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Metodologia
Analisar eventos de letramento que
ocorrem na esfera escolar, bem como
textos e materiais de leitura e de escrita
que circulam na sala de aula de uma
criança que frequenta os anos iniciais do
Ensino Fundamental.

Eventos de letramento analisados

Eventos
de leitura

Eventos
de
escrita

Eventos
combinados

Pesquisa de cunho etnográfico com
crianças: acompanhamento de uma
menina de oito anos no seu cotidiano
escolar em visitas ocorridas durante o final
do 2º ano e o início do 3º ano-ciclo.
Procedimentos metodológicos:
•observações registradas em diário de
campo;
•entrevistas com a criança;
•registros fotográficos dos materiais de
leitura e de escrita;
•descrição dos eventos observados
através de componentes-chave de
roteiro-guia.

Eventos de
oralidade
“letrada”

Aporte teórico
Estudos do letramento: Street (2003,
2009), Street e Lefstein (2007).
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Dentre os eventos analisados, a
recorrência do registro do local e da
data na lousa pela professora e a
cópia no caderno pela criança
configurou-se como uma prática de
letramento tipicamente escolar.

