas, apostilas. Nas paredes, alguns cartazes e mapas; os cartazes são alguns produzidos pelos próprios alunos, quando da comemoração de alguma data cívica, e outros, segundo a professora, foram fornecidos juntamente com o material didático de Ciências – aparelho fonador,  corpo humano, cartaz relativo à escovação; os mapas são de Minas e do Brasil. 
A forma de organização da sala mostra um movimento constante dos alunos, ou seja, é uma sala em que há uma constante circulação; os alunos demonstram bastante familiaridade com os impressos presentes, principalmente com os mapas que eles sempre consultam para localizar lugares para onde vão seus parentes em época de migração sazonal. 
A turma selecionada, multisseriada, é composta de 8 (oito) alunos, sendo cinco de 4ª e três de 3ª série. A idade dos alunos varia entre 09 e 14 anos. Esses alunos residem em duas comunidades próximas.
A turma apresenta diferentes constituições familiares. Alguns alunos fazem parte de famílias com mais de cinco filhos e apenas dois são de famílias com menos de três filhos. Há alunos em diferentes posições na fratria e, nesse sentido, suas relações com a leitura e a escrita construídas de forma diferenciada. Ora o aluno, quando o mais velho, é aquele que incentiva a leitura dos irmãos, ora, quando tem irmãos mais velhos, é influenciado por eles.
De modo geral, os pais dos alunos dessa turma apresentam baixa escolaridade. A maioria cursou até a 2ª ou 3ª série e outros não freqüentaram a escola, apenas assinando o nome. Há apenas uma família que se distingue das demais, o pai cursou até a 5ª série e a mãe está cursando o 2º ano do ensino médio. 
Para essa turma, a escola é o loccus do aprender e não haveria diretamente uma relação com uma futura profissionalização. Assim, vai-se para a escola para aprender, para estudar, para divertir, para aprender a ler. Alguns alunos explicitaram que, em casa, antes de entrar para a escola, a mãe ou um irmão mais velho ensinou-lhes o alfabeto, a escrita de algumas palavras, o nome. Da mesma forma, até o momento, dúvidas que têm com as tarefas escolares são resolvidas com os irmãos mais velhos que freqüentam ou freqüentaram escola, ou eles mesmos já ensinam irmãos menores.
De modo geral, os alunos gostam tanto de ler quanto de escrever. Há vários livros de literatura disponíveis no fundo da sala, dentre os quais eles  estão sempre selecionando alguns  para serem lidos em casa. Parece haver mais um incentivo para a leitura do que uma cobrança, por parte da professora. Esse incentivo se traduz em euforia quando os alunos relatam  as histórias lidas  que mais gostaram . É muito comum também a releitura dos livros considerados interessantes.  Percebe-se também certo gosto em escrever as histórias que são propostas pela professora e todos mostram, com prazer,  os cadernos de produção de textos.
Além dos livros, o bilhete é um outro gênero de texto bastante presente entre eles. Algumas meninas disseram, muito animadamente, que gostam de escrever bilhetes para os colegas. Durante as aulas, quando querem falar entre si e não podem, escrevem bilhetes. Adoram contar as estratégias que utilizam para passá-los sem que a professora veja. Não mandam bilhetes para outras pessoas que não sejam os próprios colegas. 
A carta também é uma modalidade de texto utilizada na comunicação.. Pelo tom e pelo ar de mistério durante a entrevista, parece que as cartas são textos mais íntimos que não podem ser lidos nem falados para os outros. Algumas meninas sabiam de cartas de meninos que haviam sido escritas mas não podiam contar sobre seu conteúdo. Parece se tratar de cartas de “namoricos”. Poucos alunos escrevem cartas para irmãos que foram embora. 
A produção de outros gêneros como o cartão, o convite,  é uma prática provocada pela escola, quando da realização de alguma comemoração. Por exemplo, quando da festa para as mães, a professora confecciona  cartões, com eles. A professora também faz com a turma uma agenda, na qual registram atividades, recados e datas importantes para a turma.
Dentre os textos impressos que circulam na escola, um bastante lido pelos alunos é o  jornal. A escola recebe semanalmente, da Prefeitura, um número do jornal Estado de Minas. A professora disponibiliza-o para os alunos que se interessam pela sua  leitura. Gostam de ler notícias mais atuais e, no momento da entrevista, estavam acompanhando notícias sobre o “Apagão”; outros gostam de ler sobre acidentes, alguns gostam de ler os quadrinhos.  Alguns levam para casa e os pais também gostam de ler. 
De modo geral, os alunos que participam dos cultos da igreja católica ou da igreja evangélicaconvivem com os textos que circulam nessas duas religiões. Quando há folhetos nos cultos da igreja católica, acompanham sua leitura. A única aluna evangélica lê a bíblia sozinha e para a mãe, quando é solicitada.6 – Considerações acerca dos resultados
	
A pesquisa intitulada “A população rural do Alto Jequitinhonha e a questão da leitura e da escrita”, teve como objetivo principal buscar compreender o significado da escrita para um grupo de alunos residentes em uma comunidade rural do Alto Vale do Jequitinhonha. Para tanto, selecionou como foco das investigações as relações que essas crianças e os demais agentes sociais, com os quais interagem, estabelecem com o mundo da escrita. As perguntas que nortearam a pesquisa e que vão aqui respondidas dizem respeito ao contato que as crianças mantêm com a escrita, às suas expectativas em relação à escrita e ao seu aprendizado, aos usos que fazem da escrita na vida cotidiana, às instiuições (agências de letramento) e práticas responsáveis pela mediação entre a oralidade e a escrita e, finalmente, ao material escrito que circula na comunidade.  Uma análise dos dados leva às seguintes considerações: 
A escola tem funcionado como a principal facilitadora do contato das crianças com a leitura e com a escrita. Esse contato se dá através da realização de tarefas escolares, leitura de livros,  revistas e jornais provocada pela escola. Um outro contato bastante significativo com a leitura é através da leitura da bíblia provocada pelas instituições religiosas às quais pertencem; de maneira mais secundária, os alunos mantêm contato com outras formas de comunicação (oral e escrita) como a televisão e o rádio. 
A escola é também a maior responsável pelas expectativas que esse grupo de alunos têm com relação ao aprendizado da leitura e da escrita. A leitura/escrita é percebida por alguns como uma forma de prazer (ler para si, ler para o outro, conhecer o mundo através da fantasia que as leituras proporcionam) e também como uma forma de exercício do poder: através do saber ler e escrever, é possível conquistar posições na vida, ser aprovado em concursos, resguardar-se de pessoas mal intencionadas. Esse último “valor” atribuído ao saber ler e escrever, é ilustrado por um dos participantes através de um fato concreto: um certo conhecido, esteve a ponto de perder suas terras por ter assinado, sem saber, um documento delegando poderes de venda a uma terceira pessoa, que acabou agindo me má fé.  
Percebe-se também a importância da escola na instrumentalização das crianças para o uso da escrita: cartas e bilhetes constituem uma prática bastante corrente entre os membros da comunidade e seus parentes ausentes, mediada pelas crianças. A  escrita é usada cotidianamente, também, no apontamento de serviços e cadernetas de débito utilizadas para a compra em lojas e armazéns. 
Ficou claro também que, paralelamente à escola, as outras instituições que funcionam como agências de letramento são a igreja e a família. Prova disso são os materiais escritos que circulam nas comunidades: materiais didáticos, jornais, revistas, livros de literatura; destaque especial pode ser dado à bíblia visto que, das famílias pesquisadas, 90% possuem a bíblia, ou, pelo menos, têm em casa algum referente que se reporta a ela, um livro de salmos, um quadro que contenha algum salmo, um folheto de missa ou de culto, etc.
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