
A<;Ao POLiTICA: FATOR DE CONSTITUI<;Ao DO 
LETRAMENTO DO ANALFABETO ADULTO1 

Ivani Ratto 

"O analfabeto nao e assim ingenuo como parece". Fragmen
to de discurso de um analfabeto urbano, ele reflete o "re-conheci
mento" da marginaliza9ao social que lhe e imposta pela sociedade 
letrada. Historicamente determinado, o estigma de "sujeito me
nor" parece inerente ao sistema que rege as regras das rela96es 
entre letrados e iletrados. E o analfabeto se ressente da desigual
dade, deixando marcas que permeiam o seu discurso e que permi
tem entrever a percep9ao da diferen9a. 

Se a hist6ria definiu os papeis de dorninador/dorninado na 
rela9ao entre fndios, impondo "nao s6 a lingua e a hist6ria dos 
conceitos, mas tambem as formas pelas quais se organiza o poder 
da palavra, as situa96es de linguagem e as formas do discurso" 
(Orlandi 1990), ela tambem definiu a rela9ao de dornina9ao e 

I. Este trabalho faz parte do projeto de doutorado A construriio do significado e a 
organiza,iio argumentativa do discurso do analfabeto adulto, inserido no projeto 
tematico lntera,ao e aprendizagem de lingua: subs{dio para a autoforma,iio do 
professor de lingua materna, financiado pela Funda~ao de Amparo a Pesquisa do 
Estado de Sao Paulo (Fapesp) e coordenado pela professora doutora Angela B. 
Kleiman. 
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poder entre letrados e iletrados e imp6s formas de discurso que 
significam as diferen9as da organiza9ao social capitalista. Ao 
perpetuar a valora9ao da cren9a de que o "poder deriva do conhe
cimento, conhecimento este fornecido pela ciencia" (Mey 1985), 
a hist6ria definiu os papeis a que estao submetidos os analfabetos 
na sociedade contemporanea: eles representam, na sua grande 
totalidade, apenas a for9a de trabalho bra9al. No sistema de val ores 
da sociedade letrada, a contribui9ao do analfabeto se lirnita ao que 
ele produz com a sua for9a fisica de trabalho. Pode-se assim 
caracterizar, em termos gerais, o contexto em que se insere o 
sujeito social analfabeto adulto. E, nessa perspectiva, varias ques
toes se colocam a respeito da rela9ao letrado/nao-escolarizado. 

Um aspecto tern-me chamado a aten9ao nessa rela9ao que, 
uma vez dialetica, se faz e se refaz sobre causas e consequencias 
nem sempre possfveis de ser resgatadas: a autoestima. Ea lingua
gem, tambem como o lugar de constitui9ao do sujeito, torna-se 
portanto um lugar privilegiado para a observa9ao da percep9ao 
que o nao-escolarizado tern de si mesmo e da sua rela9ao com 
sujeitos escolarizados. 

Entretanto, a ausencia de autoestima tern sido colocada por 
alguns autores (Hunter e Harman 1978, apud Street 1984, p. 216) 
como um aspecto nao central no que se refere a sucessos e fracassos 
no processo de escolariza9ao de adultos. Eles afirmam que: 

o letramento e raras vezes a primeira prioridade para aqueles que 

sao iletrados. Quando eles tern a oportunidade de definir as suas 

pr6prias necessidades, e provavel que primeiro enfatizem seus 

problemas economicos, seguidos por tais preocupa<;:oes pessoais 

como a vida familiar, o cuidado dos filhos, a saiide e a nutri<;:ao. 

Nessa dir~ao, Street afirma que considerar-se que os analfabe
tos se sentem "destitufdos" e um jufzo de valor do letrado, uma especie 
de pensamento hipotetico ("if I were a horse kind of thinking"). 
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Para Street, nao se trata, conforme propoe Mace (1979), de 
se pensar uma pratica de escolarizac;:ao com objetivos politicos 
explicitos de "ressocializac;:ao" do individuo destituido de auto-es
tima. Trata-se, sim, segundo ele, de se propor uma teoria que 
procure nao apenas investigar se as instituic;:oes estao realmente 
"destituindo" esses sujeitos, mas que tambem busque entender a 
razao pela qual eles nao se percebem nesse processo. 

Sem entrar no merito dos criterios metodol6gicos que per
rnitiram a Hunter e Harman produzir a afirmac;:ao acima, a meu 
ver reduzida do ponto de vista sociopolitico, e meu objetivo iniciar 
uma discussao, dentro da perspectiva da Analise do Discurso, a 
respeito do papel que as instituic;:oes desempenham no reforc;:o do 
estigma do analfabeto adulto e ten tar mostrar como a ac;:ao politica, 
entendida como rnilitancia de qualquer natureza, e crucial na 
acelerac;:ao do processo continuo de letramento a que esta subme
tido o analfabeto adulto urbano. 

Pensar-se que as instituic;:oes nao atuam no sentido de 
marcar os iletrados como sujeitos menores e, no lirnite, ingenuo. 
As pr6prias propagandas de campanhas de chamamentos a 
programas institucionais de educac;:ao usam o estigma de sujeito 
menor como argumento para a construc;:ao do significado do 
papel e do lugar do nao-escolarizado na nossa sociedade. Um 
exemplo disso e uma propaganda, veiculada pela televisao 
brasileira em meados de 1992, em que o rosto de um garoto 
gradualmente se transformava no de um chimpanze, conforme 
a sequencia de fotos2 a seguir, enquanto o seguinte texto era 
recitado como pano de fundo: 

2. Essas fotos referem-se aos principais momeatos da sequencia de traasforma~oes 
exibidas aa propaganda "Ser Humaao", da Funda~ao Roberto Marinho e publicadas 
aa revista Meio e Mensagem. 
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Toda ser humano para ser totalmente humano 

precisa de educa9ao e instru9ao 

Esse e um direito que nunca the deve ser negado 

porque todas as vezes que esse direito e negado 

um ser humano nao e mais humano 

Por mais benevolentes que queiramos ser, no sentido de 
entendermos que esse discurso e uma tentativa de nos sensibilizar 
para a questao da educa~ao, nao podemos deixar de reconhecer 
que a associa~ao de homem nao-instru{do a ser nao-evolu{do esta 
totalmente autorizada pelo discurso verbal e confirmada pela 
ressignifica~ao que se produz pela rela~ao discurso-jogo de figu
ras, o que parece perpetuar uma longa tradi~ao de se pressupor o 
letramento como o gerador de mudan~as cognitivas. Portanto, do 
meu ponto de vista, esse jogo de imagens apenas repetiu a imagem 
que a sociedade letrada constr6i - e institui - do analfabeto: a de 
umprimata. 
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Tratando-se, a meu ver, de uma dialogia, essa propaganda 
se permitiu dizer, e ao se permitir dizer ela pressupos a presern;a 
do Outro e a possibilidade de se estabelecer a rela9ao entre 
forma96es discursivas. A incompletude desse dizer tambem cons
truido pelas figuras permitiu, no interdiscurso, remeter-se ao dizer 
do Outro e fazer sentido. Mas, essa mesma incompletude permitiu 
tambem varios sentidos, varias leituras: para o letrado, a reafirma-
9ao de seus valores e para o iletrado, a reafirma9ao da diferen9a. 

Se, por outro lado, aceitarmos a tese de que as figuras dessa 
propaganda ilustram um discurso em que se deliberou criar um 
efeito de sentido inesperado, novo e nao permitido pelo hist6rico, 
ainda assim, a historicidade em sendo dupla, se nao resgatou a 
tradi9ao, influenciou o imaginario social: 

o discurso e hist6rico porque se produz em condi1,6es determi

nadas e projeta-se no "futuro", mas e tarnbem hist6rico porque 

cria tradi1,ao, passado e influencia novos acontecimentos. (Or

landi 1990, p. 35) 

Assim, da minha perspectiva, esse jogo de figuras nao 
apenas explicitou o nao-dito, resgatando uma tradi9ao, como 
tambem o instituiu justamente pela explicita9ao do discurso pre
construido do interdiscurso que se da na dimensao do imaginario 
discursivo. E o imaginario social funciona, portanto, no "re-co
nhecimento" dessas imagens. 

U ma outra no9ao - a de transparencia semi6tica (Sercovich 
1977) - e tambem importante na analise da significa9ao dessa 
propaganda da perspectiva do imaginario social. 

Aplicando-se essa no9ao a analise dessa propaganda poder
se-ia dizer que esta exemplifica o processo de ilusao referencial 
permitida pela invisibilidade dos mecanismos semi6ticos que 
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concorrem no processo de ressignifica<;ao. Ha uma sobredetermi
na<;ao de c6digos os quais dependem <las condi<;6es especfficas de 
cada forma<;ao social. E, segundo Sercovich, quando as condi<;6es 
de produ<;ao de um significado acham-se ocultas, o significado de 
um signo pode se volatizar como unidade cultural ou hist6rica e 
tem-se, nesse caso, o que Sercovich chama de transparencia semi6-
tica. Essa "perda" do significado converte o signo em imagem. 

Sao, pois, transparentes os discursos com predominio de sua 
fun<;ao imaginaria, ou seja, aqueles que, embora sob condi<;6es de 
produ<;ao nao resgataveis, podem ser referidos a exterioridade e 
reconhecidos como parte da realidade de uma dada forma<;ao social. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que umaformariio imagi
naria e o conjunto dos discursos predorninantemente transparen
tes operantes em uma conjuntura deterrninada e a significariio 
imaginaria sera a rela<;ao entre a expressao e o conteudo de uma 
imagem. Tem-se assim que a rela<;ao entre um discurso transpa
rente e um sujeito sera uma relariio imaginaria, o que nos perrnite 
afirmar que "a ideologia e uma representa<;ao da relariio imagi
naria dos individuos com suas condi<;6es reais de existencia" 
(Sercovitch 1974, p. 34). 

Essa perspectiva ideol6gica nos perrnite entender que as 
figuras dessa propaganda refletem/reproduzem um conjunto de 
discursos transparentes rernissiveis a exterioridade, como por 
exemplo - o analfabeto e um ser niio-evoluido, o analfabeto e 
inferior porque niio evoluiu, a educariio e responsavel pelo de
senvolvimento cognitivo, o analfabeto e um animal, eu sou anal
fabeto e portanto sou inferior etc. Pela ausencia <las condi<;6es de 
sua produ<;ao, a ressignifica<;ao se da pela rela<;ao interativa entre 
esses discursos transparentes mobilizados pelas forma<;6es serni6-
ticas - o ser humano e a figura do chimpanze - e o imaginario 
discursivo individual. 0 ocultamento <las condi<;6es de produ<;ao 
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e a opacidade resultante desse mecanismo metaf6rico produzem 

uma dupla indetermina9ao, tanto enquanto autoria como enquanto 
referente. Dai os diferentes efeitos de sentido, as diversas leituras, 
conforme ja disse acima: para o letrado, a reafirma9ao de seus 

valores e, para o nao-escolarizado, a reafirma9ao da diferen9a. 

Assim, portanto, essa polissemia e possivel pois a 

interpela9iio do individuo em sujeito de seu discurso se efetua 

pela identifica9iio (do sujeito) com a forma9iio discursiva que o 

dornina (isto e, na qua! ele e constituido como sujeito): essa 

identifica9iio, fundadora da unidade (imaginaria) do sujeito, 

ap6ia-se no fato de que os elementos do interdiscurso (sob sua 

dupla forma, enquanto preconstruido e processo de sustenta9iio) 

que constituem, no discurso do sujeito, os tra9os daquilo que o 

determina, siio reinscritos no discurso do pr6prio sujeito. 

(Pecheux 1988, p. 163) 

Concluindo, entao, temos que os efeitos de sentido inscritos 

nessa propaganda reproduzem as rela96es de for9a que se instau

ram entre as instancias - letrados ( entende-se tambem institui96es) 

e iletrados, exercendo uma a9ao de violencia simb6lica,3 name
dida em que se imp6em e se inculcam significa96es pela sele9ao 
arbitraria que um grupo ou uma classe opera objetivamente em/e 

por seu arbitrario cultural. 

E, pois, inegavel que ha um exerc1c10 institucional da 

diferen9a. E parece tambem inegavel que os analfabetos percebem 

o estigma e se autodestituem por for9a dessa imposi9ao. 

3. "aquilo que nao se reduz jamais por definiyao a imposiyao da for~a" (Bourdieu e 
Passeron 1982). 
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Se deslocarmos essa questao para as rela96es professor/alu
no em sala de aula, a imposi9ao da for9a como reprodu9ao 4 da 
rela9ao de domina9ao e ainda menos sutil. 0 discurso pedag6gico 
pela reprodu9ao e institui9ao do conhecimento que deve ser valo
rizado nao permite a reversibilidade dos papeis porque cabe ao 
professor a reprodur;ao do conhecimento institucionalizado. E o 
professor que deve ser ouvido e nao o aluno e a este cabe apenas 
reconhecer, na figura do professor, aquilo que deve ser valorizado. 

Nessa dire9ao Kleiman (1993) mostra, atraves de dialogos 
significativos de modelos culturais conflitivos, que sao os alunos 
que tentam, em vao, discutir as premissas que subjazem aos 
conflitos e que as professoras nao conseguem partilhar da pers
pectiva do aluno para lhe propiciar acesso as bases para aceita9ao 
e valida9ao de uma nova fonte de conhecimentos. Ao contrario, 
elas oferecem um modelo divergente daquele que o aluno conhece, 
o que impede ou dificulta a constru9ao do novo conhecimento. 

Essa viola9ao a principios cooperativos5 para a rela9ao 
ensino/aprendizagem que resulta, na maioria <las vezes, na desva
loriza9ao do saber do aluno pode, em consequencia, provocar o 
enfraquecimento de sua disposi9ao de se colocar em novos em
preendimentos na sociedade letrada. Dai o silencio, a evasao, o 
apagamento de si mesmo. 

Logo, a transferencia de conhecimento por inculcar;ao 
(Bourdieu 1982) em que nao ha aprendizado vem marcar ainda 
mais o fosso da diferen9a e sem duvida refor9ar a autoimagem 
negativa do aprendiz, destituindo-o de auto-estima. 

Por outro lado, embora pare9a paradoxal, acredito que 
quando se estabelecem o conflito e o confronto em situa9ao de sala 

4. Veja Bourdieu e Passeron (1982) para esse conceito de "reprodu9ao". 
5. Refiro-me aos conceitos desenvolvidos por Grice 1975. 
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de aula por resistencia a irnposi9ao do saber pronto, ha aprendi
zado porque nessas circunstancias o aluno, ao estabelecer a corre
la9ao entre o seu saber e o do Outro, cria condi96es para que se 
instaure um distanciamento que possibilita a reflexao acerca do 
objeto, facilitando a aprendizagem. 

A segunda questao que se deixou colocada a partir <las 
considera96es de Street diz respeito ao fato de se buscar entender 
a razao pela qual os analfabetos nao se percebem nesse processo 
de marginaliza9ao. 

Tentarei mostrar, atraves da analise de segmentos significati
vos extraidos de entrevistas com lideres de comunidade de bairro e 
com um representante sindical nao-escolarizado, como a linguagem 
e um dos lugares onde se pode observar a perceP9ao do analfabeto 
com rela9ao a sua marginaliza9ao na sociedade letrada. 

Quando o nao-escolarizado diz "O analfabeto nao e assim 
ingenuo como parece", ele se refere a uma forma9ao imaginaria 
que perrnite pressupor uma afirma9ao do tipo "Ele e ingenuo" ou 
"Ele nao e capaz como nos", pressuposto este permitido pelo seu 
imaginario discursivo o qual reproduz um discurso transparente 
do complexo <las forma96es discursivas de sua conjuntura social, 
mas cujas condi96es de produ9ao acham-se ocultas. Esse oculta
mento, embora crie opacidade, parece revelar um conflito de 
identidade uma vez que, ao dizer "O analfabeto nao e ingenuo", 
ele admite a existencia da desigualdade, da marginaliza9ao. Ee ai 
que podemos perceber a ilusao referencial; ou seja, a fonte dis
cursiva nao esta nesse sujeito, mas no conjunto das forma96es 
discursivas que representam a rela9ao imaginaria da forma9ao 
social da qual faz parte. 0 sujeito enquanto indiv{duo fala enquan
to coletivo. Portanto, e ideol6gico. E por isso mesmo se da o 
conflito. E justamente pelas rela96es imaginarias entre as forma-
96es discursivas que expressam um conteudo ideol6gico que se 
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estabelecem as diferenc;:as e se dao os confrontos. Na verdade, 
esses pressupostos de tais formac;:oes discursivas parecem mostrar 
uma dialogia que se da nao entre sujeitos discursivos mas entre 
comunidades discursivas. 

Essa ret6rica da denegarao (Orlandi, 1988) na discursividade 
de sujeitos analfabetos e bastante frequente e surge tambem de modo 
mais direto, mas visivel, como no segmento abaixo: 

Toda vida tive vontade de vim enfrenta minha vida no Estado de 

Sao Paulo e vim aqui pra Sao Paulo ... cheguei e fui trabalha em 

Limeira ... Num tenho estudo mas tenho inteligencia. (grifo meu) 

0 fragmento Num tenho estudo mas tenho inteligencia 
mostra a dialogia a que nos referimos acima. Ele se reporta a uma 
voz instituida, cristalizada na verticalidade do interdiscurso, na 
dimensao do imaginario discursivo: Ele nao e inteligente porque 
analfabeto. E ai se da a dialogia. 

Essas noc;:oes permitem afirmar que aquilo que, numa rela
c;:ao interpessoal, se ressignifica como contradirao, como desmen
tido, e justamente o ajuste (Orlandi, 1988) da dimensao vertical
o interdiscurso - a dimensao horizontal - o intradiscurso, e por 
isso a ilusao referencial. Ao produzir os ajustes, a discursividade 
deixa marcas da dispersao do sujeito que, ao significar, fala de 
varios lugares da sociedade que refletem o embate ideol6gico 
instalado no processo s6cio-hist6rico do qual, no caso o analfabe
to, faz parte. E esse embate tern origem na verticalidade discursiva, 
no interdiscurso, e se mostra na dimensao horizontal do intradis
curso, ao nivel das sequencias linguisticas especificas. Ao repro
duzir o repetivel do interdiscurso e ajusta-lo as formac;:oes 
discursivas mostrando-se na sua individualidade, o sujeito analfa-
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beto urbano tambem se mostra no seu conflito: a percep9ao e a 
nao-aceita9ao do estigma. 

Os depoimentos seguintes, de uma lider comunitaria, que 
relativizam, por um lado, o valor da escrita, e por outro, mostram 
a vulnerabilidade ao letramento, ilustram bem essa questao. Na 
ambiguidade ve-se a resistencia para se garantir uma identidade 
que, no entanto, nao se garante na sociedade letrada. Na resposta 
a pergunta de um reporter "Como voce se sente sem saber /er e 
escrever?", esse sujeito se mostra na sua contradi9ao e no seu 
conflito de identidade: 

Pra mim nao e probrema porque o importante e fala. Eu me sinto 

inferio na hora de escreve porque eu quero elabora um documen

to e tenho que pedi pra outras pessoas e se eu soubesse mesmo 

escreve eu mesmo elaborava e escrevia aquilo que eu mesmo 

tenho vontade de fala pros govemante ... ne ... e quando a gente 

pede pras outra pessoa elas distorce as palavra ... ne .. vem com 

palavras difice pra manipula e a gente nao entende nada. 

Esse fragmento mostra ainda a conscientiza9ao do nao-es
colarizado relativamente a linguagem como lugar onde tambem 
se manifesta o poder e se da o confronto. E isso, acredito, e 
extremamente relevante porque parece desencadear uma cons
ciencia linguistica tida, para alguns autores, apenas como decor
rente da aquisi9ao da escrita e como resultado da escolariza9ao. 
Os dados que comento a seguir mostram, entretanto, que, em 
situa9ao de confronto, em que a linguagem e o instrumento prin
cipal de media9ao, os analfabetos apresentam um discurso articu
lado em que se pode identificar a incorpora9ao de formas tipicas 
da oralidade letrada, transformada pela escrita. Isto pode estar 
significando suas tentativas de serem reconhecidos, pela lingua
gem, como sujeitos da sociedade a que querem pertencer. 
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Na comunidade que venho observando, chamou-me a aten-
9ao um sujeito que, pela condi9ao excepcional de contato com o 
letramento, pode ser considerado um parametro para a analise do 
desenvolvimento de uma consciencia linguistica em situa9ao nao
escolar. Como representante sindical, vivencia situa96es de con
tato em que varios discursos sao produzidos em diferentes 
situa96es de linguagem, os quais sao proferidos por empresarios 
- letrados - e por seus pares - nao-escolarizados na maioria - , em 
cujas situa96es ele e o mediador. Desempenha ainda um papel de 
letrado, pela circunstancia atipica em que faz uso da escrita, ou 
seja, ele dita discursos burocraticos a uma secretaria que atua 
como escriba. 

A relevancia dos fatos que passarei a discutir com rela9ao 
ao discurso desse sujeito - S 1 - nao se da apenas pelas evidencias 
<las incorpora96es em si mesmas enquanto fatos que "quebram" o 
padrao de regularidade sintatico/semantico e fonol6gico de seu 
discurso, mas tambem pela compara9ao com o discurso de um 
outro sujeito, nao envolvido em atividade politica, o qual chamarei 
82, em cuja discursividade nao se observam fatos que sugiram o 
fenomeno da incorpora9ao (da perspectiva adotada nesta analise). 

As incorpora96es de formas da fala prestigiada no discurso 
do S 1 sao observadas no uso de sequencias cristalizadas e no uso 
de um lexico que remetem a fala da comunidade sindical e em 
fatos mais pontuais e isolados percebidos no componente fonol6-
gico. Elas se manifestam nao como uma apropria9ao por inteiro, 
mas como marcas, indicios <las tentativas de uso de uma nova 
linguagem e a expressao de uma consciencia linguistica. 

Nos fragmentos abaixo, exemplos de sequencias cristaliza
das produzidas pelo sindicalista, as concordancias de numero e 
regencia verbal da fala de prestigio sao apropriadas como partes 
integrantes do bloco cristalizado e, embora sejam evidencias da 
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predisposi9ao desse sujeito para um falar correto, ainda nao se 
pode garantir que estejam significando um uso consciente das 

formas de uma gramaticalidade letrada: 

0 objetivo do sindicato e luta pelos direitos dos trabalhadores 

No outro dia voce pode chega nas suas base e pode comunica 

aos seus trabalhadores 

Entretanto, ha usos que, pela dificuldade de correla9ao que 
o sujeito demonstra estabelecer entre os niveis paradigmatico e 

sintagmatico, parecem caracterizar o fenomeno da incorporar;iio 

dafala do Dutro. A nao-correla9ao entre esses dois niveis produz 
efeitos que sao ressignificados como rupturas, inconsistencias, 

incoerencias e fragmenta96es as quais, longe de significar limita-
96es, devem ser entendidas como fatos de linguagem que consti

tuem pistas de um processo heuristico, um processo reflexivo 
sobre o uso da pr6pria linguagem. 

A analise das varias entrevistas desse sujeito com um sujei

to letrado ja me permite dizer, mesmo que nao conclusivamente, 
que a incorpora9ao do lexico, mais do que concordancia verbal e 

de numero, parece provocar uma "desestabiliza9ao" da estrutura 
sintagmatica, produzindo os movimentos de rupturas e aparentes 

inconsistencias, como disse acima, como resultado das tentativas 

de incorpora9ao. Acredito que e o lexico que mais claramente 

suscita a percep9ao das diferen9as que esses sujeitos buscam 
conhecer e incorporar. 

A incorpora9ao lexical do discurso do Outro na fala desse 
sujeito ocorre com mais frequencia quando em contextos da 

comunidade sindical, o que parece demonstrar que ele nao ve a 
linguagem apenas como instrumento atraves do qual ele se comu

nica, mas tambem como instrumento em que se significa enquanto 
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sujeito da comunidade com a qual quer ser identificado. Assim, 
sua fala mostra movimentos de idas e vindas, refletindo tanto a 
integra9ao da nova linguagem como a resistencia aos mecanismos 
necessarios aos ajustes sintagmaticos que sua pratica discursiva 
ainda nao permite atenuar. 

A incorpora9ao lexical como manifesta9ao da disposi9ao de 
se produzir um f afar correto pode ser observada pelas constantes 
retomadas do lexico do interlocutor, imediatamente ap6s sua instan
cia9ao. Quase sem exce9ao, todas as respostas do S 1 ao entrevistador 
foram iniciadas repetindo-se exatamente a mesma estrutura da per
gunta. A evidencia de que elas significam tentativas, ensaios de 
incorpora9ao esta no fato de que essas retomadas ipsis literis muitas 
vezes resultam em estruturas que nao sao sustentadas, ocorrendo uma 
interruP9iio para uma reformula9ao. Estruturas que apresentam esse 
fenomeno sao em geral ressignificadas como sendo de conteudo 
inconsistente, incorreto, inadequado, o que e apenas aparente. No 
caso da sequencia abaixo, a inadequa9ao decorre do fato de a 
estrutura nao preencher a expectativa do uso de uma nominaliza9ao, 
exigida pelo verbo transitivo "representar': 

E.: 0 que representa ... para a empresa ... o efeito da greve? 

S1: Para a empresa representa [porque ja que ela ve que o trabalhado 

ta aderindo, todo trabalhado ta aderindo pra greve ... ai a empresa 

fica fica que num aguenta ... porque a empresa num aguenta fica 

treis nem quatro dia parado porque e] prejufzo pra empresa 

Do meu ponto de vista, esses elementos de contexto situa
cional mobilizados nesse mecanismo parafrastico no processo de 
reformula9ao da estrutura equivalem ao que Toulmin (1974), no 
seu modelo de estrutura da argumenta9ao, chama de dados. Nesse 
modelo ele considera que 
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um argumento e um movimento a partir de dados aceitos, que 

passam por uma garantia que conduz a uma asserfiio ou uma 

conclusiio. Os dados correspondem aos elementos factuais ou de 

opiniao, ao que outros autores chamariam de evidencia, parte 

obrigat6ria de um argumento, os quais devem ser ou claramente 

apresentados ou estar fortemente implicitados na estrutura da 

argumenta~ao e usualmente precedem a conclusao. 

Essa perspectiva me permite argumentar que a sequencia 
acima contempla todos os elementos estruturais obrigat6rios da 
argumenta~ao e portanto a proposi~ao esta garantida: "Para a 
empresa representa preju{zo". A inadequa~ao provocada pela 
interrup~ao representa uma evidencia em favor da minha hip6tese 
de que esse sujeito ensaia formas de uma oralidade letrada, o que 
parece ocorrer por duas razoes. Primeiro, porque a proposi~ao 
"Para a empresa representa [preju{zo ]" exige uma estrutura 
argumentativa em que a conclusao deve preceder os dados e 
segundo porque a conclusao, nesse caso, e veiculada por uma 
norminalizarao. Considerando que as norminalizaroes sao mais 
ti picas da escrita e da oralidade do registro padrao (Halliday 1987) 
e, ainda, que o seu uso implicaria a inversiio da estrutura argumen
tativa em que a conclusiio precede os dados, estrutura essa tida 
coma menos usual (Toulmin 1974), acho possivel afirmar que a 
interrup~ao da sequencia e evidencia do movimento de ajuste 
atraves de um mecanismo parafrastico em que o sujeito mobiliza 
elementos do contexto situacional, mais dependentes do contexto, 
formas essas mais acessiveis pela sua pratica discursiva. Esse 
mecanismo parafrastico de inser~ao de dados parece significar um 
"desdobramento" do que poderia ja estar implicitado/contido na 
forma sintetica da nominaliza~ao, uma especie de denominaliza
~ao da nominaliza~ao. E e exatamente esse tra~o, a potencialidade 
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para estruturas estendidas ( the potential for extended structures, 
Halliday 1979), das nominaliza96es que permite esses movimen
tos de ajuste. 

A nominaliza9ao, entao, tern um papel fundamental, a meu 
ver, nos movimentos de resistencia e de assimila9ao do lexico. No 
exemplo abaixo, ve-se que a interrup9ao da estrutura se deu 
provavelmente pelo uso do nome representatividade. Numa ami
lise ainda inicial, eu diria que as ocorrencias das vozes passiva e 
ativa nas formas representado e representava podem ser entendi
das como um movimento do sujeito em dire9ao a determina9ao da 
fun9ao do agente que os tra9os semanticos do nome repre
sentatividade ocultam. Nao se trata, pois, de desconhecimento do 
significado lexical, mas os usos de representado e representava 
descrevem um processo heuristico de busca e de ajuste ao nivel 
sintagmatico, ativado pela sele9ao do paradigma nominal e possi
vel pelo potencial de denominaliza9ao. 

Eu era um cara que tinha muita... era muito representado 

representava muita gente 

Para esse sujeito, portanto, a questao e saber onde esta a 
diferen9a. Ha momentos em que sua consciencia linguistica a 
identifica e tenta reproduzi-Ia em um componente da linguagem 
e em outros momentos em outros lugares dela. E assim vao se 
dando os confrontos com a pr6pria linguagem, vao se mostrando 
os conflitos nos movimentos de altemancia entre sua fala e a fala 
do Outro. A sequencia a seguir mostra que o sujeito altera sua 
promincia que marca uma diferen9a regional cunheru para conhe
ru, reproduzindo a pronuncia padrao do interlocutor letrado. Esse 
sujeito reconhece uma diferen9a no componente fonol6gico e 
tenta anula-la. A diferen9a regional e, pois, ressignificada como 
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marca da diferenc;;a social. E importante ressaltar que ele altera sua 
pronuncia apenas quando produzida subsequentemente a fala do 
interlocutor. Nas demais ocorrencias, independentes da fala deste, 
o sujeito mantem a marca regional: 

S1: Eu cunhe9u as leis ... as leis eu cunhe9u 

E: Como e que voce chegou a conhecer as leis? 

S1: Eu cheguei a conhece as leis e o seguinte ... 

Ainda com relac;;ao ao fenomeno no componente fonol6gico, 
tem-se o exemplo abaixo que tambem configura a busca do padrao 
de correc;;ao, uma vez que o sujeito pronuncia o m depois de uma 
breve pausa, nao havendo nasalizac;;ao na silaba final logo de 
imediato: 

Quando tern uma pessoa que defende o direito do trabalhado 

eles castiga .. m o sindicalista mesmo ... niio tenha duvida que 

castiga ... ne as empresa 

A garantia de que a ruptura esconde um processo reflexivo 
sobre a pr6pria linguagem se verifica tambem pelo fato de a fala 
fluir espontaneamente quando nao ha percepc;;ao da inadequac;;ao, 
como nos casos seguintes: 

Entlio vamo la e ela tilografa aquela pauta e a gente representa 

pras empresa 

lsso aqui e o caso de meu ad ... eu vou consulta meu advogado 

ou entlio mesmo aconselha [pedir conselho a secretarial a que 

tern no sindicato s6 pra faze esse tipo de coisa 

Represento todos os trabalhadores exclusivamente siio quarenta 

e cinco muni .. . quarenta e cinco municfpios aqui em roda de 

Campinas 
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Ha, por outro lado, usos que sao perfeitamente contextua

lizados e que demonstram uma pratica ja incorporada de novo 

lexico: 

0 maior sindicato que temos em teimas de Brasil e este. 

N6s temos uma carta sindical que reza que a base territorial e 

nossa. 

Uma outra questao que gostaria de destacar como marca do 

conflito e da tentativa do sujeito de dissolver a diferern;a diz respeito 

a reversibilidade dos papeis nas rela96es interpessoais. Segundo 

Orlandi (1990) "a assimetria das rela96es transculturais determina 

fundamentalmente a irreversibilidade de papeis". Entretanto, esse 

sujeito, ao se referir a sua fala com um magistrado, parece inverter 
os papeis que tradicionalmente nao sao intercambiaveis, o que viola 

uma regra pragmatica. Essa viola9ao, que resulta numa "inadequa-

9ao", e uma ruptura por onde se percebe o conflito. A ruptura se deve, 

portanto, ao lugar de onde quer falar o sujeito: afinal, ele e um 

representante sindical e deve ser visto como tal. 

E: ... entiio ... vamos dizer... nao partiu de voce ... foi assim um 

convite da pessoa 

S1: um convite ... um convite da pessoa ... ne pra me leva pro 

sindicato ... ne e entiio ... 

E: e essa ... quern era essa entao essa pessoa? 

S1 : doutor M ... era ... era juiz e ... era juiz entao ele me convidou pra 

ir pro sindicato e ai ai eu fui ... e disse ... oh ... eu vou pensa no 

seu caso [aumentando significativamente o volume da voz]. 

Do ponto de vista da organiza9ao discursiva, embora haja 

um predominio do discurso direto, uso de deiticos como elementos 
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referenciais e outros trac;os tipicos da oralidade nao-letrada, na 
medida em que o discurso se organiza em func;ao de contextos 
imediatos, varias ocorrencias de relac;6es de causa e efeito, causa 
e consequencia, conclusao etc. aparecem explicitamente marcadas 
por articuladores do tipo - resultado, consequencia, por exemplo 
- o que confere ao seu discurso um estatuto mais letrado: 

S1: eu nao quero mexe com sindicato ... nao ... voce vai pro sindica

to ... resultado a empresa ficou sabendo que eu tava indo pro 

sindicato me pega me manda embora 

E: Por que razao ... voce acha? 

S1: Nao gosta pelo seguinte ... porque o sindicato ... o objetivo do 

sindicato e luta pelos direito dos trabalhadores .. . 

A pratica ideol6gica do discurso letrado e tal que esse 
sujeito produz documentos escritos atraves de uma secretaria que, 
conforme ja mencionei, atua como escriba. Muito embora esses 
documentos passem por um crivo dessa secretaria, este se da 
apenas com relac;ao a ortografia ea concordancia. Toda a organi
zac;ao discursiva e definida pelo sujeito, o qual dita as pautas de 
reivindicac;ao, cartas e demais documentos, mostrando farniliari
dade com os jarg6es da pratica burocratica. 

No texto a seguir, exemplo de um documento produtos do 
(ditado) por esse sujeito, a incoerencia advinda do uso de "alem 
<las" e "tambem" na sequencia-Alem das irregularidades acima, 
os trabalhadores reivindicaram tambem - denuncia uma pratica 
ainda nao totalmente assirnilada desse discurso mas que, por outro 
lado, constitui uma forte evidencia em favor da oralidade letrada 
desse sujeito: 
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A Diretoria desta entidade, reunida com os trabalhadores 
desta Empresa, constatou as seguintes irregularidades: 

1 ) os trabalhadores da Portaria trabalham 6 dias na semana, tendo 

uma folga semanal, portanto, obrigatoriamente duas folgas de

veriam ocorrer no domingo. Estiio fazendo 4 horas extras diarias. 

2) a alimenta~iio esta pessima 

3) descontos nos envelopes de pagamento a titulo de "Pagamento 

para Caixa" 

4) inexistencia de classifica~iio de cargos na empresa 

Alem das irregularidades acima, os trabalhadores reivindicam 

tambem: 

I) sabado livre 

2) convenio medico 

3) transporte 

4) agua potavel 

Diante do exposto, solicitamos a V .S. que seja marcada uma reuniiio 

entre a Diretoria desta entidade e os representantes desta empresa, 

com a participa~iio indireta de uma comissiio de trabalhadores, ou 

seja, somente para acompanhamento das negocia~oes. 

Certos de podermos contar com a colabora~iio e o born senso 

desta empresa, aguardamos um pronunciamento. 

A pnitica da linguagem escrita nos termos em que e desen
volvida por esse sujeito refon;a a minha hip6tese de que a sua 
linguagem em transforma<;ao e o desenvolvimento de uma cons
ciencia lingufstica decorrem de um processo concomitante de 
conscientiza<;ao de seu papel politico, da sua consciencia enquanto 
sujeito da sociedade da qual faz parte. 

Como disse anteriormente, a relevancia <lesses fatos como 
evidencia de uma oralidade letrada se da tambem pela compara<;ao 
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com o discurso de um outro sujeito - S2 - nao-engajado em 
atividade politica. Embora rninimamente alfabetizado, a oralidade 
do S2 nao apresenta tra90s de uma oralidade transformada pela 
escrita. 

Nos depoimentos do S2 observamos falas que parecem 
negar uma vontade politica, um desejo de se colocar em situa9ao 
de confronto. Ele manifesta conforrnismo, abnega9ao: "nunca 
reclamei de serviro nenhum ... graras a Deus ... ": 

E e o senhor ja ... fez reclama96es ... assim sobre alguma coisa de 

trabalho que o senhor tava sentindo? 

S2: eu nao ... nunca reclamei de servi90 nenhum ... gra9as a Deus ... 

eu aguento tudo ... esses tempos tudinho nunca reclamei de 

ninguem e nem ... fa90 pro cara num vim recrama tambem ... deu 

pra mim deu ... num deu firo calado 

Por outro lado, o discurso do S 1 e todo permeado por falas 
combativas configurando uma nao-passividade, um nao-confor
rnismo. 

S1: o pessoal trabalhado viu meu esfor90 ... coversando com os dono 

da empresa ... pra melhora salario de trabalhado ... sempre eu toda 

vida fui assim preocupado com os trabalhadores e eu como 

trabalhado tinha preocupa9ao com os outos trabalhadores tam

bem ... ne ... e entao falava com o gerente ... entao oh ... a gente ta 

ganhando mal ... vamo ve se aumenta o salario da gente ... 

Essas falas mostram esses sujeitos nas suas diferen9as 
ideol6gicas e suas praticas discursivas sem duvida refletem essas 
diferen9as. 0 que discutimos neste trabalho com rela9ao a incor
pora9ao como marca do conflito e do confronto parece justificado. 

OS SIGNIFICADOS DO LETRAMENTO 287 



0 discurso do SI e altamente heterogeneo, permeado por diversos 
falares que refletem o conflito. 

A partir dessas primeiras hip6teses explicativas de alguns 
dos processos envolvidos no fenomeno da incorpora9ao do dis
curso do Outro, podemos admitir que embora uma das caracteris
ticas do letramento escolarizado seja a abstra9ao do contexto 
imediato na compreensao e na produ9ao de sentidos (Tannen 
1980; Chafe 1984; Kleiman 1992) e, embora ainda nao se negue 
o papel da escola nesse processo, nao podemos deixar de conside
rar que esse sujeito, nao-escolarizado, exibe um estatuto discursi
vo letrado. Contudo, cabe aqui perguntar se essas incorpora96es 
podem ser entendidas como mecanismos de "empowerment'', 
outorgando autoridade a esse sujeito enquanto sujeito letrado ou 
se, ao contrario, refor9am o seu status quo justamente por mostra
rem-no nos seus conflitos e contradi96es. Essa e uma questao que 
estarei discutindo dentro de meu projeto mais amplo, do qual este 
trabalho faz parte. 

De qualquer forma, o que nos interessa no ambito a que nos 
propusemos neste trabalho, e termos observado que a atitude 
polftica desse sujeito ea sua consequente atitude diante da lingua
gem parecem fundamentais ao desenvolvimento de uma perspec
tiva metalingufstica, uma vez que a linguagem se torna um objeto 
de reflexao, configurando uma situa9ao de abstra9ao do objeto e 
de distanciamento do contexto imediato, nao se podendo atribuir 
apenas a escolariza9ao o merito do desenvolvimento de praticas 
descontextualizadas e de habilidades metacognitivas. 

Pode-se dizer, pois, que ea hist6ria do sujeito que determina 
o seu lugar na sociedade e a sua rela9ao com a linguagem. E e 
justamente o modo como se dao as rela96es na sociedade letrada 
que pode ou nao vir a desencadear diferentes atitudes diante da 
linguagem e acelerar o desenvolvimento de praticas letradas. E a 
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ac;ao poHtica, entendida como militancia em sentido amplo, cria 
as condic;oes para uma pratica discursiva que favorece a constitui

c;ao do letramento no sujeito analfabeto adulto. 
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