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Apresentação:
O trabalho tem como objetivo analisar as principais instâncias que possibilitaram a grupos
marginalizados o acesso à alfabetização e à leitura ao longo do século XX no Brasil. Baseiase em um conjunto de investigações que vêm sendo desenvolvidas no Grupo de Estudos
sobre Cultura Escrita da UFMG. As pesquisas têm utilizado como principais fontes
depoimentos orais, autobiografias, impressos "populares", dados censitários e documentos
institucionais. A historiografia da leitura tende a concentrar suas análises nos espaços,
suportes e objetos canônicos associados à formação de leitores: a biblioteca e a escola; o
impresso; o livro e a imprensa. Em países como o Brasil, no entanto, de disseminação da
alfabetização e da escolarização recentes, esses elementos podem ser insuficientes para se
compreender a história da cultura escrita no País.
As pesquisas realizadas revelam que grupos tradicionalmente associados à oralidade e que,
por muito tempo, encontravam-se dissolvidos em expressões que, por sua própria carga
discursiva, tendiam a homogeneizá-los – como “povo”, “mulheres”, “dominados”,
“excluídos”, “negros”, “nordestinos” – utilizavam táticas e, de maneiras particulares (nem
sempre coincidentes com as que predominavam em outros grupos sociais “naturalmente”
vinculados ao mundo letrado), inseriam-se em práticas de letramento e formavam-se
leitores. Os modos participação dessas camadas da população no mundo da cultura escrita
parecem estar muito mais vinculados a práticas orais de socialização do escrito, à circulação
do manuscrito e a modos não-escolares de aprendizagem. O espaço da cidade, o trabalho, a
família, a escola, o rádio, os movimentos sociais, as igrejas de diferentes denominações e
outras instituições religiosas revelaram-se como os principais agentes de letramento.
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