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Introdurao 

Seguindo uma estrada empoeirada do Planalto Central, 
paralela ao Lago Norte de Brasilia, os visitantes deparam com uma 
placa onde se le Paranoa. Se, interessados em conhecer um pouco 
da hist6ria de Brasilia, entrarem na vila, logo avistarao, de um 
lado, o CIAC, a escola construida para ser uma das salas de visita 
do Distrito Federal. Continuando na mesma pista, faz-se um 
retomo para chegar a A venida Central, com suas fortes cores. As 
lojas atraem os olhos pouco acostumados com os enormes letrei
ros, pintados nas fachadas, em que predominam o azul e o verme
lho. A lingua escrita con vive com a popular;ao nas ruas do Paranoa. 

Em 1960, um Iago foi construido como parte do piano de 
Brasilia. Concluida a cidade, algumas familias se alojaram no 
canteiro de obras do Lago Paranoa. Em 1970, as familias haviam 
aumentado para seis mil pessoas. No inicio da decada de 1980, 
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como decorrencia do processo migrat6rio para o Distrito Federal, 
a popula9ao da vila ja era superior a dez mil (Ridley 1979). Em 
1979, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, estabeleceu-se 
uma associa9ao local de moradores, cujo prop6sito era reivindicar 
melhorias nas condi96es de vida do lugar. A associa9ao entao 
reivindicou das autoridades do Distrito Federal um sistema regular 
de onibus, eletricidade, agua encanada e escolas. 

A educa9ao e um direito civil basico tornado explicito na 
Constitui9ao do Brasil.1 Entretanto, o sistema educacional brasi
leiro tern favorecido historicamente os grupos sociais detentores 
de poder, negligenciando a educa9ao das camadas populares. 
Magda Soares (1987, p. 1) sugere que "o fracasso da escola 
brasileira em alfabetizar" esta ligado a conquista pelas camadas 
populares de acesso ao ensino. Pondera Soares: 

Ora, essa acelerada democratizai;:ao do acesso a escola nao se 

tern feito acompanhar da necessaria transformai;:ao dessa escola, 

transformai;:ao que a tornasse competente para servir aqueles 

que vem conquistando seu direito a ela; por isso, o fracasso 

escolar, particularmente na alfabetizai;:ao ( e na primeira serie, 

cujo objetivo principal ea aquisii;:ao da leitura e da escrita, que 

sao, como se sabe, mais altas as taxas de repetencia e evasao), 

tornou-se tao evidente e ameai;:ador para as legitimas aspirai;:oes 

de uma democratizai;:ao do saber e da cultura, que acompanhe 

a democratizai;:ao do acesso a escola, que nao ha como nao 

reconhecer, hoje, na alfabetizai;:ao, o problema basico do siste

ma educacional brasileiro. 

I. Constituirii.o: Republica Federativa do Brasil, 1988, Tftulo II, Capftulo II, Artigo 6. 
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Em sintonia com o quadro trac;ado por Soares, parte da 
populac;ao do Paranoa, principalmente homens, teve acesso a 
escola, mas nada aprendeu. Acrescente-se a isto que, de acordo 
com o censo realizado em 1985 pela associac;ao de moradores, 
aproximadamente metade da populac;ao adulta se inclufa entre os 
nao-alfabetizados. Por outro lado, muitas mulheres foram vitimas 
do costume, ainda comum nas areas rurais do Brasil, de enviar os 
filhos homens para estudar na capital do estado e manter as 
mulheres em casa, para ajudar nos trabalhos domesticos e na roc;a, 
ate o aguardado momento do casamento (Magalhaes 1991a; no 
prelo). Tais mulheres, sem acesso a leitura ea escrita, sao dupla
mente vitimas numa sociedade androcentrica e grafocentrica. 

Este capitulo tern dois objetivos: 1) A analise da lingua 
escrita em letreiros e placas nas ruas da vila Paranoa, documenta
dos em fotos. 0 uso da lingua escrita e regulado por convenc;oes 
discursivas institucionais e comunitarias derivadas de praticas de 
letramento particulares. 2) 0 estudo de trac;os linguistico-textuais 
que contribuem para construir a identidade de mulheres no con
texto de alfabetizac;ao de adultos.2 

Este estudo esta baseado em conceitos da teoria de Analise 
de Discurso Critica e em recentes trabalhos reunidos na perspec
tiva metodol6gica denominada Etnografia Critica, que propoe 
uma nova relac;ao entre pesquisadores e pesquisados. A Etnografia 
Critica rejeita a postura cientifica convencional que, sob a justifi
cativa do rigor metodol6gico e da objetividade, impoe um distan
ciamento entre os dois grupos de sujeitos na relac;ao de pesquisa 

2. Os dados analisados neste capitulo foram coletados em trabalho de campo realizado 
no projeto integrado de pesquisa Heterogeneidade em Processos Discursivos na 
Educarao, coordenado por mim e contemplado com financiamento do CNPq e da 
Universidade de Brasilia. Participaram do trabalho de campo os alunos: Janaina 
Theodora, Guilherme Rios, James Dias e Paulo Valladao. De 199 I a I 992, participou 
tambem o professor Eugenio Batista. 
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(Cameron et al. 1992; Magalhaes 1990). Ao contrario, a proposta 
de Etnografia Critica e de defesa dos pesquisados: 

Os etn6grafos convencionais geralmente falarri a favor de seus 

sujeitos, comurnente para uma audiencia de outros pesquisadores. 

Os etn6grafos criticos, ao contrario, aceitarn uma tarefa de pesquisa 

adicional, a de levantar a voz e falar para uma audiencia em nome 

dos sujeitos, como forma de conferir-lhes poder ao conceder mais 

autoridade as vozes dos sujeitos. (Thomas 1993, p. 4) 

Tal postura de defesa explicita dos sujeitos da pesquisa nao 
toma os trabalhos desenvolvidos na perspectiva metodol6gica 
critica menos cientificos do que os que adotam metodologia 
derivada do positivismo, que analisam, por exemplo, dados quan
titativos. Trata-se "simplesmente de uma outra linguagem cientf
fica porque a ciencia e um modo de pensar e nao simplesmente 
uma tecnica de processamento de dados". (Thomas 1993, p. 17). 

Praticas discursivas de letramento 

Iniciarei esta se~ao de analise de letreiros e placas fotogra
fados nas ruas do Paranoa introduzindo o conceito de pratica 
discursiva de letramento, que e derivado de um conceito seme
lhante, ode "pratica de letramento", desenvolvido pelo antrop6-
logo britanico Brian Street (1984, 1993). Para Street (1993, pp. 
12-13), as "praticas de letramento incorporam nao apenas 'eventos 
de letramento', ocasi6es empfricas integradas pela escrita, como 
tambem 'modelos populares' destes eventos e as preconcep~6es 
ideol6gicas que lhes sao subjacentes". Tanto o conceito de Brian 
Street quanto o de Shirley Brice Heath (1983), de "evento de 
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letramento", sao produtos da rela9ao entre a Linguistica e a 
Antropologia, definindo o que Street denomina "os novos estudos 
da escrita" (1983, p. 4). As praticas discursivas de letramento sao 
matrizes hist6ricas que determinam a produ9ao e a interpreta9ao 
de instancias concretas de textos falados ou escritos, com emisso
res e receptores concretos. As praticas discursivas de letramento 
tern carater institucional ou comunitario, constituindo identidades, 
valores e cren9as mediadas pelo meio escrito (ver se9ao "Identi
dade social'). Na se9ao "A gente nao pode viver sem a escrita", 
analiso a constru9ao da identidade de Mariana, de 35 anos de 
idade, residente no Paranoa, aluna do Curso de Alfabetiza9ao de 
Adultos. Mariana, em seu relato, fala de si e dos outros, indicando 
a dependencia que a comunidade tern da lingua escrita. 

0 fato de metade da popula9ao da vila nao ser alfabetizada 
determina os usos da escrita nos letreiros e placas nas ruas do 
Paranoa. Como assinalei na introdu9ao, os letreiros apresentam 
cores fortes, principalmente o azul e o vermelho, que sao interpre
tadas pela popula9ao nao-alfabetizada. A leitura <las placas e 
facilitada tambem pelo uso de letras grandes. 

0 termo "interpreta9ao" indica a rela9ao estabelecida, na 
leitura, entre os "recursos dos membros" da comunidade, inte
riorizados socialmente e organizados na mem6ria, e as proprieda
des dos textos (Fairclough 1989, p. 24). Define-se texto, segundo 
M.A.K. Halliday (1985, p. 10), como linguagem falada ou escrita 
organizada em uma unidade semantica. A linguagem do texto e 
funcional, nos termos de Halliday, que propoe tres metafun96es. 
A fun9ao ideacional, que compreende a experiencial e a l6gica, 
se relaciona aos processos, aos participantes e as circunstancias 
( causa, tempo) dos processos. A segunda, a fun9ao interpessoal, 
se refere a rela9ao entre os processos ou entre os participantes no 
texto. Elas inclui os aspectos linguisticos que representam a rela-
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9ao social entre os participantes. Por ultimo, a fun9ao textual 
estabelece a liga9ao entre as partes do texto, a textura. 

0 texto e um produto e um processo: e um produto no 
sentido de ser resultado de um contexto de situaf;iio e de cultura 
particular; e um processo no sentido de exigir continua "escolha" 
semantica, "cada conjunto de escolhas constituindo ambiente para 
um outro conjunto". 

Os termos "contexto de situa9ao" e "contexto de cultura" 
derivam do trabalho do antrop6logo Bronislaw Malinowski 
(1935). 0 contexto de situa9ao corresponde ao ambiente do texto, 
a situa9ao imediata de produ9ao textual. Para Malinowski, os 
valores socioculturais integram o "ambiente cultural total" ou o 
"contexto de cultura". 

(Malinowski) considerava que, para uma descric;:iio adequada, 

era necessario fornecer inforrnac;:oes niio apenas sobre o que 

estava ocorrendo naquele momento, como tarnbem sobre o am

biente cultural total, porque em qualquer tipo de interac;:iio lin

guistica, em qualquer tipo de troca conversacional, estiio 

envolvidos niio s6 os elementos virtuais e sonoros imediatos que 

estiio em volta do evento mas tambem toda a hist6ria cultural 

subjacente aos participantes e suas praticas ou rituais. Todos 

esses elementos tinham um papel na interpretac;:iio do sentido. 

(Halliday, 1985, p. 6). 

David Barton (1991, p. 5), adotando o conceito de "domi
nio", formulado pelo sociolinguista americano Joshua Fishman na 
decada de 1960, refere-se aos di versos dominios da lingua escrita, 
como a escola, a casa e o trabalho. Tais dominios se caracterizam 
como contextos institucionais ou comunitarios estruturados par
cialmente pela lingua escrita (ver a pr6xima se9ao). Os dominios 
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da escrita podem ser publicos e privados: os primeiros sao reali
zados e mantidos, principalmente, por iniciativa do Govemo, 
enquanto os segundos dependem da iniciativa dos membros da 
comunidade. Existe, no entanto, uma "mistura" entre os dominios 
publicos e privados nas iniciativas da comunidade. Por exemplo, 
uma <las caracteristicas do dominio privado nos letreiros ea produc;ao 
artesanal, como na figura 1. Entretanto, algumas manif estac;oes da 
comunidade, embora produzidas coletivamente e destinadas ao pu
blico, podem apresentar esta caracteristica em avisos e recomenda-
96es escritos em letreiros, cartazes e mesmo em placas. 

_ ..,.f1LNI MERCADO 
vOAO da PRAIA r ntr ·•a a JO•d,. s n II. 
~ I - "CJll or ,-, (le . 1vo1, Pr,rco 0• , 'AL A.. 

Figura 1 - Minimercado "Joao da Praia II" e Drogaria Lasmiller. 
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Uma redu~ao na leitura de placas e letreiros tern sido 
considera-los na perspectiva do "portugues correto". Uma repor
tagem do Correia Braziliense, de 22 de maio de 1988, tern coma 
titulo "Brasiliense nao sabe usar a lingua nacional", e coma 
subtftulo "Placas comerciais retratam ignorancia generalizada 
sabre regras ortograficas primarias" (1991, p. 34). Tais enuncia
dos evidenciam uma no~ao preconceituosa e discriminat6ria de 
lingua, alem de reduzir o uso linguistico a uma questao de erro. 
Os exemplos apresentados em fotos na reportagem sao de letreiros 
nas ruas da cidade satelite de Ceilandia, uma das comunidades 
mais pobres do Distrito Federal. Uma das pessoas entrevistadas e 
um pintor de Ceilandia: 

Francisco Roque, um dos pintores mais conhecidos da Ceilandia, 

pode cometer ainda muitos enganos na vida. Mas, com certeza, 

jamais escrevera novamente "projeto" com "G". Essa foi uma das 

lic;;6es que Roque aprendeu em nada menos que 18 anos na profissao 

de pintor. .. Ele I em bra do erro como coisa do passado e nao se 

envergonha ao dizer que foi corrigido pelo pr6prio cliente. 

Nao e apenas a imprensa que demonstra possuir uma no~ao 
reduzida de lingua que tern coma resultado a discrimina~ao de grupos 
pobres da popula~ao brasileira que nao tiveram acesso a escola. A 
revista Sala de Au/a, dirigida a profissionais de ensino de 2° grau, 
citando fontes autorizadas da academia, nao deixa par menos: 
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Os erros do noc;;o portugues ruim 

Os especialistas sao unanimes. 0 brasileiro anda abusando de

mais do seu direito de ser humano e, portanto, de errar. Um deles 

chega a pedir punic;;ao para todos os crimes de lesa gramatica 

Outros preferem lembrar: entre o certo e o errado, ha um povo 

que nao aprende porque a escola nao ensina. (1991, p. 11) 
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Embora reconhe9a que a escola brasileira nao ensina, a 
reportagem da revista assume uma posi9ao de defesa do que venho 
chamando mito do portugues correto (Magalhaes 1994). Segundo 
esta no9ao de lingua, derivada da gramatica tradicional, os brasi
leiros estao divididos em duas classes: os que cometem "erros de 
portugues" e os que se comportam segundo as normas historica
mente consagradas da gramatica. 

Na analise de placas e letreiros do Paranoa, adoto uma 
no9ao de lingua escrita radicahnente distinta da no9ao de "corre-
9ao" exemplificada acima. Os usos da escrita derivam de matrizes 
hist6ricas, praticas discursivas de letramento, que estao estrutura
das em dominios publicos e privados. Existe, como sugeri ante
riormente, uma consideravel "mistura" entre os dominios sociais 
da escrita decorrente da rela9ao entre determinados "elementos" 
das praticas discursivas (Fairclough 1992). Os referidos "erros de 
portugues" nao passam, portanto, de "elementos" de praticas de 
escrita organizadas em dominios privados. 

Os usos da escrita na comunidade do Paranoa cumprem 
determinadas finalidades. Na figura 1, a placa do minimercado 
"Joao da Praia II" explora a fun9ao ideacional do portugues, 
informando aos clientes que a loja faz "entrega a domicilio" 
(Halliday 1985). Paralelamente, registra-se a fun9ao interpessoal, 
com o prop6sito de conquistar os clientes, em "seja bem-vindo 

ao ... menor pre90 da pra9a". Ocorre tambem a fun9ao textual na 
repeti9ao do nome do mercado e do sintagma nominal - uma 
estrutura linguistica que tern corno nucleo um substantivo - "o 
menor pre90 da pra9a", na fachada da loja. Note-se ainda o uso da 
cor, na alternancia entre azul, preto e vermelho, com o fim de 
destacar determinados aspectos da mensagem. 
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Figura 2-A coluna do rel6gio. 

Na figura 2, apresenta-se a coluna do rel6gio, que esta 
localizada numa pra<;:a, na avenida central do Paranoa. A coluna, 
de certo modo, assume o papel da torre da igreja matriz em 
comunidades tradicionais, com a leitura da hora oficial, que regula 
a vida dos habitantes locais. No Paranoa, alem de informar a hora 
oficial, a coluna do rel6gio tambem se presta a publicidade de 
anuncios de estabelecimentos comerciais, como as panificadoras 
"Capricho" e "Filadelfia", a madeireira "Lopes" ea loja de ferra
mentas "Casa Leal". 
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Figura 3- Supermercado, pizzaria e propaganda eleitoral. 

Na figura 3, estao representados o supermercado "Mare 
Mansa" ea pizzaria "Arco-Iris". Na epoca em que foram fotogra
fadas as ruas do Paranoa, antes do primeiro turno das elei~oes 
gerais de 1994, a vila foi invadida pela propaganda eleitoral. A 
figura 3 apresenta, assim, a propaganda de um candidato a depu
tado distrital, do lado esquerdo do supermercado. Na propaganda, 
usa-se o recurso grafico de transforma~ao da letra "O" no desenho 
de um rosto sorridente, com o fim de atrair os eleitores, explorando 
a fun~ao interpessoal e tambem a fun~ao textual, a medida em que 
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contribui para a organiza<;ao do texto. Enquanto nas figuras 1 e 2, 
temos pniticas discursivas de letramento ligadas ao comercio, a 
figura 3 vai apresentar, ao lado da pratica comercial, a pratica 
politica. 

A figura 4 apresenta uma placa oficial do Governo do 
Distrito Federal, um dominio publico da escrita: 

Secretaria de Obras 

NOVACAP 

Rede de aguas pluviais, pavimenta9ao asfaltica, 
meio-fios e passeios da cidade satelite3 

do Paranoa 

Valor da obra - Cr$ 1.493.919.011,90 

Fonte de recursos - Caixa Econ6mica Federal 

Constru9ao - Construtora V.P.M4 Ltda. 

QUANDO O GOVERNO EXECUTA E O POVO 

QUE REALIZA-GDF 

Figura 4- Urbanizac;:ao da Cidade Satelite do Paranoa. 

A placa do governo, alem de informar aspectos tecnicos da 
obra de urbaniza<;ao do Paranoa, como o 6rgao responsavel, a 
defini<;ao e o valor da obra, a fonte de recursos e a empresa 
construtora, busca o apoio da popula<;ao para o governador em 
exercicio, apoio este que significa votos para o candidato do 

3. A placa do Govemo do Distrito Federal refere-se a "Cidade Satelite do Paranoa". 
Contudo, neste trabalho, mantenho o temo "vila do Paranoa", em conformidade com 
o uso linguistico comunitario. 

4. As iniciais da construtora foram substituidas. 
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govemador na elei9ao. Portanto, a placa deriva da pnitica politica na 
comunidade, que determina o uso que se faz da lingua escrita, mobili

zando os sentidos para consolidar o poder do Govemo (Thompson 
1984). Note-se, por exemplo, em "Quando o Govemo executa e o povo 
que realiza", que o sujeito do perfodo composto por subordina9ao 

[quando o Govemo executa], uma ora9ao subordinada adverbial de 
tempo, e o tema, tomando como dada, pressuposta ou tacita a execu9ao 

de a96es pelo Govemo que se igualam a realiza96es da pr6pria comu
nidade, apresentadas no rema (Halliday 1976). Como o rema corres

ponde aos elementos novos introduzidos na estrutura textual, a placa 

destaca o sintagma nominal "o povo", construindo um sentido ideol6-

gico que busca a manipula9ao do leitor. 

Na pr6xima se9ao, retomo a defini9ao de pratica discursiva 
e conceituo as no96es de discurso e identidade social. 

Jdentidade social 

Definirei o termo identidade social segundo a Analise de 
Discurso Critica. As identidades sociais sao constituidas pelo 

discurso, compreendido como pratica social. Esta concep9ao de 
discurso tern tres implica96es, de acordo com Norman Fairclough 

(1992, pp. 63-64). Primeiro, o discurso e um modo de a9ao sobre 
o mundo e os outros; e tambem um modo de representa9ao da 

realidade. 0 conceito de linguagem como a9ao e bastante conhe
cido no ambito da pragmatica, mas, neste caso, a a9ao linguistica 

e realizada individualmente. Ao contrario desta no9ao idealizada, 
tem-se em mente "atos de fala" que correspondem ao que pode e 

deve ser dito, na perspectiva da pratica discursiva. 0 conceito de 
pratica discursiva deriva do trabalho do fil6sofo Michel Foucault 
(1969/1987, p. 136): 
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Finalmente, o que se chama "pratica discursiva" pode ser agora 

precisado. Nao podemos confundi-la com a operai;:ao expressiva 

pela qual um individuo formula uma ideia, um desejo, uma 

imagem; nem com a atividade racional que pode ser acionada em 

um sistema de inferencia; nem com a "competencia" de um 

sujeito falante, quando constr6i frases gramaticais; e um conj un

to de regras anonimas, hist6ricas, sempre determinadas no tempo 

e no espai;:o, que definiram em uma dada epoca e para uma 

determinada area social, econornica, geografica ou linguistica, 

as condii;:oes de exercicio da funi;:ao enunciativa. 

Segundo, o discurso se relaciona dialeticamente com a estru

tura social. Tai relac;ao dialetica e compreendida do seguinte modo: 
em sentido amplo, o discurso e moldado pela estrutura social no nivel 

societal, pelas relac;6es de classe social, genero e etnia, bem como 

nos niveis institucional e situacional, por normas e convenc;6es 
discursivas e niio-discursivas. A determinac;ao dos eventos discursi
vos varia de acordo com a instituic;ao, como, por exemplo, o direito, 

a educac;ao, a rnidia, ou o dorninio social especifico. 

A terceira implicac;ao, entretanto, e que o discurso constitui 
socialmente objetos, identidades e conceitos, como escreve Fou

cault (1969/1987). 0 discurso contribui para construir: 
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todas as dimensoes da estrutura social que direta ou indiretamen

te o moldam e restringem: as pr6prias normas e conveni;:oes, 

como tambem as relai;:oes, identidades e instituii;:oes que estao 

por tras delas. 0 discurso e uma pratica nao apenas de repre

sentai;:ao do mundo, mas de significai;:ao do mundo, constituindo 

e construindo o significado do mundo. (Fairclough 1992, p. 64) 
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Para Foucault, o sujeito e constituido por urn sistema de 
relaroes entre o espas;o institucional e "c6digos de perceps.:ao"; entre 
"observas;oes imediatas" e "informas;oes ja adquiridas", entre os 
multiplos papeis que exerce no "espas;o social" (pp. 59-60). Tal 
sistema de relas;oes e determinado por uma pratica discursiva espe
cifica, na qual os enunciados valem por sua concretude. A "rede de 
lugares distintos" na pratica discursiva constitui a "dispersao do 
sujeito", a heterogeneidade em sua identidade: 

Renunciaremos, pois, a ver no discurso um fenomeno de expres

sao - a tradu9ao verbal de uma sintese realizada em algum outro 

lugar; nele buscaremos antes um campo de regularidade para 

diversas posi96es de subjetividade. 0 discurso, assim concebido, 

nao e a manifesta9ao, majestosamente desenvolvida, de um 

sujeito que pensa, que conhece e que o diz: e, ao contrario, um 

conjunto em que podem ser determinadas a dispersao do sujeito 

e sua descontinuidade em rela9ao a si mesmo. E um espa90 de 

exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distin

tos. (1992, pp. 61-62) 

E, contudo, o soci6logo britanico Anthony Giddens (1991) 
que vai desenvolver uma reflexao profunda sobre o conceito de 
identidade, no que denornina ldade Modema Posterior. Para Gid
dens, a identidade na sociedade contemporanea se caracteriza por 
tres fatores: 

a) "A separari.io de tempo e esparo: a condis;ao para a 
articulas;ao de relas;6es sociais atraves de amplos perio
dos de tempo-espas;o, ate e inclusive sistemas globais. 

b) Mecanismos descontextualizadores: consistem de indi
ces simb6licos e sistemas especialistas ( estes juntos = 
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sistemas abstratos). Os mecanismos descontextualizado
res separam a intera<;ao das particularidades dos locais. 

c) Reflexividade institucional: o uso regularizado de conhe

cimento sobre as circunstancias da vida social como um 
elemento constitutivo em sua organiza<;ao e transforma

<;ao" (1991, p. 20). 

A lingua escrita, sem duvida, permite a leitura de textos 

produzidos em diversas epocas e locais. Halliday (1993, p. 118), 

a prop6sito do discurso cientifico, aponta a cristaliza<;ao efetuada 
nos sentidos pela escrita: 

A escrita p6e a lingua em correntes; congela-a, para que se tome 

uma coisa a ser refletida. Consequentemente ela muda os meios 

pelos quais se usa a lingua para significar. A escrita retira da 

lingua o poder de intuir. .. Mas, em segundo lugar, ao destruir 

esse potencial, cria um outro: o de estruturac;;iio, categorizac;;iio e 

disciplina ... 0 mundo da lingua escrita e um mundo nominaliza

do, com alta densidade lexical e metaforas gramaticais. 

A cristaliza<;ao nos sentidos da escrita, como sugeri na 

se<;ao anterior, tern lugar em matrizes hist6ricas, as praticas 
discursivas de letramento. Segundo Foucault, as praticas discur
sivas regulam as identidades mediante um "sistema de rela<;6es" 

(nesta se<;ao, acima). Portanto, nao ha como descontextualizar a 

escrita ou os chamados "sistemas globais", como a televisao e o 
computador, da pratica social. E, porem, a pr6pria pratica social 

que constr6i, mediante a escrita, a separa<;ao entre as intera<;6es 
sociais e os contextos de produ<;ao textual, como se observa nas 

entrevistas usadas como instrumentos de coleta de dados no 
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discurso cientifico e como parte da "pauta jomalistica" no discurso 
da midia (Mota 1992). 

Conforme Giddens e Halliday, a lingua escrita contribui 
para formar a identidade de um determinado modo, sobretudo se 
considerarmos o fator (c), de Giddens, a reflexividade institucio
nal. A pnitica discursiva pode construir de maneira distinta a 
identidade de pessoas que apenas falam a lingua das que a falam 
e tambem a escrevem. A reflexividade institucional, contudo, vai 
permitir construc;oes altemativas da identidade, dependendo do 
sistema de conhecimento subjacente. Assim, uma pessoa que nao 
conhece a escrita pode ser considerada "analfabeta", "deficiente", 
"cega", como tambem detentora de um rico sistema de val ores e 
crenc;as mediado pela lingua falada (Magalhaes 1994 e 1991b). 

Os aspectos discutidos nesta sec;ao orientam a analise que 
sera apresentada, na sec;ao a seguir, do relato de Mariana, aluna 
do Curso de Alfabetizac;ao de Adultos do Paranoa. 

"A gente nao pode viver sem a escrita": o relato de Mariana 

Como assinalei nas sec;oes anteriores, a pratica discursiva 
( de letramento) constitui conceitos, relac;oes sociais, identidades, 
valores e crenc;as. Shirley Brice Heath (1983, pp. 199-218) aponta 
usos distintos da escrita nas comunidades de Trackton e Road ville, 
no Sul dos Estados Unidos. Na comunidade negra de Trackton, a 
escrita tern usos financeiros e publicos (religiosos), servindo 
tambem, principalmente entre as mulheres, como auxilio da me
m6ria, e como substituto para mensagens orais. Ja em Roadville, 
a escrita tern usosfinanceiros e sociointeracionais, alem de servir 
como aux{lio da mem6ria e substituto ou reafirmarao de mensa
gens orais. No relato que se segue, Mariana fala de si e da 
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comunidade do Paranoa, de acordo com determinados valores e 
usos da escrita pr6prios a sua comunidade. Nestes valores, encon
tram-se elementos que constroem as rela~oes de genero no Paranoa. 

[01) Meu nome e Mariana e tenho 35 anos. Nasci em Born Jesus da 

Lapa, na Bahia. Ja morei no Buriti, Sobradinho, na Peninsula 

Norte, no V arjiio, e tern uns onze anos que moro no Paranoa. Nao 

posso trabalhar que tern o meu filhinho pequeno e ele e doenti

nho, ele niio anda. 

Quando eu vim pra ca eu niio sabia nem o abc, agora ja sei. 

Comecei o Curso de A 1 fabetiza~iio de Adultos dia 27 de abril de 

1992. Antes ficava muito dificil pra 

[1 OJ mim, principalmente pegar um transporte. Alias ainda e dificil 

pra mim, e dificil sair do Paranoa, pra poder pegar um onibus, 

pra ir ao hospital, eu tenbo que pedir a alguem pra me dizer, seniio 

pego o onibus errado, em vez de pegar do Lago Sul eu pego do 

Lago Norte. Ai eu precisava ver pelos numerais, porque o do 

Lago Norte e 101 e o do Sul e 100. 

Eno hospital tarnbem, quando eu vou ao hospital, ai leitura assim 

facilita, tern aqueles tra~os, eu niio sei bem o nome. Ai fala pra 

gente olhar nas plaquinhas, 

[20) ja fim dificil e eu tenho que perguntar as pessoas: - "Mo~o. o 

que ta escrito aqui nesse papel? Que eu to procurando." Ai as 

pessoas me falam. Que eu niio sei ler ainda, mas eu niio sabia 

algumas palavrinhas, agora ja to sabendo. A gente vai tentando, 

vai tentando. Tern vez que eu barulho assim umas letrinhas, mas 

eu ja sei o abc. 
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Em Brasilia, nunca fui a escola, mas agora s6 falto quando eu 

venho da escola que tern uns camaradinhas na rua que correm 

atras de mim, ai tern vez que 
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[30) eu falto, tern vez, olha eu vim quarta-feira, eu nao vim quinta, 

nem segunda, nem terva, com medo de vir. Depois que eu to 

estudando aqui, ja levei umas dez carreiras. 

Eu moro aqui pertinho, vou dar a volta por ali, nao vai ninguem 

naquele local. Eu tenho que ir por ai, eu vou sozinha nos escuros, 

ai e ruim. Agora eu to trazendo uma menina. Hoje eu trouxe uma 

menina, mas eu pedi a Suzana, rninha professora, falei: - "Suza

na, sera se da pra mim trazer a menina? Que 

[40) de duas e melhor ne." Ai ela falou: - "Pode trazer, eu nao quero 

que ce falte." Entao eu falei: - "Ah, entao ta born." Ela escreve, 

traz o <lever direitinho que a professora passa, quer ir ao quadro 

e eu nao deixo. Falo: - "Nao, isso ai s6 pra n6s. Ceja sabe um 

pouco, n6s ta aprendendo ne." 

Vixe a gente nao pode viver sem a escrita. Se voce vai arrumar 

um servivo, vou arrumar um servivo de que? Trabalhar pros 

outros, faxina. Nao posso trabalhar assim, que tern que marcar o 

carimbo la ne, tern 

[50) que assinar o nome. Ai fim dificil, assinar o nome, toda se 

tremendo. Eu to perto de muita gente pra rnim assinar o meu 

nome, fico tremendo, parevo que tao matando alguma coisa, fico 

tremendo. Por que? Por que a gente treme quando a gente nao 

sabe !er? Eu nao tive chance quando era pequena. 

Quando rninhas meninas estudavam no CIAC, assinei meu nome 

tudo rabiscado. Ai eu falei assim: - "O sinto muito, nao sei 

assinar que preste nao." Mas saiu tudo rabiscado, nao da nem pra 

entender. Entao eles me 

[60) chamavam Marigana. Eu escrevi Marigana la. 0 meu nome e 

Mariana. Agora nao, assino direitinho, bonitinho. Assino de 

lapis, caneta, o que me derem. 

Mas e porque tenho forva de vontade. Acontece que eu tenho o 

nene doente, deixo la em casa e venho. Sao s6 duas horas. Quern 

e a gente sem leitura? Nao, a gente e alguma coisa ne, eu sou 
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alguma coisa, mas e que e diferente de uma pessoa que ja sabe 

ler bastante, pode arrumar servii;o que preste, pode arrumar um 

servii;o born. Eu acho que e tao cansativa a 

[70) vida de empregada domestica, cansativa mesmo. Ja trabalhei 

muito tempo com essas coisas ixe, sabe? Passaro tempo lavando 

roupa, fazendo comida, fazendo faxina, e cansativo demais. E os 

onibus que a gente vem sao superlotados, cansativos. Quando 

vem dentro do onibus, em pe, nao acha cadeira: um homem 

amassa dum lado, outro amassa do outro, a gente tern que ficar 

ali firme. No outro dia de manha tern que ta firme de novo pra 

se mandar. Ai e fogo viu. Se eu tivesse um estudo melhor eu 

arrumava outro 

[80) servii;o, numa loja, mais moleza, trabalhava num restaurante, 

acho mais devagar, porque nao sofre muito, agora em casa de 

madame sofre muito. 

Agora tern muitos que nao tern e vontade de aprender. Eu 

conhei;o uma turma af, nao tern nem vontade de aprender e e 

jovem, jovem, ja nao tern vontade, nao tern aquela fori;a de 

vontade. Devia ir todo dia pro colegio, mas nao tern aquela 

vontade. Conhei;o muitos homens e mulheres. Como minha 

arniga. Minha mae nao tava af ne, eu pedi a ela, falei assim: -

[90) "Oh menina, escreve af um bilhete pra mim, pra mim mandar la pra 

minha mae, que eu nao posso ir nao. Da pra voce escrever um bilhete 

pra mandar?" Ela falou: - "Oh dona, oh dona Marianinha," todo 

mundo me chama Marianinha, "oh dona Marianinha eu nao sei 

escrever nao." Uma menina de dezessete anos podia aproveitar ne. 

Nao paga nada pra fazer o curso de alfabetizai;ao. A gente e bem 

recebido, os professores sao 6timos, e monitor mas eu chamo 

professor. Nao, a gente nao pode trazer a fori;a. 

[100)Paranoa, entrevista 25-A, 1992.)5 

5. No texto de Mariana, foram mantidas suas pr6prias palavras, extraidas de uma 
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0 relato de Mariana faz referenda a pontos ligados ao contex
to de situa9ao e ao contexto de cultura, termos derivados do trabalho 
do antrop6logo Bronislaw Malinowski (1935; ver acima). No segun
do paragrafo, linha 7, Mariana introduz um sintagma nominal, "o 
abc", que e indicativo do contexto de situa9ao. Mariana, rnigrante 
nordestina, como grande parte da popula9ao do Paranoa, nao teve 
acesso a leitura e a escrita em seu lugar de origem. Como os colegas 
do Curso de Alfabetiza9ao de Adultos, s6 recentemente e que lhe foi 
possivel dedicar-se ao estudo da escrita. 

Entretanto, as razoes que impediram Mariana de aprender 
a ler e escrever estao ligadas ao contexto de cultura, isto e, aos 
valores socioculturais atribuidos a escrita em muitos povoados e 
cidades pequenas no Brasil. As tradi96es destas comunidades, 
ainda bastante arraigadas, lembrando a epoca colonial, reservam 
para a mulher um papel centrado no lar, no casamento e na 
procria9ao (Del Priori 1993). E verdade que muitas mulheres das 
areas rurais trabalham na agricultura, mas nao sao reconhecidas 
como trabalhadoras, de vez que sao nomeadas por meio do sintag
ma verbal ajuda o homem (Suarez 1992). Tais fun96es sociais tern 
contribuido para impedir, na pratica social hegemonica, o acesso 
de mulheres a leitura e a escrita. Mariana provavelmente se refere 
a esses valores quando diz: Eu nii.o tive chance quando era 
pequena (linha 55). 

Dados os contextos situacional e cultural do relato de Ma
riana, que moldam os sentidos produzidos no texto, vamos analisar 
agora os tra9os linguisticos que contribuem para construir a iden
tidade de Mariana. Proponho analisar o relato de Mariana como 
um texto multiplo, marcado pela heterogeneidade. 

entrevista. A apresenta-;:ao das respostas em forma de relato escrito exigiu, entretanto, 
algumas adapta-;:oes. 
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Mariana inicia o relato com informa96es sabre o name e o 
lugar onde nasceu. Em rela9ao ao name, ela contrasta dais modos 
de registni-lo no papel pelos adjetivos direitinho/bonitinho (linhas 
61-62) de um lado e rabiscado (linha 57) do outro. Os primeiros 
correspondem a avalia9ao de Mariana sabre a maneira coma 
escreve o name no momenta presente e o ultimo se refere ao 
passado. As avalia96es sao carregadas de sentidos ideol6gicos. 
Neste caso, Mariana avalia positivamente a escrita alfabetica, 
realizada de acordo com determinados padroes de forma e estetica 
e avalia negativamente a escrita que deixa de seguir tais padroes. 
Rabiscado estabelece um elo coesivo com elementos posteriores 
do co-texto,6 par meio de referencias cataf6ricas: niio sei assinar 
que preste niio (linha 58); tudo rabiscado (linhas 58-59); niio da 
nem pra entender (linha 59); entiio eles me chamava Marigana 
(linhas 59-60). A textura contribui, dessa forma, para representar 
a identidade atual de Mariana-que agora assina o name direitinho 
I bonitinho, com lapis, caneta ou o que lhe derem - em oposi9ao 
a um momenta passado, ligado a uma outra identidade (Halliday 
e Hasan 1985; Falcao 1992). 

Alem de Mariana, outras personagens ou figuras 7 sao iden
tificadas. 0 moro (linha 21) e as pessoas (linha 22) leem para 
Mariana o endere90 do hospital, escrito em um peda90 de papel, 
e as informa96es escritas nas placas da rua e do hospital. A lingua 
escrita, coma se sabe, contribui para constituir dominios publicos 
e privados (ver acima). Quando Mariana solicita que outros leiam 
para ela o endere90 do hospital e as placas que servem para 
direcionar os usuarios, trata-se de um dominio publico da escrita 
(Barton 1991, p. 5). Na perspectiva de analise adotada aqui, 
refiro-me a praticas discursivas de letramento que constituem, de 

6. o contexto lingufstico propriamente dito, incluindo as sequencias textuais anteriores 
e posteriores a um determinado elemento do texto, e o co-texto. 

7. 0 termo figura e de Erving Goffman ( 1981 ). 
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modo particular, o espa90 social, as identidades e rela96es sociais, 
os usos da escrita, o olhar sobre o texto. 

0 filho de Mariana tambem e identificado com os sintagmas 
nominais meu filhinho pequeno e doentinho (linhas 5-6 ) e com o 
verbo intransitivo andar, no presente do indicativo, na forma 
negativa, nii,o anda. 0 filho pequeno e doente, por quern Mariana 
demonstra afeto com o uso do diminutivo (meu filhinho, doenti
nho ), e, provavelmente, uma das razoes que retardaram a decisao 
de Mariana de iniciar o Curso de Alfabetiza9ao de Adultos. Os 
dados desta pesquisa sao muito claros em rela9ao a este ponto: os 
homens buscam as aulas de leitura e escrita bem antes das mulhe
res por nao terem os encargos atribuidos ao papel da mae. 

Alem do filho, Mariana tern filhas, identificadas pelo sin
tagma nominal minhas meninas (linha 56). Quando as filhas 
estudavam no Colegio CIAC, Mariana teve de assinar o nome e, 
na epoca, ainda o fazia com dificuldade: Quando minhas meninas 
estudavam no CIAC, assinei tudo rabiscado (linhas 56-57). A 
prop6sito da assinatura do nome, Mariana oferece duas razoes para 
nao trabalhar fora do lar: primeiro, o filho doente, ja comentado 
acima. 0 segundo motivo, entretanto, se relaciona a irnagem que 
o adulto nao-alfabetizado tern de si, em rela9ao ao grupo de 
alfabetizados, uma imagem marcada pela falta de auto-estima e 
pela inseguran9a. Como sugere um colega de Mariana, Raimundo, 
um cearense de 31 anos, sem escolaridade, profissao carpinteiro: 

... eu acho que a pessoa que niio sabe ler ele e timido ne, ai a 

pessoa que sabe !er, mesmo que ele seja tfmido mas assim se uma 

pessoa come<;:a a conversar com ele, ele tern um dialogo, se a 

pessoa niio sabe ele niio tern como conversar porque ele niio 

conhece. A pessoa que niio sabe !er e escrever praticamente ela 

e cega porque ele vive dependente das outras pessoas. 
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Raimundo mostra, com riqueza de detalhes, de que modo a 
escrita contribui para a constrrn;ao da identidade social. Para 
Raimundo, os chamados "letrados" defendem seus direitos pelo 
didlogo, sem medo ou tirnidez, enquanto os "nao-letrados" depen
dem dos outros, como Mariana que precisa solicitar o auxilio de 
passantes para tomar o orubus: 

pra poder pegar um onibus, pra ir ao hospital, eu tenho que pedir 

a alguem pra me dizer, senao pego o onibus errado, em vez de 

eu pegar do Lago Sul eu pego do Lago Norte. Ai eu precisava 

ver pelos numerais, porque o do Lago Norte e 101 e o do Sule 

100 (linhas 11-16). 

Registre-se, a prop6sito, as pessoas que Raimundo natural
mente associa com a escrita. Ao ser perguntado sobre a escrita no 
Paranoa, Raimundo usa o pronome pessoal referente a pessoa no 
masculino: a pessoa que nao sabe ler ele e tfmido. Raimundo usa 
o pronome ele seis vezes, deixando muito claro como a escrita, ou 
sua ausencia, divide homens e mulheres no Paranoa. Entende-se, 
do depoimento de Raimundo e do relato de Mariana, que a escrita 
e altamente relevante tanto para homens como para mulheres. 
Entretanto, e este e um ponto muito significativo para a analise 
proposta neste trabalho, existe um consenso na comurudade de que 
as mulheres adultas nao-alfabetizadas devem cuidar <las exigen
cias da matemidade antes de aprender a ler e escrever. As normas 
comunitarias, neste caso, deterrninam a constrrn;ao da identidade 
social de homens e mulheres mediante a escrita. 

Os adjetivos, como registrei acima, introduzem sentidos 
avaliativos que contribuem para constituir a identidade, como em 
tremendo (linha 51). Note-sea reitera9ao da forma verbal nao-fi
ruta tremendo, primeiro com fun9ao de adjetivo e em seguida 

224 EDITORA MERCADO DE LETRAS 



como forma verbal finita: Por que a gente treme quando a gente 
nao sabe ler? (linha 54) 0 uso do presente do indicativo confere 
um sentido de permanencia ao verbo tremer, que sinaliza a inse
guran9a de Mariana diante da tecnologia da escrita (Cunha e 
Cintra 1985). 

Ja foram analisados aqui dois momentos distintos na iden
tidade de Mariana, antes e ap6s a aprendizagem da escrita. lndi
cou-se, tambem, como a identidade de Mariana e construida pela 
identifica9ao de outras pessoas com as quais ela se relaciona: o 
filho, as filhas, o moro, as pessoas. Vimos, em seguida, a insegu
ran9a de Mariana em sua rela9ao com os letrados: saber ler e 
escrever e ter acesso a uma especie de "linguagem secreta" que 
confere nao apenas seguran9a e autoestima, mas, sobretudo, poder 
de argumentar e direito de ser ouvido (Magalhaes 1994). 

Outras pessoas identificadas no relato de Mariana sao: uns 
camaradinhas (linhas 28-29), Suzana - a professora (linha 38), 
muitos que nao tem vontade de aprender (linhas 83-84), a amiga 
(linha 88), a mae (linha 89), muitos homens emu/heres (linha 88). 

0 sintagma nominal uns camaradinhas (linhas 28-29) rep
resenta um aspecto ligado ao contexto de cultura, consistindo no 
que Gunther Kress e Bob Hodge (1979), e Norman Fairclough 
(1992, p. 76) denominam lexicalizarao I relexicalizarao. A forma 
camarada, que, no portugues do Brasil, significa "sujeito" ou 
"indivfduo", e usada no diminutivo com um tom de reprova9ao e 
crftica (Ferreira 1986, p. 324). 0 artigo indefinido acrescenta um 
sentido de indeterrnina9ao e distanciamento que contribui para 
refor9ar a reprova9ao ao comportamento <lesses membros da 
comunidade. Os camaradinhas sao homens jovens - daf tambem 
o porque do diminutivo - que incomodam, perseguem, agridem e 
desrespeitam mulheres desacompanhadas que caminham a noite 
nas ruas da vila. Mariana, que nao teve chance quando era 
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pequena, agora tern sua oportunidade tardia de aprender a ler e 
escrever prejudicada pela a9ao dos agressores: com receio de ser 
agredida, ela falta a maior parte das aulas. 

0 relato de Mariana indica, ainda, mudan9as nas rela96es 
sociais mediadas pela escrita. Por exemplo, na familia, a rela9ao 
com as filhas e mediada pela lingua escrita, como se infere das 
observa96es que ela faz sobre uma das filhas, nomeada menina 
(linha 37). 

Agora eu to trazendo urna menina. Hoje eu trouxe urna menina, mas 

eu pedi a Suzana, rninha professora, falei: - "Suzana, sera se da pra 

mim trazer a menina? Que de duas e melhor ne." Ai ela falou: -

"Pode trazer, eu niio quero que ce falte." Ai eu falei: Ah, entiio ta 
born." Ela escreve, traz o <lever direitinho que a professora passa, 

quer ir ao quadro e eu niio deixo. Falo: -"Nao, isso ai s6 pra n6s. 

Ceja sabe urn pouco, n6s ta aprendendo ne" (linhas 36-45). 

0 relato de Mariana indica, neste ponto, uma distin9ao entre 
a gera9ao da mae e a da filha. Os filhos dos adultos nao-letrados 
do Paranoa aprendem a ler e escrever na escola e ajudam os pais 
que estao aprendendo em idade ja avan9ada, de modo semelhante 
a situa9ao detectada por Rosemary Henze (1992, pp. 52-53), na 
Grecia rural. 

Durante a pesquisa de campo de Henze, ela teve de redigir 
uma carta para uma medica pediatra grega que conhecera no 
contexto profissional. Ao solicitar o auxilio de tres diferentes 
membros da familia que pesquisava, para elaborar o fechamento 
da carta em grego formal, Henze obteve respostas diversas. A av6 
sugeriu, "Beijo-te com amor", enquanto, segundo a filha, com 
nove anos de escolaridade, o fechamento da carta deveria ser 
"Com arnizade". Contudo, foi a neta, de 17 anos, que demonstrou 
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conhecer de perto a nova pratica de letramento ligada ao trabalho 
e a profissao, sugerindo a expressao "Respeitosamente". Para 
Henze: 

As diferentes respostas servem para lembrar a mudan~a nas 

fun~5es atribuidas a reda~ao de cartas nas vidas dessas mulheres 

e nos interlocutores a quern se dirigiam. As respostas de Katerina 

(a av6) e Anna (a filha) inclicam que quase nao tiveram experien

cia de escrever cartas a estranhos ou quase estranhos. Responde

ram a minha pergunta com as unicas express5es que conheciam 

para terminar uma carta dirigida a amigos pessoais e parentes. A 

resposta de Mairi (a neta), como ela explicou posteriormente 

numa entrevista, e apropriada a situa~5es em que se escreve a 

estranhos ou quase estranhos. Embora ainda tenha de realmente 

entrar no mundo publico, Mairi vem sendo preparada na escola 

para uma vida em que tern de comunicar-se pela escrita com uma 

grande variedade de pessoas fora do mundo pessoal pr6prio. 

(1992, p. 53) 

A filha de Mariana nao s6 lhe faz companhia na carninhada 
ate a Escola 17, local em que funciona o Curso de Alfabetiza~ao 
de Adultos, como tambem escreve durante a aula e faz o dever 
direitinho. 0 adjetivo direito, no dirninutivo, estabelece um elo 
coesivo com um elemento anterior do co-texto por meio de uma 
referencia anaf6rica, uma repeti~ao. Alem disso, a filha de Maria
na demonstra interesse em escrever no quadro-negro, provavel
mente para ajudar a mae e os colegas, que estao aprendendo a ler 
e escrever. Tal interesse e indicativo de uma aproxima~ao entre 
mae e filha, mediada pela escrita. 

Entretanto, como na situa~ao pesquisada por Henze, existe, 
claramente, na comunidade do Paranoa, uma diferen~a nos usos 
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da escrita entre mulheres como Mariana ea nova gera9ao. Enquan
to a gera9ao de Mariana aprende a escrever com a finalidade de 
assinar o nome em documentos, como o contrato de trabalho 
(linhas 48-50), a nova gera9ao de mulheres compreende a "lingua
gem secreta" ligada a escrita, que confere poder aos que a domi
nam. Por exemplo, Lucia, de 21 anos, nascida em Brasilia, aluna 
do 2° grau e membro da diretoria da Associa9ao de Jovens do 
Paranoa, parece compreender o poder que a escrita pode ter na 
vida social e politica da comunidade. Perguntada se a Associa9ao 
de Jovens costumava fazer pedidos as autoridades de Brasilia, 
Lucia oferece a seguinte resposta: 

Olha, geralmente quando a gente vai fazer uma festinha, alguma 

coisa, um baile, a gente vai ao posto policiai, chega pro sargento 

e pede pra ele um apoio policial. A gente vai com o oficio por 

escrito e ele sempre manda o pessoal pra dar apoio a gente. Tudo 

por escrito, a escrita ta sempre em tudo. (Paranoa, entrevista 5-B, 

1993) 

Mariana tambem reconhece que a popula9ao do Paranoa 
nao pode prescindir da escrita para tomar o onibus, ir ao hospital 
e, principalmente, para trabalhar. Por exemplo, Mariana tern inte
resse em trabalhar no comercio ou em restaurante, como assinala: 

Se eu tivesse um estudo melhor eu arrumava outro servii;:o, numa 

loja, mais moleza, trabalhava num restaurante, acho mais deva

gar, porque niio sofre muito, agora em casa de madame sofre 

muito. (linhas 79-82) 

0 relato de Mariana contrasta, por meio do grau compara
ti vo de superioridade e do verbo intransitivo sofrer, as oportuni-
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<lades de trabalho que a comunidade oferece as mulheres que 
sabem ler e escrever- um servi90 mais devagar, com mais moleza, 
no qual a pessoa nao sofre muito - e as nao-alfabetizadas - um 
servi90 manual, pesado e cansativo, como domestica em casa de 
madame. 0 sintagma nominal casa de madame e um outro exem
plo de relexicaliza9ao, mudan9a no sentido <las palavras conforme 
a pratica discursiva e o contexto de cultura. Tem-se aqui repre
sentada uma situa9ao de trabalho considerada inferior no Brasil, 
em que mulheres pobres, por falta de op9ao no mercado de 
trabalho, se dedicam a prestar servi9os domesticos para mulheres 
de posse, com condi96es financeiras de manter empregadas ou 
diaristas. Entretanto, o enunciado introduzido por se representa o 
conhecimento da lingua escrita para Mariana ainda como uma 
condi9ao hipotetica - se eu tivesse um estudo melhor. Para Inge
dore Koch (1987, p. 129), o significado do enunciado condicional 
"reside na rela(:iiO de implica(:iiO que se afirma existir entre o 
antecedente e o consequente". No enunciado condicional de Ma
riana, a rela9ao de implica9ao e considerada uma conexao causal. 
Tem-se, assim, que trabalhar numa loja ou escrit6rio, no chamado 
emprego "colarinho branco", ainda e, para mulheres como Mariana, 
o efeito de uma condi9ao hipotetica, ou seja uma realidade distante. 

Ressalte-se, para finalizar esta se9ao, a luta de Mariana para 
aprender a ler e escrever, suafor(:a de vontade, como ela pr6pria 
reconhece (linha 63). Acrescente-se, porem, que o sintagma no
minal for(:a de vontade representa os usos da escrita como se 
dependessem apenas da vontade <las pessoas, ignorando o fato de 
que estamos diante de praticas sociais regidas institucionalmente. 

E preciso, ao contrario, trazer para o primeiro plano do 
debate sobre a escrita a heterogeneidade de sentidos construidos 
nos textos, a luta entre identidades e entre enunciados, que con
trasta os espa9os sociais ocupados por Mariana com os outros, que 
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a agridem ate fisicamente, como os homens que buscam tirar 
proveito pr6prio das circunstancias de viagem no onibus lotado, 
no trajeto Paranoa-Plano Piloto-Paranoa: Quando vem dentro do 
onibus, em pe, nifo acha cadeira: um homem amassa dum !ado, 
outro amassa do outro, a gente tem que ficar ali firme (linhas 
74-77). Exjste tambem a luta simb6lica com os muitos que nao 
tem vontade de aprender (linhas 83-84). Segundo o relato de 
Mariana, existe um grupo de jovens do Paranoa que devia ir todo 
dia pro colegio, mas nao tem aquela vontade (linhas 86-87). A 
amiga de Mariana, de 17 anos, ao ser solicitada por esta para escrever 
um bilhete dirigido a mae, responde que nao sabe escrever. 

A reda<;ao de cartas e bilhetes e uma atividade comum entre 
a popula<;ao mjgrante que deixou parentes e amjgos numa regiao 
distante. Mesmo os nao-alfabetizados con tam com a solidariedade 
dos que sabem escrever, na hora de lembrar dos parentes e amjgos. 

Eristem, assim, no Paranoa, ao lado de mulheres jovens 
como Lucia, que faz tudo por escrito, mulheres como a amjga de 
Mariana, produtos do fracasso da escola brasileira em alfabetizar 
(Soares 1987, - ver acima). Contudo, a mst6rica luta dos morado
res do Paranoa, suas reivindica<;6es feitas em cartas e abaixo-as
sinados dirigidos as autoridades de Brasilia, indicam que a lingua 
escrita foi integrada a praticas comumtarias, reservando para a 
mulher um espa<;o politico pr6prio, nos di versos grupos organiza
dos, como a Associa<;ao de Jovens do Paranoa (Magalhaes 1994). 

Conclusao 

Neste trabalho, buscou-se mostrar que a lingua escrita 
contribui para organizar contextos ou dominios institucionais e 
comunitarios. 0 conceito de pratica discursiva de letramento e 
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indispensavel, a meu ver, para a compreensao de que a escrita, 
longe de ser uma tecnologia neutra, tern usos particulares que 
dependem da experiencia textual e dos prop6sitos dos membros 
da comunidade (Magalhaes e Batista 1993). Analisei aqui exem
plos de praticas de letramento comerciais e politicas no Paranoa. 
Alem disso, na analise da construc;ao da identidade de Mariana, 
apresentei uma heterogeneidade de posic;oes de sujeito derivadas 
de praticas discursivas distintas e mesmo opostas. Enquanto Ma
riana ainda esta, em parte, sob a influencia de uma pratica discur
siva de letramento de base conservadora, que tern contribuido, na 
pratica, para manter as mulheres presas ao contexto do lar e sem 
acesso a leitura e a escrita, mulheres mais jovens, como Lucia, 
estao seguras de que terao um futuro mediado pela escrita. 

Para concluir, quero fazer duas sugestoes: a primeira rela
cionada a alfabetizac;ao de adultos e a segunda relacionada a 
construc;ao da identidade da mulher, ou de um espac;o social no 
qual a mulher possa dialogar com os outros, e principalmente com 
o genero dominante, no sentido proposto por Raimundo, referin
do-se aos letrados (ver sec;ao anterior). 

Como os dados desta pesquisa evidenciam, existe uma 
diversidade de usos da escrita na comunidade do Paranoa: a 
escrita, como se mostrou, contribui para a constituic;ao de praticas 
comerciais e polf ticas e para a construc;ao das relac;oes sociais e 
das identidades dos membros da comunidade. Tais usos, derivados 
de praticas discursivas de letramento, devem integrar o programa 
das aulas de alfabetizac;ao de jovens e adultos, em que a clientela 
de alunos e formada por pessoas que aprendem a ler e escrever 
com prop6sitos claros como o de Mariana, de ascensao profissio
nal. Deverao ser estendidos tambem, ap6s a realizac;ao de estudos 
especfficos, ao ensino regular, em substituic;ao ao modelo vigente 
de ensino da escrita, apoiado no mito do portugues correto (ver 
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ses;ao "Praticas discursivas de letramento"). Acredita-se ser esta 
uma importante contribuis;ao no sentido de combater o ja referido 
fracasso brasileiro em alfabetizar . 

A segunda sugestao e que futuros estudos investiguem o 
papel da escrita na construs;ao da identidade de mulheres. Esta 
pesquisa detectou uma mudans;a na pratica discursiva de letramen
to, de acordo com o fator idade. As mulheres jovens aprendem a 
ler e escrever com a finalidade de dedicar-se a uma atividade 
profissional, como atendente, vendedora ou caixa em estabeleci
mentos comerciais, ou como escriturarias em escrit6rios e repar
tis;6es publicas. As mulheres de meia-idade, ao contrario, 
preocupam-se, principalmente, com a assinatura do nome em 
documentos e contratos de trabalho. Para estas mulheres, a assi
natura do nome, assim como a leitura de placas e letreiros nas ruas 
e no transporte coletivo, representa uma grande mudans;a em 
relas;ao a geras;ao anterior de mulheres, privadas do direito de ler 
e escrever e mantidas sob o controle dos homens da familia. 
Recomenda-se, finalmente, a ados;ao da Analise de Discurso 
Critica em futuras investigas;6es da relas;ao entre genero e escrita. 
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