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RESUMO - Este trabalho vem apresentar os resultados das discussões feitas pelo grupo de estudos 
vinculado ao Projeto de Extensão Letramento Acadêmico. O projeto, que põe em foco as relações de 
estudantes africanos e indígenas na universidade, trabalha justamente com as práticas textuais que 
envolvem a participação acadêmica. Dessa forma, o grupo de estudos foi criado para ser um espaço 
de debate para os conceitos e os desafios que perpassam os letramentos e acabou por envolver 
tanto questões pertinentes às dificuldades dos grupos acima mencionados, como dos indíviduos em 
geral que se encontram na periferia dos processos educacionais atualmente. Tendo em mente que as 
interações linguísticas se dão em sociedade, nas diversas esferas da atividade humana e por isso 
assumem textos relativamente estáveis, abordou-se o problema do próprio texto em si enquanto 
gênero discursivo por meio da leitura de Bakhtin (1997), que problematiza o texto enquanto objeto de 
estudo, levando em conta “a complexa interdependência que se estabelece entre o texto (…) e o 
contexto (…) através do qual se o realiza o pensamento do sujeito que pratica ato de cognição e de 
juízo.” Os artigos de Signorini (1994a; 1994b; 2003; 2004) foram importantes para situar a questão do 
letramento mais objetivamente por meio de estudos que expõem a imagem que os indivíduos ditos 
não-letrados têm de si (1994a), os fatores de flexibilidade comunicativa que atuam na negociação dos 
papéis da interação comunicativa (2003) e também o conceito de adequação que as instituições de 
ensino utilizam ao avaliar textos (2004). Essas reflexões possibilitaram o desenvolvimento de uma 
consciência acerca dos processos de letramentos, do modo como essas práticas vêm sendo 
trabalhadas e das possibilidades de ação que podem beneficiar o ensino. 
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Introdução 
 
A ideia de letramento leva em conta que as práticas de escrita se configuram como parte da 

vida na sociedade, já que são um conjunto de ações imersas na interação social, de modo que fazem 
parte da dinâmica de que os indivíduos de uma comunidade participam cotidianamente. Os textos 
escritos acabam por intermediar uma gama de situações da interação entre os indivíduos. Por sinal, a 
relação do indivíduo com a escrita reflete muito das relações deste com a comunidade que o cerca, 
superficializando no texto os conflitos político-ideológicos de que ele faz parte. 

Por isso, é importante compreender que as abordagens sobre o texto devem levar em conta 
que as expressões linguísticas se manifestam de maneira relativamente estável, já que a própria 
natureza das interações sociais humanas reflete um conjunto de atividades reconhecível. Dessa 
maneira, Bakhtin (1992) aponta para a possibilidade de se reconhecer gêneros discursivos, de modo 
que os usos da linguagem assumem formas próprias a depender das necessidades que emergem 
das atividades humanas. 

Esses gêneros discursivos são reconhecíveis nos letramentos, justamente porque estes se 
conectam às diversas possibilidades de interação linguística por meio da escrita. É evidente que 
essas interações linguísticas dependem das próprias interações sócias, tal qual os gêneros, e por 
isso esses dois conceitos caminham lado a lado. O letramento, o uso da escrita nas interações 
sociais, vem da própria necessidade de se inserir nas práticas sociais, que naturalmente se definem 
dentro de gêneros discursivos diversos. 

No entanto, o conceito de letramento pode ser confundido com o de escolarização e, então, 
é comum emergirem na discussão todos os preconceitos ligados ao traquejo com a escrita. Signorini 
(2003) lembra que há uma naturalidade em se pensar que o saber escolarizado leva a poder social: 
quanto mais tempo o indivíduo passa na escola, melhor sua performance em sociedade. A relação de 
causa e efeito que se estabelece nesse pensamento, no entanto, não é constatada na prática. O 
tempo de escolaridade não determina a participação do indivíduo nas estruturas de poder; seu papel 
na sociedade é definido por fatores políticos e sociais muito mais complexos, e o seu domínio sobre 
as práticas de escrita é apenas um dos meios em que esse seu papel se mostra, revelando-se por 
meio de marcas identitárias. 

A ideia de que ser estudado é saber falar direito vem de um conceito de progresso ligado ao 
racionalismo iluminista do “esclarecer o ignorante”. Segundo Signorini (1994a):  

 
Nesse sentido, ensinar português é ensinar a ler e a escrever “direito”, mas também 
a falar e a raciocinar/agir/avaliar “direito”: introdução de um padrão de pronúncia, 
concordância e ortografia, mas também de comportamento, de modos de raciocínio 
– “ensinar a pensar” –, além da já aludida inculcação de valores e aspirações da 
sociedade burocrática e dos grupos que detém o controle da produção cultural 
hegemônica. 
 

Essa perspectiva orienta também a posição do indivíduo marginalizado que vê no “estudo” a 
perspectiva de mudança de padrão de vida, desenvolvimento, que no caso dos moradores de zona 
rural pode se associar até a migração urbana. A análise feita por Signorini (1994b) acerca dos 
depoimentos de um vereador interiorano pouco escolarizado mostra que, mesmo numa situação de 
poder ocupando um cargo público, o indivíduo associa o seu sucesso ao seu esforço em aprender “o 
português”, que ele próprio entende como equivalente a sabedoria e conhecimento. O letramento lhe 
permite assumir uma nova identidade em suas práticas sociais e disso deriva o paradoxo do 
letramento: “tornar-se letrado pode significar, para os não membros, uma forma de aculturação em 
que conflitos de base epistemológica e até ética os afastem inexoravelmente dos interesses, crenças 
e valores de seu grupo de origem.” (ibid., p. 26). 

Esse indivíduo vê como necessário em suas práticas sociais o “conhecimento”, “o saber 
lutar com as pessoas.” Essas práticas de fato partem de uma negociação que envolve o que se 
chama flexibilidade comunicativa, isto é, a “habilidade necessária para se interagir satisfatoriamente 
com desconhecidos oriundos de horizontes sócio e etnoculturais diversos” (GUMPERZ apud 
SIGNORINI, 2003, p. 171). Os interactantes mantém a comunicação monitorando o que é dito e como 
é dito, dentro das expectativas para aquela interação comunicativa. Essas expectativas são 
culturalmente determinadas, pois correspondem aos diversos gêneros discursivos, que não são 
aprendidos estritamente por meio de escolarização, mas por meio da própria prática social. Essa 
negociação, na verdade, reafirma os papeis de quem tem o poder (especialista) e de quem é 
subjugado (ignorante).  

Tem-se que levar em conta, no entanto, que por vezes essas expectativas não são lidas da 
mesma maneira pelos indivíduos envolvidos, de modo que é gerado um mal-entendido. Esse mal-
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entendido na situação comunicativa pode levar a duas atitudes: ou um dos interlocutores percebe a 
diferença de convenções e aceita que haverá alguns percalços na interação, ou há uma 
renegociação. Contudo, justamente por colocar em contato indivíduos distintos, essa interação é um 
fenômeno relacionado com o poder social, e esse poder baliza as ações dos participantes na 
interação. As possíveis saídas para o mal-entendido acabam sendo ditadas pelo indivíduo de maior 
poder sociopolítico, que conduz essa negociação conforme lhe interessa: “o que se tem de fato é 
opacidade gradual e ambiguidade estratégica de ações mediadas por todo tipo de preconceito de 
cunho cultural e ideológico, seja ele favorável ou não a determinada posição ou perspectiva.” (ibid., p. 
173). Signorini ainda lembra que nem mesmo as convenções acerca das estratégias comunicativas 
são transparentes, pois sendo culturais elas vêm de uma base igualmente heterogênea. 

Dessa forma, o letramento interfere na flexibilidade comunicativa à medida que a ele estão 
associado certas crenças que afetam a imagem dos participantes: (i) o letramento é um fator de 
capacitação cognitiva do falante; (ii) o letramento é um fenômeno único, de impacto psico e 
sociocognitivo uniforme, independentemente dos modos de socialização do falante; e (iii) a linguagem 
é vista como um instrumento mediador de sentido universal e transparente. Essas posições e 
perspectivas ligadas ao letramento via escolarização (e consolidadas pela escolarização) dificultam 
as acomodações necessárias à aquisição de maior flexibilidade. 

Signorini (2004) retoma a discussão de que o ensino de língua materna enxerga sua função 
como um projeto emancipatório, com uma postura de universalização do saber característico do 
Iluminismo. Essa postura, segundo a autora, assume como objetivo “esclarecer o ignorante”, já que o 
indivíduo que vai para os bancos escolares é visto como alguém que precisa ser instruído, para que 
alcance um domínio da variedade prestigiada que lhe carecia antes de passar pela escolarização. A 
associação entre progresso (social ou individual) aparece mais uma vez condicionada à 
escolarização. 

Neste artigo, a análise da autora se volta para o que se espera das práticas letradas: para 
ser considerado letrado, um indivíduo deve “fazer uso adequado da escrita e dos materiais escritos 
em diferentes contextos, ou, mais genericamente ainda, ler/interpretar e escrever de maneira 
adequada em diferentes contextos, por exemplo.” (SIGNORINI, 2004, p. 91). Diante desse ponto de 
partida, faz se necessário pensar o que seria “adequado” quando se fala em “uso adequado da 
escrita” e “ler/interpretar e escrever de maneira adequada”: qual seria o padrão de adequação 
esperado? 

Para responder à essa questão, a autora chama atenção para o que tradicionalmente se 
usou como adequado no ensino das práticas letras: o critério da correção linguística (que seria 
sinônimo de uma produção adequada, de acordo com a língua padrão) e o da clareza (que 
possibilitaria ao texto uma recepção objetiva e menos dependente dos contextos de produção, 
autônomo). Esses critérios se predem às possibilidades formais do texto per se e, portanto, deixam à 
margem diversos aspectos pertinentes à interação entre o texto e o seu contexto de produção, que de 
acordo com Bakhtin são indissociáveis. Para o autor (BAKHTIN, 1992, p. 331-333), há uma complexa 
interdependência entre o texto e o contexto, de modo que “cada texto (em sua qualidade de 
enunciado) é individual, único e irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido (seu desígnio, 
aquele para o qual foi criado)”. Isso levou à inclusão de um critério sócio-pragmático à avaliação da 
adequação. Levando em conta as funções comunicativas, as tipologias textuais, contemplando os 
contextos de produção, passaram a julgar o grau de formalidade e os padrões de comunicação, as 
modalidades e as variedades linguísticas em uso. Só mais recentemente foi incluída na noção de 
adequação uma dimensão político-ideológica, que contempla as ideologias linguísticas, as crenças e 
os valores associados à escrita. Em resumo, faz parte da adequação as estruturas de poder e os 
modos de organização social envolvidos, já que estes são fatores da interlocução mediada pela 
escrita. 

No contexto que envolve o professor, a fronteira oralidade/escrita se constitui como de 
grande relevância e acaba por estabelecer uma polarização diglóssica, em que oralidade e escrita 
são vistas como dois pólos em contraposição e excludentes. Por consequência, associa-se assim a 
escrita com o padrão, a língua culta, e associa-se a fala com a variação. Assim, o falantes das 
variedades distintas da padrão, é considerado um falante competente da variação, da oralidade, e um 
afásico no campo da língua culta, da escrita.  

Nessa condição de afásico, ou ele se esforça em eliminar da sua produção escrita toda 
interferência da oralidade, lançando mão de expressões formulaicas e técnicas de fórmulas genéricas 
e adaptáveis a qualquer tema (a exemplo do que se aprende em cursinhos de redação para 
vestibular) ou ele se cala, para não expor na escrita seus modos de dizer, que são avaliados como 
oralizados e inadequados. 
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A reflexão de Signorini caminha então para uma tentativa de anular esse possível estado de 
afasia descartando o que é a sua principal causa, as dicotomias estanques entre padrão/não padrão, 
culto/inculto, oral/escrito. Essas dicotomias se diluem diante de qualquer análise dos usos de línguas 
realmente efetivados em contextos reais, mesmo entre falantes de alto grau de escolaridade. A 
observação das práticas reais traz uma visão mais realista acerca do quão nebulosas são essas 
distinções e possibilita legitimar os usos ditos oralizados. 

Com essa reflexão, é possível compreender as dificuldades que os grupos periféricos 
enfrentam nas práticas de letramento e planejar ações que tenham consciência dos desdobramentos 
da nomenclatura usualmente empregada: “desvios de norma”, “de acordo com o padrão”, “certo e 
errado” etc. 
 

 
Objetivos 

 
O objetivo geral do grupo de estudos foi problematizar as abordagens sobre a língua em 

diálogo com as práticas linguísticas que são contempladas pelo projeto. Como objetivo específico, os 
encontros buscaram promover a discussão e a compreensão de o conceitos-chave de letramento que 
servirão de base para reflexões futuras e ações juntamente à comunidade atendida pelo projeto.  

Articulando essas abordagens com os contextos que constituem grupos periféricos, como 
os estrangeiros, os indígenas e a população de baixa escolaridade, foi possível orientar as 
discussões para um espectro mais direcionado. 

 
 

Metodologia 
 
Reunindo os acadêmicos do curso de Letras participantes do projeto, o grupo de estudos 

teve reuniões periódicas para discussão. A discussão era feita em cima de textos disponibilizados 
para os participantes e cuja leitura era feita previamente. 

Os textos a serem trabalhados foram escolhidos pela coordenadora do projeto, procurando 
levar para o grupo questões de discussão que envolvem a língua e os diversos letramentos, os 
sujeitos envolvidos nas práticas de letramento e também as abordagens de ensino que dizem 
respeito a essas práticas.  

Por diversas vezes, foi feito um relato acerca dos pontos levantados durante a reunião, 
redigido ora por um ou outro dos alunos participantes. Esse relato, que poderia ser editado pelo autor 
depois do encontro, era lido pela coordenadora e servia de ata das reuniões. 

 
 

Resultados 
 
As discussões tiveram um impacto diretamente nos alunos que frequentaram o grupo, de 

modo que as reflexões significam uma atitude mais consciente desses alunos com relação a 
questões de letramento. Essa postura ficará explícita não apenas na sua atuação acadêmica, mas 
também nas ações que eles podem vir a desenvolver em seu ambiente de trabalho e convívio. Sem 
dúvida, há também um reflexo do trabalho do grupo de estudos na formação desses alunos como 
profissionais do ensino, já que eles fazem parte de um curso de licenciatura. 

 
 

Conclusões 
 
A produtividade obtida pelas discussões durante as reuniões mostrou que os participantes 

se engajaram no assunto em questão e, de fato, puderam relacionar as questões teóricas postas em 
jogo com situações do seu cotidiano tanto enquanto aluno como enquanto futuro professor. 

Dessa forma, a formação desses alunos tem um bônus qualitativo por meio do 
desenvolvimento de atividades como essa, de reflexão e postura crítica em relação aos processos de 
ensino. A problematização leva justamente a uma busca pela desautomatização de processos que 
parecem enraizados nas práticas de ensino, processos estes que acabam por não levar em conta os 
fatores discursivo-ideológicos subjacentes às práticas de letramento. 

 
 
 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

5 

Referências 
 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992a. p. 261-306. 

BAKHTIN, M. O problema do texto nas áreas da linguística, da filologia, das ciências humanas. In: 
BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992b. 

SIGNORINI, I. Esclarecer o ignorante: a concepção escolarizada do acesso ao mundo da escrita. The 
Especialist, n. 1 e 2, v. 15, p. 163-171, 1994a. 

SIGNORINI, Inês. “A letra dá vida mas também pode mata”: os sem leitura diante da escrita. In: 
Leitura: Teoria e Prática. n. 24, v.13, p. 20-27. 1994b. 

SIGNORINI, Inês. Letramento e (in)flexibilidade comunicativa. In: KLEIMAN, A.B. (org.) Os 
Significados do Letramento. Campinas: Mercado das Letras, 2003. p. 160-199. 

SIGNORINI, Inês. Invertendo a lógica do projeto escolar de esclarecer o ignorante em matéria de 
língua. Scripta. v. 7, n. 14. Belo Horizonte, 2004. p. 90-99. 

 


