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RESUMO 

   

Esta dissertação foi desenvolvida na linha de pesquisa “Estudos de diversidade 
cultural” e relaciona-se às Práticas e Eventos de Letramentos, apoiada nos estudos 
sobre Letramentos Sociais de Brian Street e sua interlocução com os estudos do 
dialogismo bakhtiniano. A investigação consiste em um estudo de caso, com 
abordagem qualitativa, tendo por objetivo descrever a prática de letramento em 
contexto escolar. O corpus da pesquisa foi constituído a partir de textos escritos por 
jovens participantes do projeto de Correção de Fluxo Escolar inseridos no projeto A 
linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem, de uma escola pública na cidade de 
Porto Velho-RO. Foram selecionados sete textos escritos e 14 fotografias (elaboradas 
pelos estudantes e/ou de domínio público). Como aporte teórico para a análise, foram 
adotados os estudos de Street (2014), Bakhtin (2016, 2015, 2011, 2005, 2003) e 
Bakhtin/Volochinov (1997) - nos quais se centram as discussões teóricas sobre 
letramento e dialogismo, dialogando com as teorias de De Certeau (1994) no 
entendimento dos espaços de interação urbana - e com as reflexões de Barthes (2012), 
na interpretação dos signos fotográficos.  A análise dos textos considerou como se 
opera o dialogismo entre textos orais e escritos, espaços urbanos de interação e 
fotografias, na heterogeneidade das vozes presentes (e suas posições histórico-
sociais) em textos escritos por estes estudantes. Além disso, buscou-se também 
responder se a condição de textualidade está relacionada com eventos de letramento 
situado. A partir do estudo realizado, constatou-se que os textos escritos em eventos 
de letramento em situações de interação com o espaço, com outros textos e mediados 
pela fotografia, revelam produção de sentido significativa dos espaços e sujeitos de 
interação e apresentam aumento gradativo de textualidade.   

Palavras-chave: Letramento, dialogismo, interação, fotografia.   
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ABSTRACT 

 

This dissertation was developed in the  research line “Cultural diversity studiesand it is 
related to the Practices and Events of Literacy, supported by the studies on Social 
Literacy by Brian Street and its interlocution with the studies of Bakhtinian dialogism. 
The research is a case study and the literacy practice in a school context. The 
theoretical bases of Street (2014) and Bakhtin (2016, 2015, 2011, 2005, 2003), 
Bakhtin/Volochinov (1997), centered on theoretical discussions on literacy and 
dialogism, dialoguing with De Certeau's theory (1994) in the understanding of urban 
interaction spaces and with Barthes (2012) in the interpretation of photographic signs. 
The corpus of this researchtexts written by young pupils from the School Flux 
Correction project inserted in the project The language of rails in the tracks of language,  
at a public school in the city of Porto Velho-RO . Qualitative methodology was used to 
select 07 written texts and 14 photographs, which were taken by the pupils or from 
public domain. The analysis of the texts verified how dialogism works between oral and 
written texts, urban spaces of interaction and photographs, in the heterogeneity of 
present voices (and their historical and social positions) in texts written by these 
students. Another question worked on was whether the condition of textuality is related 
to situated literacy events. From this study it was realized that texts written in literacy 
events in situations of interaction with space, with other texts and also mediated by 
photography reveal significant meaning production of spaces and subjects of 
interaction and present a gradual increase of textuality. 

 

Keywords: Literacy, dialogism, interaction, photography. 
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APRESENTAÇÃO 

   

No meu percurso de professora de língua portuguesa, sempre observei com 

certa apreensão a prática de escrita escolar com a finalidade restrita do ensino da 

norma padrão da língua portuguesa. Tal apreensão se deve ao fato de discordar com 

o ato de escrever reduzido ao exercício sobre a língua padrão. Ao compreender que 

a escrita é um dos mecanismos de o sujeito se inscrever e se revelar socialmente, não 

faz sentido a produção textual se categorizar como atividade de per si. Só se escreve 

sobre o que se é, se vê, se vive. Não se escreve sem que, ao menos no campo da 

possibilidade, o tema seja realizável.    

Nesse sentido, os sujeitos precisam mais que saber ler e escrever, isto é, 

precisam compreender que o enunciado tem um propósito que nem sempre é 

aparente ao interlocutor. Cabe ao interlocutor buscar a significação das enunciações, 

para ser partícipe do jogo de interesses representado pela intencionalidade expressa 

nas enunciações individuais ou de um grupo.   

Feitas essas considerações, passo a entender que a composição social do 

letramento é parte da formação identitária dos sujeitos com reflexo nas funções sociais 

que desempenham. Rememoro o exemplo de uma classe de Educação de Jovens e 

Adultos - EJA em que atuei como professora de língua portuguesa, em uma escola 

pública, no ano de 2010, e na qual estavam matriculados mãe e filho. Como indivíduos 

familiares, sociais, religiosos e corporativos, ambos desempenhavam papeis distintos 

entre si e traziam motivações também distintas para as práticas de leitura e de escrita. 

A estudante, casada, mãe, cozinheira, membro ativo de uma congregação religiosa, 

buscava no letramento competências para registrar memórias familiares, transpor da 

oralidade para a escrita as receitas culinárias de suas antepassadas e fazer anotações 

das atividades religiosas em reuniões. Já para o estudante, solteiro, operário de um 

frigorífico e não engajado a instituições religiosas, a leitura e a escrita representavam 

independência para compreender e executar os manuais das máquinas ligadas ao seu 

ofício e a escrever cartas pessoais à noiva distante, o que - até então - lhe era 

constrangedor, por depender de terceiros. Esse exemplo me motivou a desenvolver 

um trabalho teórico-prático que fortalecesse a aprendizagem cognitiva e cultural dos 

jovens escolares por meio da mobilidade social.  
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Nesse sentido, pude participar do projeto escolar A linguagem dos trilhos nas 

trilhas da linguagem, no ano de 2016, elaborado e executado pelas professoras do 

Projeto de Correção de Fluxo Escolar da Escola de Ensino Fundamental e Médio Flora 

Calheiros Cotrim, em Porto Velho-RO. O projeto, dentre outras atividades, 

proporcionou aos participantes a interação com os espaços dos quais foram 

geograficamente isolados ou destituídos por processos histórico-sociais. Pude 

observar que a convivência com o outro, nos espaços de pertença, pode favorecer a 

elaboração de textos em condições dialógicas e de heterogeneidade discursiva 

situada. Essa prática resultou em produções escritas de alunos em que suas vivências 

e posicionamentos são percebidos nas diversas vozes presentes nesses textos.  

Trago, portanto, neste estudo, uma discussão com base na promoção de 

eventos de letramento social crítico que possibilitem o acesso às competências 

linguísticas possíveis de fortalecer a capacidade enunciadora do sujeito nas relações 

virtuais ou na vida real e cotidiana.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



14 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

A linguagem escrita, além de instrumento de comunicação, tornou-se, 

principalmente com a globalização, ferramenta de conquista, de ataque e de defesa. 

Basta avaliarmos o atual momento sócio-político brasileiro para percebermos que a 

população presente nas redes sociais se divide não somente em dois grupos com 

percepções diferentes sobre a realidade brasileira, mas divergentes entre si.   

O espaço virtual se transformou em palco de exposição das ideologias 

representadas pela massa populacional de direita, de esquerda e de outras variáveis 

que radicalizam conceitos por meio de enunciações que se expandem e se tornam 

ideias defendidas publicamente. Essa “Babel1 ideológica” sai da virtualidade para a 

vida cotidiana das pessoas. Assim, a condição de letramento de cada indivíduo 

desempenha papel fundamental para que se avaliem os conteúdos, a relevância e, 

principalmente, os implícitos que passam a ser difundidos como incontestáveis.   

A escola, por representar um dos maiores espaços de convivência de jovens, 

consegue veicular e disseminar esses discursos midiáticos e influenciar a construção 

de posicionamentos e ideologias.  As aulas de língua portuguesa na educação básica, 

por sua vez, caminham na contramão dessas discussões por priorizarem uma visão 

tecnicista e estruturalista da linguagem. Essa postura acaba rompendo com a 

proposta de que as aulas de língua se voltem para o desenvolvimento de 

competências que promovam a compreensão das relações dialógicas da linguagem.   

Nesse sentido, a escrita em sala de aula, como atividade de componentes 

curriculares, é tema recorrente entre pesquisadores da linguagem, professores e 

familiares dos adolescentes e jovens. A partir da década de 1990, com a 

institucionalização dos exames nacionais, dentre eles a Prova Brasil2, o Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM e o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes - ENADE, jogou-se luz sobre a qualidade da escrita de jovens ao longo da 

vida escolar, e as pesquisas elaboradas sobre letramento ganharam espaço ao 

tratarem dos processos de leitura e de escrita no século XXI.  

                                            
1 O mito da Torre de Babel é, provavelmente, inspirado na torre do templo de Marduk, nome cuja forma 
em hebraico é Babel ou Bavel e significa "porta de Deus". Hoje, entende-se esta história como uma 
tentativa dos povos antigos de explicarem a diversidade de idiomas. Disponível em 
https://historiadomundo.uol.com.br/babilonia/torre-babel.htm. Acessado em 19 fev. de 2018, às 22: 57 
h. 2 Avaliação externa de referência nacional nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e de 
Matemática, realizada a cada dois anos.   

https://historiadomundo.uol.com.br/babilonia/torre-babel.htm
https://historiadomundo.uol.com.br/babilonia/torre-babel.htm
https://historiadomundo.uol.com.br/babilonia/torre-babel.htm
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Estudos sobre o tema letramentos apontam para abordagens do letramento 

social, voltado para as práticas de leitura e de escrita como experiências 

sociocognitivas que possibilitem a ressignificação das realidades com as quais o 

sujeito interaja. Trazemos, neste trabalho, alguns autores que, em suas teses, artigos 

e outras publicações, tratam as práticas de escrita nas quais o sujeito interaja com os 

ambientes sociais, sejam eles materiais ou virtuais, escolarizados ou não 

escolarizados.   

Dentre tais pesquisadores, destacamos De Abreu Lopes (2004), em cuja tese 

defende que as ações de letramento nas quais os indivíduos estejam inseridos, são 

também responsáveis pela sua projeção intelectual (mental) na sociedade.  

Em suas palavras, a escrita atua “como transformadora das estruturas mentais”. 

Assim, para De Abreu Lopes (2004) “o letramento é um fenômeno essencialmente 

social e os usos da escrita são determinados pelas matrizes socioculturais que as 

configuram no contexto social” (DE ABREU LOPES, 2004, p. 72).   

Kleiman (2014) considera que as ações de letramento na contemporaneidade 

a partir do conhecimento prévio e da cultura do aluno é um fator importante, mas ficar 

neles, sem avançar no tema, torna tanto a aula quanto o professor irrelevantes. A 

aprendizagem da escrita acontece, então, na medida em que o sujeito encontra 

sentido no que está escrevendo. A produção de sentido está associada à vivência, à 

interação com o tema a ser retratado em texto. Para Kleiman (2014), a escola, como 

agência de letramento, oportuniza o acesso à interação e socialização dos temas para 

criação de textos ao propor ações significativas de escrita que contribuam com o 

avanço cognitivo e sociocultural do estudante.   

   Mendonça (2015) destaca que a prática cultural urbana do século XXI exige o 

uso da linguagem escrita, da linguagem oral e outras linguagens visuais e sonoras 

para se “sobreviver” nas cidades brasileiras.  Mendonça (2015) diz que as práticas dos 

jovens inseridos nesses contextos comunicativos ultrapassam a aprendizagem 

escolar e que, nas ações cotidianas, os aprendizes são capazes de interagir, por 

exemplo, com a cultura escrita da era digital no facebook, nos chats, se comunicam 

com competência por meio de abreviaturas, emoticons, compartilhamentos de posts 

e o fazem simultaneamente, em sincronia com seus interlocutores.   

Terzi (2006) defende que o letramento social crítico, portanto ideológico, dá-se 

por meio de práticas contextualizadas que abordem as estruturas culturais e do poder 
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na sociedade. Terzi (2006) considera que há um nível de letramento em todas as 

pessoas que se apropriam da cultura escrita, ainda que o façam de modo indireto:  

 
É o caso dos analfabetos que ditam cartas aos escribas. Embora não saibam 
redigir as cartas, eles conhecem sua função e, muitas vezes, sua estrutura 
textual. Aqueles que residem em grandes centros urbanos, embora não 
saibam ler, conhecem a função da escrita presente nos veículos de transporte 
coletivo, a função das placas identificativas e orientadoras de locais. Não 
leem e não escrevem, mas já têm algum conhecimento da função social da 
escrita e, por isso, não podem ser considerados basicamente não letrados 
(TERZI, 2006, p. 668).  

  

Rojo (2008) destaca que o efeito da mídia digital alterou conceitos de tempo, 

distância, descontruiu identidades e desenraizou populações e que essas 

características exigem novos modelos de letramentos, visto que a comunicação 

passou a operar um conjunto de signos tais como imagem estática, imagem em 

movimento, fala, música, etc. Esses textos multissemióticos não se fixam apenas nos 

ambientes digitais, mas extrapolam tais espaços e estão presentes em formas 

impressas como jornais, revistas, livros didáticos, ou seja: dispostos no cotidiano dos 

leitores.   

A partir destas considerações teóricas, assentimos com o pensamento de 

Kleiman (2014) de que a escola deve partir do conhecimento prévio do estudante e 

propor ações de letramento significativas para que os estudantes possam não apenas 

se mover pela sociedade grafocêntrica, mas participar ativamente de todos os 

espaços em condições de letramento social crítico (STREET, 2015) como sujeitos 

emancipados socialmente. Para isso, consideramos o pensamento de Terzi (2006) e 

de Mendonça (2004) de que cada indivíduo possui um nível de letramento. Assim, as 

ações de letramentos propostas pela escola devem considerar a base de 

conhecimento de leitura e de escrita dos estudantes, fortalecer sua escrita com ações 

que completem as lacunas de interação social e conduzir o estudante a escrever 

textos significativos e dialógicos2 com outros textos, com os demais sujeitos e em 

espaços diversos que contemplem a heterogeneidade3 discursiva.   

A partir dessas breves considerações em torno do letramento social, que 

envolvem as noções de dialogismo e espaço, é que esta pesquisa se desenvolve. A 

compreensão de que o texto não se individualiza nos processos de letramentos e que 

                                            
2 Bakhtin (1997).  
3 Bakhtin (2006).  
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é a escrita situada (geográfica, social e politicamente) nos leva a olhar o texto 

produzido em espaço escolar a partir da concepção bakhtiniana de sociabilidade entre 

interlocutores e de sujeitos com a sociedade. Para tanto, trabalhamos com o conceito 

de dialogismo cunhado por Bakhtin/Volochinov (1997).    

Os estudantes do Projeto de Correção de Fluxo Escolar4, da Escola Estadual 

Flora Calheiros Cotrim, anos de 2015/2016, nos deram a dimensão de que a 

acessibilidade e os deslocamentos geográficos são fatores limitantes nos seus 

processos de letramento e que os eventos de leitura e de escrita poderiam ocorrer em 

espaços geográficos distintos de somente a sala de aula. Assim, investigamos os 

resultados de ações de letramento contextualizado (para além dos livros) e dos 

lugares socialmente instituídos aos estudantes do Projeto. As lacunas presentes na 

formação de sentidos dos textos escritos por esses estudantes deram origem ao 

projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem, do qual participaram 70 

estudantes do Projeto de Correção de Fluxo Escolar daquela escola, a fim de instigar 

a leitura e escrita do estudante ao “olhar, reparar e ver”, de que nos fala Guimarães 

Rosa5. Para tal fim, o elemento fotográfico operou como mediador da interlocução 

entre o escrevente, a alteridade e os lugares geográficos, o que condiz com o 

entendimento de Mendonça (2015) e Terzi (2016) quanto ao ensino da língua materna 

no contexto de linguagens iconográficas.     

Nosso objetivo geral é investigar o processo de letramento social de discentes 

da Escola Estadual Flora Calheiros Cotrim a partir de textos escritos dentro do projeto 

A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem. A elaboração dos textos escritos, 

objetos de análise nesta pesquisa, confere-nos o entendimento de que o 

distanciamento entre a realidade vivida por seus autores e a escrita representativa de 

tal realidade interfere na elaboração de textos coerentes com as condições de 

produção propostas em sala de aula. Assim, nossa hipótese é que as ações de 

letramento social, ao serem realizadas na interação com os espaços urbanos, com os 

sujeitos mediados pela fotografia e pelas diferentes linguagens, contribuem para as 

práticas de leitura e de escrita situada dos alunos.   

Trata-se, portanto, de analisar se a escrita situada (textos escritos, oralidades, 

fotografias e interação com alguns espaços de Porto Velho-RO) define a textualidade 

                                            
4 Programa iniciado em Rondônia, em 2013, que atende adolescentes entre 15 e 17 anos de idade com 
distorção de dois anos ou mais na relação idade-série escolar.  
5 Escritor brasileiro, autor, dentre outras, das obras Grande Sertão Veredas e Sagarana.  
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nas produções escritas e de que como a heterogeneidade (diferentes vozes) é 

representativa das enunciações identitárias desses estudantes. Assim, formulamos as 

seguintes perguntas de pesquisa:  

1  A heterogeneidade está presente nos textos produzidos por estudantes da 

Escola Estadual Flora Calheiros Cotrim?  

1a. Que vozes se manifestam nos textos escritos dos alunos?  

1b. Em que medida essa heterogeneidade contribui para a interpretação 

dos espaços e da alteridade urbana em Porto Velho por parte dos 

alunos?  

1c. Ao representar as vozes de interlocução, o locutor revela marcas de 

sua ideologia e lugar social?  

2 As imagens fotográficas ajudam na produção de sentidos dos textos 

escritos?  

2a. A compreensão dos espaços e dos contextos fotografados extrapola 

os limites da imagem?  

Tais perguntas, por sua vez, se desdobram nos seguintes objetivos específicos:   

- Investigar a fotografia (signo) como subsídio para a transfiguração da 

realidade e materialização dos discursos, explícitos e implícitos, dos locutores nos 

textos escritos e de como ocorre a interação espaços urbanos de Porto Velho/ 

mediação fotográfica/produção de textos dos alunos.  

- Definir se o texto escrito pelo discente apresenta ativação de 

conhecimentos sobre os componentes da interação em foco (espaços, fotografia e 

contexto) e atende aos objetivos da situação comunicativa (interlocutores, em tópico 

a ser desenvolvido, e configuração textual).  

Esta pesquisa discursa sobre o tema letramento como meio de inserção e 

inscrição dos sujeitos nos espaços sociais, isto é, na escola e fora dela, ampliando a 

concepção de letramento, considerando-o na perspectiva dos múltiplos letramentos.  

Para isso, além da teoria do letramento social (STREET, 2015), fundamentamos 

nossos estudos na teoria do dialogismo bakhtiniano e do círculo de estudos de 

Bakhtin/Volochinov (1997). Bakhtin afirma que toda forma de comunicação, de toda 

natureza, tem sua base no diálogo. Esse conceito é praticamente o esteio de sua 

teoria linguística.  
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Nesse sentido, propomos a interlocução entre a teoria do letramento e a teoria 

do dialogismo bakhtiniano, visto que as duas têm suas bases centradas no sujeito 

situado histórica e socialmente em situações de comunicação (letramento, escrita). No 

entanto, sabemos que o ensino da língua materna, oferecido pela escola pública de 

modo geral, pouco tem permitido atividades de escrita que localizem os aprendizes no 

meio social e “os torne aptos a usar a língua escrita em situações de interação no seu 

cotidiano” (TERZI, 2006, p. 687).    

A prática escolar brasileira se centra no letramento autônomo, isola leitura e 

escrita no campo de Códigos e Linguagens e submete a produção escrita a um modelo 

estruturalista, que suspende a condição de dialogismo6 da linguagem: escreve-se 

como exercício de estrutura da língua formal e desprezam-se as condições dialógicas 

da escrita com a pertença social nos espaços de lazer, trabalho e moradia.   

Adotamos, para estes estudos, a concepção de letramento social (STREET, 

2015 por considerarmos a sociabilidade de sujeitos nos diversos lugares sociais e 

geográficos, condizente com a concepção de De Certeau (1994) de que “um lugar é a 

ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações de 

coexistência. Um lugar é uma configuração instantânea de tomada de posições” (DE 

CERTEAU, 1994, p. 201). Tal concepção dialoga com Bakhtin (2016, 2015, 2011, 

2005, 2003, 1997), em que linguagem e interação, marcadas pelos espaços 

discursivos e pela ideologia inerente aos sujeitos, locutores e interlocutores, são 

complementares à constituição do sujeito e a sua expressão social, política e 

culturalmente situadas. O pensamento de De Certeau (1994) é análogo ao 

pensamento de Street (2014) sobre o letramento social crítico e suas implicações nas 

práticas sociais do sujeito.   

Estabelecemos esse dialogismo entre os três teóricos por concordarmos com 

De Certeau (1994), que o homem, em seu cotidiano, dialoga com o espaço e que as 

compreensões de letramento, espaço e comunicação contextualizada alinham-se ao 

dialogismo necessário às ações de escrita em situações escolares e nos levam a 

considerar que a sala de aula é referencial de partida para a produção escrita e não 

                                            
6 Dialogia: conceito da dialética do movimento, da dialética que não exclui, que não exaure a essência 
da linguagem: o diálogo Eu/Outro. Dialogia é atividade do diálogo e atividade dinâmica entre Eu e 
Outro, em um território preciso, socialmente organizado em interação linguística.  Acessado em 11 de 
abr. 2018, às  00:03: 57 h, GMT.  
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seu limite, seu “começo, meio e fim”, estrutura análoga à prática comum de escrita 

escolar.    

Nossa análise estende-se à fotografia, que no projeto A linguagem dos trilhos 

nas trilhas da linguagem teve o papel de tecnologia de identificação, sociabilidade e 

produção de conhecimentos históricos para os textos escritos pelos estudantes. 

Nosso aporte teórico para os registros fotográficos usados nos textos escritos pelos 

alunos sustenta-se em Barthes (2012), na interpretação dos signos representados na 

fotografia ou naquilo que ela excluiu, ou seja: a fotografia no conceito barthesiano, não 

como representação do real, mas como a certeza de que aquilo que foi fotografado 

realmente existiu.    

Os textos dos alunos foram produzidos a partir de leituras de textos escritos, 

narrativas orais captadas pelos estudantes, anotações que retextualizam as narrativas 

orais e fotografias sobre os espaços contextualizados na escritura dos estudantes da 

Classe de Aceleração, na Escola Estadual Flora Calheiros Cotrim, em Porto Velho, no 

ano de 2016, por meio do projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem.    

 Esta dissertação se estrutura no seguinte formato: a seção 1, que consiste desta 

introdução; a seção 2, que apresenta o contexto, os sujeitos produtores dos textos que 

compõem o corpus, assim como a metodologia usada no desenvolvimento deste 

estudo; a seção 3, que discute o tema letramento social; a seção 4, que trata da 

fundamentação e pressupostos teóricos do dialogismo do círculo bakhtiniano, 

definidos em Filosofia da Linguagem, o que se estende aos estudos sobre leitura, 

escrita, deslocamentos geográficos e sua intersecção com a fotografia; a seção 4, que 

discute a fotografia como espaço e revelação da escrita; a seção 6, que traz a análise 

dos dados à luz das teorias sobre letramentos e dialogismo, abordando os seguintes 

aspectos: (i) heterogeneidade, formação de identidade e valoração da alteridade; (ii) 

signo, referente e produção de sentido histórico-social e (iii) fotografia, leitura de 

contextos e textualidade; a seção 7, em que são apresentadas nossas considerações 

a respeito do trabalho desenvolvido.  

Por fim, são elencadas as referências, os apêndices e anexos. 
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2 CONTEXTO E METODOLOGIA DA PESQUISA   

     

2.1 Histórico da Escola Estadual Flora Calheiros Cotrim 

 

  O detalhamento das condições físicas, sociais e pedagógicas da Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Flora Calheiros Cotrim cumpre a finalidade de traçar um 

panorama sobre as condições de letramento acessadas pelos estudantes autores dos 

textos que são objeto de nossos estudos nesta pesquisa, com desdobramento na 

identificação do Projeto de Correção de Fluxo Escolar.  

O isolamento dos estudantes no espaço escolar, em relação a outros espaços 

de convivência cotidiana e de outros socialmente negados nos processos de 

letramento, é fato nas escolas brasileiras.  É um fenômeno contrário à apreciação do 

dialogismo como elemento de construção de texto escolar.   

Os autores dos textos que analisamos nesta pesquisa são estudantes da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Flora Calheiros Cotrim, localizada 

na Zona Leste do município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia.  

Para que tenhamos clareza sobre os projetos mencionados ao longo desta 

dissertação, destacamos que o Projeto de Correção de Fluxo Escolar - PCFE foi 

instituído pela Secretaria de Educação do Estado de Rondônia em 2014, Portaria n° 

238/2014, ratificado pela Portaria n° 3736-2015, de 16 de setembro de 2015 e o 

Projeto As trilhas da linguagem na linguagem dos trilhos foi elaborado especificamente 

para os estudantes do PCFE da escola Flora Calheiros Cotrim, com o objetivo de 

suprimir o distanciamento do trabalho com leitura e escrita de textos e transformar a 

proposta do  livro didático de língua portuguesa a ser utilizado com os estudantes do 

PCFE em evento de  letramento social crítico.    

A fim de estabelecer um panorama sobre o espaço físico e as ações 

pedagógicas de intervenção escolar relativas aos estudantes participantes desta 

pesquisa, elaboramos questionário, respondido pela gestão da escola, o qual nos 

pode ambientar e contribuir com as definições de eventos de letramento envolvendo 

os estudantes com os quais atuamos durante o ano de 2016.   

A EEEFM Flora Calheiros Cotrim foi fundada no ano de 1992 e atendeu, em 

2016, a 2.479 estudantes de 6º a 9º anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

nas modalidades de Ensino Regular e EJA, moradores de 14 bairros.  O espaço físico 
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é composto de 25 salas de aulas, uma biblioteca, um laboratório de informática e um 

laboratório de ciências, sendo que os laboratórios estão em funcionamento restrito. 

No ano de 2016 foi aprovada reforma geral e ampliação, iniciada em novembro do 

mesmo ano. As áreas de convivência fora das salas de aula são o pátio coberto e a 

quadra de esportes.  

No ano escolar de 2016, o recurso financeiro aproximado foi de R$ 8,00 (oito 

reais) ao mês por estudante e os recursos estimados em materiais e equipamentos, 

nesse ano, montam a R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).   

A equipe gestora avalia a condição de segurança da escola como ruim e relata 

roubos de equipamentos escolares em três ocasiões ao longo do ano de 2016, 

questão indiretamente abordada pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola:  

 

O bairro Esperança da Comunidade fica em uma região de intensa violência. 
Existe nele um grande percentual de adolescentes e jovens desocupados, 
não por opção, mas pela falta de emprego, assistência familiar, assistências 
sociais, faltas de educação formal dos pais culminando na falta de interesse 
dos mesmos para estudar.  A comunidade escolar está inserida neste 
contexto onde a maior questão é a luta pela sobrevivência (PPP DA EEEFM 
FLORA CALHEIROS, 2014 a 2016, p. 47).  

  

 A instituição recorre, com frequência, à intervenção da guarda escolar, 

exercida por equipe da Polícia Militar do Estado de Rondônia, para mediar conflitos. É 

consenso entre a equipe gestora e a pedagógica que as relações conflituosas, no 

espaço escolar, são decorrentes de desafios sociais externos à escola, tais como 

envolvimento com entorpecentes, violência doméstica e abandono intelectual por 

parte dos responsáveis aos inimputáveis. Há, ainda, casos de estudantes ausentes 

do espaço escolar, por períodos prolongados, por se encontrarem retidos 

judicialmente.   

Outros fatores de risco social são presentes no histórico escolar de estudantes, 

tais como exposição à violência física fora de casa e da escola, trabalho infantil, 

restrição alimentar e exploração sexual; ademais, ações exitosas - junto a 

organizações não governamentais, outras secretarias estaduais, municipais e 

iniciativas particulares - para se dirimir questões que afetam o ensino-aprendizagem 

ocorrem descontínua e esporadicamente. O entendimento de que a agência na 

escolarização não compete somente à escola, torna-se presente na interpretação do 

gestor escolar ao dizer que:  
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A gestão escolar é um comprometimento de todos os incluídos no processo, 
família tem de cumprir seu papel, afinal a primeira educação é a de casa. A 
paixão nos move enquanto educadores, porém, é dever do Estado dar as 
condições mínimas e ∕ ou máximas para executarmos o processo educacional 
(GESTOR DA EEEFM FLORA CALHEIROS) 7.  

  

Além do gestor e da vice-diretora, o quadro da equipe pedagógica é composto 

por uma orientadora e uma supervisora para atender a 1000 estudantes em cada 

turno. Os 63 professores lotados na escola são insuficientes para atender a demanda. 

Para suprir a falta de professores, especificamente na área de Ciências Exatas, a 

escola contrata, com horas extras, professores que já atuam com a carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais.  

O resultado pedagógico do ano escolar (AE) de 2015 mostra que dos 965 

estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano, 30% 

foram retidos na série.  

  

2.2 Resultados pedagógicos dos sujeitos autores dos textos da pesquisa   

  

TABELA 1- RENDIMENTO ESCOLAR DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS DA ESCOLA 
ENSINO FUNDAMENTAL – REGULAR – 6º AO 9º ANO   

Indicador/
Ano 

Aprovação (%) Reprovação (%) Abandono (%) Dependência (%) 

2014 71.7% 20.0% 8.3% - 
2015 66% 30% 4% - 

2016 77,7% 11,9% 1% 9,4%- 
Fonte: Atlas / Secretaria Escolar Flora Calheiros Cotrim 

 

  A equipe pedagógica apontou a inaptidão de leitura e de escrita - em todos os 

componentes curriculares - como principal indicador de reprovação. Essa constatação 

é ainda avaliada como determinante dos resultados das avaliações externas, a 

exemplo da Prova Brasil, que é um instrumento de verificação da aprendizagem dos 

componentes curriculares de Língua Portuguesa e de Matemática, aplicada a cada 

dois anos nas séries finais do Ensino Básico nas escolas públicas e particulares.   

A Tabela 2, abaixo, nos mostra que a variação nacional, foi de 245 e 235 na 

média nacional de 2013 e 2015, respectivamente e, ainda que os índices da escola e 

do país sejam aproximados, os resultados estão abaixo de 50% de aproveitamento 

pedagógico. 

 

                                            
7 Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2016, por meio de questionário escrito.   
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TABELA 2 - PROVA BRASIL - ANOS FINAIS  
ANO LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

2011 226,05 222,69 

2013 214.58 212.24 

2015 224.69 233.72 

Fonte: Atlas/Secretaria Escolar da EEEFM Flora Calheiros Cotrim  

  

No item Plano Estratégico (PPP DA EEEFM FLORA CALHEIROS, 2014 a 2016, 

p. 104), a escola prevê ações de letramento que privilegiam somente a leitura, e, ainda 

que a abordagem reconheça a leitura e a interpretação como fundamentais para o 

desempenho de habilidades nos demais componentes curriculares, a escrita foi 

excluída da proposição, conforme se pode observar na Tabela 3:  

 

 TABELA 3 – ITEM ESTRATÉGICO DE PROJETO DE LEITURA 

Falta de domínio das 
habilidades de leitura e 
interpretação. Projeto 
Leitura Dinâmica. 
 

Realizando um 

diagnóstico das 

habilidades de leitura e 

interpretação dos 

alunos. 

A leitura e a interpretação 

são fundamentais para um 

bom desempenho 

acadêmico, as ações 

desenvolvidas serão 

realizadas 

interdisciplinares para 

formar alunos preparados 

para a vida  inteira. 

Fonte: PPP da EEEFM Flora Calheiros Cotrim  

  

Esse panorama expõe um modelo educacional bastante presente no setor 

público brasileiro: infraestrutura insuficiente e ineficaz para o número de alunos 

matriculados, profissionais de orientação e supervisão escolar em número reduzido, 

sobrecarregados no atendimento aos estudantes, professores com sobrecarga de 

aulas e estudantes advindos de comunidades populosas, pouco expressivas 

economicamente ao município, com baixo atendimento de serviços públicos 

essenciais à segurança e ao bem-estar social. 

 

2.3 O Projeto de Correção de Fluxo Escolar  

  

É no contexto das comunidades invisíveis ao olhar do poder público, no meio 

da culpabilidade à desagregação familiar, na escola obsoleta - em relação às 

tecnologias e aos recursos - e discursos - pedagógicos que o desnivelamento entre 
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idade e ano escolar se acentua.  O capital cultural dos estudantes “que não 

conseguem neutralizar as diferenças de trajetória” (BOURDIEU, 2015, p. 196) 

coaduna com a aquisição de capital escolar. E mesmo dentro da instituição que tenha 

por demanda estudantes oriundos das mesmas condições sociais, esse 

desnivelamento se acentua quando comparado aos que, ainda que economicamente 

na mesma condição, tiveram acesso a jogos eletrônicos, livros, cinema, teatro, 

viagens. Os estudantes que não neutralizaram as diferenças de trajetória, em sua 

maioria, compõem os índices de reprovação e, segundo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, o fluxo é um dos 

indicadores que influenciam nos baixos resultados das avaliações externas, a exemplo 

da Prova Brasil.  

Em 2014, a reprovação na EEFMFCC, nos anos finais do Ensino Fundamental, 

foi de 20%, dos quais 12,7% estavam matriculados nos 6º e 7º anos. Desse modo, em 

2015, a escola deu continuidade ao Projeto de Correção de Fluxo Escolar, presente 

na instituição desde o ano de 2013, de modo que, em 2015, foi matriculado um total 

de 150 estudantes, com pelo menos dois anos de distorção entre idade e ano escolar, 

pertencentes aos índices de reprovação no Ensino Fundamental Regular, acumulados 

no final dos anos escolares de 2013 e 2014.   

O PCFE, regulamentado pela Portaria n° 238/2014, é uma estratégia não 

somente pedagógica, mas também política, a fim de reduzir a distorção entre idade e 

ano escolar.  E, de acordo com o PPP da EEFMFCC, essa distorção, agravada pela 

repetência, converge para o abandono escolar. O PCFE fundamenta-se na 

metodologia Telessala, projetada pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com 

a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, cuja ideologia, publicada no livro 

Incluir para Transformar (2013), traz a fundamentação teórica que valida e instiga o 

respeito às pessoas como cidadãs e trabalhadoras, em suas diferenças, múltiplas 

linguagens e vínculos, atuando em grupos colaborativos; leitura de imagem a serviço 

da construção crítica do conhecimento e da transformação da realidade; conexão, 

cidadania.   

O que depreendemos desse pressuposto metodológico é que a categorização 

de “pessoas cidadãs e trabalhadoras” destoa de “construção do conhecimento e da 

transformação da realidade” no Livro Didático (LD) adotado pelo Programa.  O LD 

adotado pelo PCFE é seccionado em 70 aulas, e, segundo a orientação metodológica 

proposta para a Telessala, está organizado em informações que partem da cena 
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desencadeadora 8 , das indagações e provocações do vídeo, para “ampliar e 

sistematizar os conteúdos, relacionando conceitos científicos às informações do 

cotidiano, buscando a contextualização com a realidade local e global e a pluralidade 

cultural, numa dimensão cidadã” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2013, p. 126).  

  A contradição segue nos termos da “realidade local e global”, visto que o 

material foi delineado para um público diverso dos estudantes que compõe as salas 

de Correção de Fluxo Escolar. O LD proposto para a Telessala visa ao letramento 

funcional do trabalhador engajado no mundo corporativo. As chamadas “Cenatextos” 

são roteiros ambientados numa fábrica, com personagens pertencentes ao quadro de 

operários e funcionários subalternos, todos com latente senso de cooperação ao 

sistema patronal e enquadramento na ordem social estabelecida pelo ambiente 

corporativo do início do século XXI. Portanto, ao ser utilizado para a um público de 

adolescentes entre 14 e 17 anos, que têm como principal ocupação estudar, acessar 

redes sociais virtuais e atividades  sociais restritas aos bairros periféricos de Porto 

Velho, esse material não contempla o disposto no Programa Nacional do Livro 

Didático.  

 

2.4 Da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático- 

pedagógicos do livro didático do Projeto de Correção de Fluxo Escolar  

  

  A proposta didático-pedagógica de uma obra deve traduzir-se em um projeto 

gráfico-editorial compatível com suas opções teórico-metodológicas, dentre outros 

aspectos, a faixa etária e o nível de escolaridade a que se destina. (BRASIL, 1998).  

Entretanto, em nosso estudo de caso, constatamos que o LD utilizado no 

PCFE, não condiz com a realidade local, nem global, ou com a pluralidade cultural e, 

por serem, leitura e escrita, atividades sociais perpassadas de ideologia que envolve 

o contexto social, a utilização do LD em questão, nos moldes propostos pela 

Metodologia Telessala 9 , apresenta ao estudante a ideologia de um mundo 

socialmente estratificado, organizado em categorizações do sujeito e com percepção 

de capital cultural limitada, contrapondo-se aos PCNs que fundamentam o PPP da 

                                            
8 As teleaulas são organizadas em pequenos contextos de dramaturgia, ambientados numa fábrica, e 
representados por trabalhadores.  
9 A FRM desenvolveu metodologia específica para as aulas a serem ministradas nas salas de correção 
de fluxo, sendo que a sequência didática é um procedimento padrão para todo o PCFE.  
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escola. Destacamos que o PPP da escola, no ano da pesquisa, ainda norteava a 

abordagem metodológica pelos Parâmetros enquanto buscava uma transição para a 

Base Nacional Comum Curricular.   

  

2.4.1 Do uso do Livro Didático  

  

Embora o projeto Metodologia Telessala não estabeleça o uso exclusivo - ou 

sequencial - do livro didático da Fundação Roberto Marinho (LDFRM) para o 

componente curricular de Língua Portuguesa, a orientação de uso se faz implícita no 

cronograma das aulas, que são distribuídas em ordem sequencial de teleaula de 01 a 

70. Ou seja, ainda que o não uso do material impresso seja uma escolha do professor, 

todo o conteúdo impresso será transmitido aos aprendizes no suporte televisivo.   

Ao refletir sobre quais embasamentos ofereceria o LD que compunha o material 

didático do PCFE para o letramento social, teoria essencial aos estudos da linguagem 

nas últimas décadas, tivemos a certeza de que o desencadeamento de outros 

processos cognitivos nos sujeitos autores dos textos analisados nesta pesquisa 

passava pelo acesso à diversidade de textos presentes em livros e outros suportes de 

leitura.  Estabelecemos a fotografia como signo a ser produzido, lido, interpretado e 

interpelado como representação da diversidade social dos lugares onde transitam os 

gêneros de texto, abordados pelo LD num contexto divergente da realidade e do centro 

de interesses dos sujeitos deste evento de letramento.  

O manual intitulado Incluir para Transformar: Metodologia Telessala em cinco 

movimentos (2013) trata da sequência didática das aulas e apresenta a exibição da 

teleaula como meio de introduzir as ideias centrais da aula do dia por meio da 

cenatexto. Propõe a utilização da dramaturgia como garantia de uma narrativa 

prazerosa “e, ao mesmo tempo, didática, que traz o conhecimento aplicado às 

situações do cotidiano, estimulando a utilização dos sentidos e oferecendo significado 

aos conceitos trabalhados” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2013, p.  

66).   

A contiguidade didática proposta na Metodologia Telessala reforça o uso do LD 

na afirmação de que o livro possibilita aprofundar conceitos codificados no vídeo e 

decodificados durante a leitura de imagem do vídeo.  

Mediante o alinhamento do programa em torno da utilização do material 

específico, caracterizado pelo contexto distante da realidade dos estudantes 
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atendidos pelo PCFE, por atividades gramaticais de reprodução e número irrelevante 

da diversidade de gêneros textuais, deu-se a urgência de se pensar um meio de 

conexão entre o material e o contexto do estudante a quem se destina.   
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3 LETRAMENTO  

  

3.1 Letramento/Letramentos  

  

 A fim de tratarmos do tema letramento frente à história do alfabetismo 

brasileiro, discutimos, neste estudo, as concepções do letramento social crítico e suas 

implicações sociais para os sujeitos. Além disso, discutimos sobre as ideologias 

presentes nos conceitos de letramento.   

A postura crítica diante do ensino, aprendizagem e práticas de leitura e de 

escrita no Brasil é prática pedagógica recente. Eventos de alfabetização mantiveram-

se por séculos - desde a dominação portuguesa, a partir de 1500, até o século XIX - 

rudimentarmente próximos do ensino das letras do alfabeto. O ensino, regido pela 

Constituição de 1824, com direitos restritos e distintos para gênero e posição social, 

até fins do século XIX, privilegiava a leitura (SOARES,2012). Os métodos da silabação 

e da soletração permitiam à maior parte da população brasileira somente a condição 

de reconhecer o próprio nome e ler minimamente para desenvolver um ofício.   

Quanto à escrita, considerava-se alfabetizado aquele que conseguisse 

escrever o próprio nome, por vezes apenas por meio de reprodução das letras.  Assim, 

teorias que discutam a leitura e a escrita no e do contexto social brasileiro buscam, 

ainda no século XXI, fortalecimento nas políticas públicas voltadas à educação, a 

exemplo do termo letramento,  suprimido na versão final da Base Nacional Comum 

Curricular pelo governo atual.   

  A literatura acerca do termo letramento discute as múltiplas possibilidades para 

o domínio da leitura e da escrita. Nos anos de 1970, nos Estados Unidos, o termo 

literacy, de origem inglesa, tornou-se difundido na prática de escolarização de adultos. 

Em Portugal vigora o termo literacia (SOARES, 2012), mais próximo ainda do termo 

inglês. No Brasil, as especificidades de nossas condições políticas, sociais e culturais 

(MORTATTI, 2004) tornam o termo relativamente novo no campo das ciências sociais.   

A palavra foi traduzida do inglês para a língua portuguesa do Brasil como letramento 

e tornou-se, em princípio, representativa das habilidades de ler e de escrever. O termo, 

segundo Soares (2012), incorporou-se ao vocabulário da Educação e das Ciências 

Linguísticas na segunda metade dos anos de 1980 e passou a ser difundido após a 
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ocorrência, em 1986, na publicação de Mary Kato (1997)10, na qual a autora vincula a 

língua falada culta às práticas de letramento escolarizado.  

 A estagnação de sentidos dos termos correlatos a “alfabetização”, tais como 

“alfabetizado”, “analfabeto”, “analfabetismo”, de certo modo impulsionaram as 

discussões para além da leitura e da escrita como tecnologias decodificadoras dos 

textos, o que se tornou consenso em vários países. O termo letramento, nos domínios 

da Educação e das Ciências Linguísticas atuais, nomina “a leitura e a escrita para 

além da capacidade mínima de ler e escrever (o próprio nome)” (MORTATTI, 2004, p. 

14).   A distinção entre letramento e alfabetização se delineia a partir dos anos de 1990 

e o termo letramento é cunhado nos discursos acadêmicos dos domínios da Educação 

e das Ciências Linguísticas. Enquanto a palavra “alfabetização” se mantém estável, 

com o sentido de ter conhecimento do alfabeto ou da leitura e da escrita, ou seja, o 

indivíduo se torna instruído ao ler e escrever (acepção para a palavra “alfabetizado”, 

que pouco evoluiu nas últimas décadas), Soares (2012) explica que literacy traz 

implícita “a idéia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, 

econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que esteja 

introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la” (SOARES, 2012, p. 17-18).  

Em outras palavras, do ponto de vista de Soares (2012), ao tornar-se letrado o 

indivíduo expõe-se a mudanças e impactos de cunho linguístico, cultural, político e 

sociais. Partindo dessas reflexões e, sobretudo, por compreendermos que o indivíduo 

se constitui como sujeito por meio das relações dialógicas, nos diversos domínios 

sociais, e que tais mudanças configuram as condições de dispor da “tecnologia” do ler 

e do escrever de modo amplo e diferenciado, por meio de práticas advindas de 

diferentes eventos de letramentos, entendemos que todos os eventos sociais 

representam aprendizagem.  A escola é apenas um desses domínios e, na prática da 

educação nacional, é, contudo, o domínio de maior representatividade no ato de 

ensinar a ler e a escrever, e mais ainda: a usar a leitura e a escrita como uma prática 

social significativa e promotora da equidade social, de modo que, tornam-se 

significativos eventos de letramento que promovam a vivência dos aprendizes com 

situações reais de leitura e de escrita, a exemplo do projeto A linguagem dos trilhos 

nas trilhas da linguagem.   

                                            
10 No mundo da escrita, uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática.  
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Nesta perspectiva, na educação escolarizada, os eventos de letramento, são 

perpassados por ideologias, visto que não existem formas neutras de letramento. A 

escola assume, assim, a função de promover letramento no plural: social, cultural e 

ideologicamente orientado. Cabe aqui lembrar que a voz pedagógica da escola é 

ideológica, desse modo, o espaço escolar pode ser espaço de domínio ou de 

distribuição de poder.   

Sobre as relações de poder nos espaços escolares, Street (2014) diz que os 

procedimentos que visam o engajamento de professores e estudantes no que, 

supostamente, são práticas voltadas ao uso do letramento e do discurso em torno das 

práticas de leitura e de escrita, traduzem-se em relações de hierarquia, autoridade e 

controle.   

A depender do modelo de letramento adotado pela escola, a língua é tratada 

como exterior ao estudante. Atribuir à língua essa autonomia e objetificação é afastá-

la dos contextos, em espaços sociais nos quais vivem os aprendizes ou espaços aos 

quais não podem acessar. Em suma, objetificar a língua (portanto, os processos de 

leitura e de escrita) é promover o letramento descontinuado das experiências 

humanas e a artificialidade dos textos escritos.  

Outro fator acerca da escolarização diz respeito ao discurso dual em torno das 

habilidades de leitura e de escrita, da alfabetização e dos processos de letramento. É 

prática comum na história da educação brasileira, entre as pessoas que não 

aprenderam a ler e a escrever, difundir-se o argumento de que lhes faltou 

oportunidade de frequentar a escola para apropriarem-se das tecnologias de escrita e 

de leitura.   

Tfouni (2011) defende que debates sobre letramentos se debrucem sobre, e 

principalmente, aqueles que são excluídos das práticas letradas hegemônicas, no 

sentido de não se desconsiderarem as habilidades de leitura dos contextos inerentes 

às situações práticas cotidianas do sujeito. Esse entendimento aponta para a condição 

de o indivíduo desempenhar papeis e movimentar-se nos espaços de uma sociedade 

heterográfica mesmo sem qualquer instrução escolar ou habilidade de escrita. A 

abordagem de Tfouni (2011) mereceria um estudo mais profundo e, nesta pesquisa, 

adotamos a denominação de letramento não a partir das condições de mobilidade 

social do indivíduo em “letramento oral”, mas relativa às apropriações das tecnologias 

de leitura e de escrita como meios de ver e registrar os contextos e de se posicionar 

ideologicamente nas representações sociais.  É na escola, porém, que a adoção 
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quase irrestrita do padrão de leitura e de escrita centrado na ampliação do léxico e na 

compreensão da estrutura da língua padrão desconsidera totalmente o padrão de 

letramento oral - que não se deve avaliar como letramento completo, mas também não 

se pode descartar como parte do processo de letramento social.   

O posicionamento de uma escola que atende, linguisticamente, às expectativas 

da elite detentora de capital social, capital cultural e capital escolar, compatíveis entre 

si, impulsiona a evasão escolar por meio desta prática hegemônica. É na escola que 

se encontra a “escola da não oportunidade aos culturalmente diferentes” (BOURDIEU, 

2015, p. 148). O pensamento de Bourdieu (2015), quanto às classificações escolares 

na França, aplica-se às ocorrências na educação brasileira das últimas décadas:  

 
[...] a exclusão de grande massa de crianças das classes populares e médias 
deixou de operar-se na entrada para a classe sixiême11, mas progressiva e 
insensivelmente, ao longo dos primeiros anos do secundário, através de 
formas degradadas de eliminação, a saber: o atraso (ou a repetência) como 
eliminação diferida; a relegação para os ramos de ensino de segunda ordem 
que implica um efeito de marcação e estigmatização, propício a impor o 
reconhecimento antecipado de um destino escolar e social; [...] (BOURDIEU, 
2015, p.148).  

  

  A desconfiguração das diferenças dos grupos sociais dentro das escolas torna 

objeto ideológico - da pseudoneutralidade - o letramento que objetive a escrita e a 

leitura destituídas de ideologia e que corrobora com a negação das diferenças de 

cultura. O efeito da negação às diferenças, em vez do seu apagamento, contribui para 

o fortalecimento dos estigmas origina grupos segregados culturalmente nos espaços 

escolares. Nesse sentido, as classes do PCFE são estigmatizadas como incapazes 

de resultados positivos em letramento e numeramento propostos pela BNCC, o que 

concorre para o apagamento das suas individualidades sociais dentro e fora da escola.  

Estabelecemos, nessa pesquisa, a linha de pensamento de Bakhtin (2016, 

2015, 2011, 2005, 2003, 1997) em que linguagem e interação, marcada pelos espaços 

discursivos e pela ideologia, são complementares à constituição do sujeito.  

  

3.2 Letramento e ideologia  

  

Street (2007) defende que existem vários modos pelos quais representamos 

nossos usos e significados de ler e escrever, em diferentes espaços sociais, e que o 

                                            
11 Correspondente, aproximadamente, ao 5º ano escolar brasileiro.  
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testemunho de sociedades e épocas diferentes demonstra que é enganoso pensar em 

uma coisa única e compacta chamada letramento. Em outras palavras, as práticas de 

letramento, em espaços escolares, consideradas justas, contemplam as diferenças 

étnicas, sociais e históricas dos aprendizes.  

A abordagem de letramentos em contextos culturais específicos nos põe face à 

constituição ideológica das práticas de letramento: “não interpretamos a linguagem 

como ideológica, mas o uso que se faz dela estabelece relações de poder e de 

ideologia” (STREET, 2007, p. 469).  

De um lado, os letramentos não podem ser entendidos como “a ideia de uma 

pessoa humana brilhando em contraste com o “analfabetismo” (STREET, 2007, p. 

469), de outro, o apagamento das diferenças culturais, marcadamente a linguística, 

cerceia as possibilidades de melhoria de vida. Nesse sentido, as diferenças culturais 

são marcas substanciais para o LS 12  dos grupos segmentados por diferenças 

econômicas, sociais e de gênero.  

 A língua, na função cultural ideológica e, por isso, perpassada por crenças, 

relações de poder e de dominação - e não a língua planificada em sala de aula - é 

instrumento para o LS e para a constituição da identidade individual ou social. Street 

(2007) associa quaisquer formas de leitura e de escrita que aprendemos e usamos a 

“determinadas identidades e expectativas sociais acerca de modelos de 

comportamento e papeis a desempenhar” (STREET, 2007, p. 466). Nessa 

perspectiva, o uso da língua padrão escolarizada se torna significativo quando é 

instrumento não só de valorização das diferenças sociais e linguísticas dos grupos, 

mas também contempla as características globais e passa a significar a multiplicidade 

de papeis assumidos pela pessoa13.  

 

Quando frequentamos um curso ou uma escola, ou nos envolvemos num 
novo quadro institucional de práticas de letramento, por meio do trabalho, do 
ativismo político, dos relacionamentos pessoais, etc., estamos fazendo mais 
do que simplesmente decodificar um manuscrito, produzir ensaios ou 
escrever com boa letra: estamos assumindo - ou recusando - as identidades 
associadas a essas práticas (STREET, 2007, p. 470).  

  

O uso da língua em eventos de LS nos espaços escolares ou escolarizados 

passa, assim, a traduzir os espaços comunicativos locais e globais em pleno 

                                            
12 Letramento Social  
13 Street (2007, p. 468-470) traz diversas definições de pessoa, por vozes de diversos autores, a fim de 
esclarecer letramento como constitutivo do indivíduo.  
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funcionamento linguístico e a munir os estudantes de língua materna das condições 

comunicativas que os levem a transitar com menos limitações14 por esses papeis 

sociais constitutivos de identidades.  

O olhar que lançamos sobre o letramento é o de que nenhum indivíduo está, 

em nenhuma sociedade, letrado em plenitude. Haverá sempre uma condição de leitura 

ou de escrita que fuja aos seus domínios cognitivos. Street (2014), nesse sentido, 

destaca que a diferença está em que a carga emocional, pela inaptidão em algum 

contexto letrado, não é absorvida pelo indivíduo, visto que as habilidades de 

letramento inerentes a sua identidade impedirão a “rotulação categórica e o estigma”.  

  O exemplo dos dois estudantes, por nós citados no texto de apresentação 

deste trabalho, é um caso de letramento social crítico devido ao cunho político (no 

sentido das relações sociais) e ideológico, determinante dos sentimentos de exclusão 

de atividades das quais a estudante se via impedida de participar na sua pertença 

religiosa, no espaço de trabalho, por ter de relatar oralmente as receitas ou ainda pelo 

sentimento de perder memórias dos acontecimentos no âmbito familiar. Ao estudante, 

a limitação profissional imposta pelo não letramento e a condição subjugada no ato de 

se corresponder impunham a consciência do poder exercido pelo letramento sobre os 

indivíduos em sua atuação social:   

 
[...] letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de 
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam 
com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras, 
letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 
individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em 
que os indivíduos se envolvem em seu contexto social (SOARES, 2012, p. 
72).  

  

 Por trazer implicaturas ideológicas na forma de se posicionarem socialmente 

e de assumirem lugares sociais determinados pelo envolvimento nas práticas de 

leitura e de escrita (tecnologias determinantes das relações de poder), tanto a 

estudante quanto o estudante se apoiam no letramento para aquém do seu “valor 

pragmático ou de sobrevivência”. Para ambos, pertencer ao grupo de letrados 

representava transitar de uma condição social de dependência para a de 

independência cognitiva e social. Segundo Street (2015),  

 

                                            
14 Tomamos a expressão “transitar com menos limitações” considerando que letrados ou iletrados 
sempre encontrarão algum fator limitante na sua atuação de leitura e de escrita; referimo-nos às 
possibilidades de que quanto maior for a condição de letramento, menos estigmas e rotulações lhe 
recairão, o que se reflete na identidade político-social do indivíduo.  
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A verdadeira natureza do letramento são as formas que as práticas de leitura 
e de escrita concretamente assumem em determinados contextos sociais, e 
isso depende fundamentalmente das instituições que propõem e exigem 
essas práticas (STREET, 2007, p. 75).   

  

Em outra perspectiva, o letramento como resposta às demandas sociais e às 

metas pessoais, contrapõe-se ao LS relacionado com processos sociais mais 

abrangentes, visto que a leitura e a escrita, em pleno funcionamento, significam mais 

que suprir as exigências de mercado. Nas palavras de Soares (2012),  

 

o pressuposto é de que as consequências do letramento estão intimamente 
relacionadas com processos sociais mais amplos, determinadas por eles, e 
resultam (leitura e escrita) de uma forma particular de definir, de transmitir e 
de reforçar valores, crenças, tradições e formas de distribuição de poder 
(SOARES, 2012, p. 76).  

  

Tanto Soares (2012), ao aferir letramento como tecnologia potencial para 

modificar contextos sociais em que as posições de sujeito se estabeleçam em 

submissão, em posição subalterna na distribuição de poder, quanto Street (2007), ao 

sustentar que letramentos podem ser também lugares de negociação e de 

transformação - o que confere ao indivíduo letrado a condição de partícipe na 

distribuição de poder e não o de vítima passiva nas relações de dominação com voz 

subalterna - evidenciam os vínculos das práticas de letramento às concepções 

socioculturais e políticas de cada época e configuração social.  Ou seja, o letramento 

é agência de manifestação do indivíduo que se fortalece como sujeito, por meio da 

linguagem escrita, consolidando sua participação nos contextos sociais e históricos 

aos quais esteja inserido. Em decorrência do letramento, as vozes sociais, traduzidas 

por longo tempo como “vítimas passivas ou relutantes” (STREET, 2007, p. 471) de 

uma classe dominante, nas últimas décadas - em se tratando da sociologia brasileira 

- passaram a rejeitar e a negociar os lugares sociais a elas impostos. Segundo o autor,   

 

As implicações disso para os estudos de letramento são consideráveis: a 
aquisição de um conjunto particular de práticas de letramento, enquanto 
claramente associada a identidades culturais particulares, pode de fato ser 
um foco para transformação e desafio (STREET, 2007, p. 471).  

 

 O letramento situado “pode ser de fato um foco para transformação e desafio”. 

Talvez por isso se perceba certa negação do governo brasileiro não só em debater as 

práticas de leitura e de escrita,  mas também de fomentar projetos que proporcionem 
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o acesso a materiais de leitura. A essência política das práticas de letramentos, por 

serem atividades sociais envolvendo a língua escrita (SOARES, 2012) dependem do 

projeto que cada grupo político pretende implementar. O letramento social crítico é 

também uma questão de vontade política e a língua, por ser instrumento cultural 

ideológico que encerra relações de poder, de dominação e de negociação, o 

letramento situado pode ser um meio de mudança de vida pelo viés da 

conscientização sócio-política.   
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4 NOÇÕES DE DIALOGISMO E HETEROGLOSSIA  

 

4.1 Dialogismo bakhtiniano e alguns olhares teóricos no campo da linguagem  

   

Identificamos o dialogismo de acordo com os conceitos bakhtinianos, em suas 

implicaturas nos processos de interlocução e na formação de sentidos das 

enunciações, que não pode ser compreendido de modo dissociado das noções de 

heterogeneidade e as vozes constituídas ou representadas nas enunciações.   

Os diversos domínios do conhecimento, dentre estes a filosofia, a psicologia e 

a antropologia, ocupam-se de compreender a comunicação desde que se concebeu a 

vida dos grupos socialmente organizados. Nesse sentido, os estudos do dialogismo 

bakhtiniano mostram-se fundamentais para a compreensão de como se produzem as 

enunciações nas relações dialógicas e na interação entre locutor e interlocutor.  

Brait (2001) afirma que Bakhtin, mesmo centrando seus estudos na 

materialidade do gênero romance - especialmente em Problemas da poética de 

Dostoiévsky (BAKHTIN, 2005) - contribui para a compreensão da linguagem humana 

ao sistematizar a investigação sobre o discurso cotidiano. A linguagem como ato 

comunicativo é largamente discutida, dentre outras publicações, em Marxismo e 

filosofia da linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997), estudo no qual o signo e o 

dialogismo da linguagem são base para a ideologia presente nas enunciações.   

Gnerre (1991), referência nos estudos da linguagem e do poder social emanado 

da escrita, atribui a Bakhtin/Volochinov (1997) “posição antinormativa”, devido à 

afirmação de que a língua não dá indícios de ser “um sistema de normas imutáveis” 

(GNERRE, 1991, p. 90.), e que, nas práticas escolarizadas de estudos da linguagem, 

esse posicionamento distanciaria professores e linguistas. Ainda segundo Gnerre 

(1991), ao atribuir valor intrínseco igual aos dialetos, a teoria bakhtiniana enraizaria as 

diferenças sociais (e de poder) entre os que têm acesso à norma padrão e os que têm 

somente as demais variedades como base da sua comunicação social.   

A posição defendida por Geraldi (2001) trata como equívoco, político e 

pedagógico, qualquer hipótese de a escola não promover o acesso à aprendizagem 

do dialeto padrão. Defende que a norma padrão - tanto quanto a língua cotidiana - 

encerra muitos valores sociais, o que faz da escola o espaço autorizado a promover o 

direito de o estudante acessar esse conhecimento.   
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Consideramos importante trazer as três posições teóricas acerca dos estudos da 

linguagem, visto que o nosso objeto de estudo é o texto escrito e sua constituição 

dialógica, pois há um ponto limítrofe entre as interpretações de Brait (2001), Gnerre 

(1991) e Geraldi (2001), na conexão com o pensamento bakhtiniano, quanto à 

construção de enunciados por relação interativa, na qual o locutor se põe face a face 

com o interlocutor e a ambos é dado confrontar, assimilar ou refutar as ideologias 

presentes nas enunciações constitutivas de discursos 15  sociais. Por meio da 

interlocução é que se dá a apropriação do hibridismo das vozes presentes nas 

enunciações do outro e a inserção dessas vozes no próprio discurso. Em outros 

temos, a contrapalavra assume, nos processos de interlocução, o papel dialógico 

essencial para a refração da linguagem nas enunciações.    

  

4.1.1 Dialogismo, interlocução e sentido da enunciação  

  

A língua só exerce as funções de recepção/compreensão por meio do 

movimento dialógico presente no ato de enunciar. A materialidade da linguagem como 

ato comunicativo depende das posições assumidas tanto pelo locutor quanto pelo 

interlocutor.   

Na relação dialógica, todos os envolvidos no ato de fala são atuantes e se põem 

como indivíduos capazes de conduzir a linguagem frente a um e frente a outro, ou 

seja, dá-se “a afirmação do „eu‟ do outro não como objeto, mas como outro sujeito” 

(BAKHTIN, 2005, p. 09). Dito de outro modo, nenhum enunciado pode ser interpretado 

sem a interpelação (ainda que virtual) do interlocutor a quem se destina a enunciação.   

 A ação de interpelar o enunciado posiciona locutor e interlocutor, cada um ao 

seu tempo, como figura central do ato comunicativo. Desse modo, na relação dialógica 

os papéis se interpõem e não há a dominação nas manifestações da fala de um sobre 

a fala do outro. A relação de alternância se dá por meio da negociação entre os 

envolvidos no processo de comunicação e, somente por esse meio, é possível o 

diálogo entre enunciados. E é nesse sentido que a escola assume papel fundamental 

ao promover ações de letramento em que haja a interação dos estudantes com os 

                                            
15 A noção de discurso neste estudo se refere ao encadeamento das enunciações na construção de 
sentido do texto oral ou escrito. O discurso, na concepção bakhtiniana, nasce de situação extraverbal, 
contextual, histórica, social e pragmática e só mantém sua significação na continuidade das relações 
dialógicas constituídas.    
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espaços para além da escola, habitados por grupos pertencentes a realidades 

diferentes daquela que lhes seja cotidiana.   

Somente vivenciando as realidades sociais diversas da sua é que o indivíduo 

poderá compreender, analisar e avaliar as enunciações da alteridade. A partir das 

interpelações à contrapalavra, o indivíduo será livre para incorporar às suas 

enunciações os dizeres de outrem ou refutá-los.   

Negar aos estudantes as vivências dos discursos que compõem a estrutura 

social, política e econômica do lugar que habita, a sua cidade - fator determinante das 

referências de enunciações que compõem os discursos decisivos para os lugares por 

eles ocupados na sociedade - é negar, primeiro, a condição de compreender o 

discurso exterior, assim como impossibilitá-los de acessar seus discursos interiores a 

partir de experiências de posicionamentos em novos lugares na sociedade.   

Isto posto, lembremos que, no dialogismo com outros lugares e outros 

indivíduos, o estudante poderá exercitar a linguagem como refração. Aqui propomos 

o sentido literal para a palavra refração: “mudança na direção de uma onda ao 

atravessar a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração” 16 . 

Atravessar a fronteira que delimita o espaço ocupado socialmente pelos estudantes 

autores dos textos a serem por nós analisados é trazer para a escrita a quebra da 

estratificação social em que se mantêm no lugar onde vivem.  

A questão do diálogo se desdobra em dois pontos a serem considerados: o 

discurso exterior, portanto na relação com o outro, e o discurso interior, da consciência 

ou de textos escritos. Para Bakhtin, tanto a comunicação face a face quanto o 

discurso 17  de textos artísticos ou literários ocorrem somente nos processos de 

interlocução, em ações históricas situadas socialmente e dependentes do contexto. 

Nesse sentido, a palavra diálogo pode ser compreendida “não apenas como a 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação 

verbal, de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN, 2005, p. 121).   

O dialogismo do texto escrito, que nos estudos de Bakhtin (2016) tem no livro 

sua materialidade, ocorre não somente entre os enunciadores, o autor e o contexto, 

                                            
16 Disponível em https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm .  Acessado em 01-12-2018.  
17 Bakhtin postula que heterogeneidade dos gêneros do discurso é de natureza sócio-ideológica, visto 
que a escolha do gênero, por parte do locutor, e sua adequação ao ato comunicativo, pressupõe o ato 
responsivo por parte do interlocutor.       
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mas também em relação a outras enunciações, de outros sujeitos. Bakhtin (2003) diz 

que:   

 

O enunciado é um elo na cadeia de comunicação discursiva e não pode ser 
separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto de 
dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas 
(BAKHTIN, 2003, p. 300).  

  

 Em razão disso, as escolhas enunciativas marcam o lugar social do enunciador 

e, em algum momento da escrita, a ideologia que o valora como sujeito social 

transparece.       

A intencionalidade autoral, marcada pelas condições de produção, também 

corrobora com a transparência do sujeito que interpreta os espaços, visto que sua 

intervenção é única e “responde a alguma coisa, refuta, confirma e antecipa as 

respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.” (BAKHTIN, 2003, p. 123).   

O leitor se posiciona na outra ponta da construção de sentido dos enunciados 

produzidos pelo autor e toma posição de sujeito no processo dialógico de 

compreensão do escrito. Bakhtin (2005) afirma que, para o surgimento de uma relação 

dialógica, são necessários mais de dois juízos concreto-semânticos independentes 

entre si. Esses juízos podem formar sentenças concordantes entre si, porém somente 

serão responsivos e dialógicos se ocorrer interação entre os dois enunciados, o que 

gera um novo juízo.   

Tomemos o exemplo de uma logomarca empresarial nominada Maria Brasileira. 

Ainda que as palavras não viessem acompanhadas da imagem associada à 

trabalhadora doméstica (referente dos serviços prestados pela marca), o topônimo 

Maria (referência comum de mulher forte, lutadora e de origem popular) associado ao 

qualificativo brasileira (usualmente entendido, em outras enunciações, como sinônimo 

de resiliência), induzirá (intencionalmente) o interlocutor à provável leitura de alguém 

disposto à luta (execução do serviço doméstico).  Os termos, se dissociados, não 

dialogam entre si e não promovem um terceiro juízo. A associação das duas palavras, 

porém, produzirá um novo juízo construído a partir do lugar social do interlocutor. A 

valoração instituída a partir do lugar do interlocutor tanto pode ser de valorização 

(atribuído o sentido de determinação, força) quanto de desqualificação da mulher 

brasileira de baixa renda (categorizada ao trabalho braçal).   
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Em se tratando de dialogismo, qualquer que seja o ponto de vista assumido, 

levará o interlocutor a interagir (discutir) com os sentidos socialmente atribuídos às 

palavras Maria e brasileira e que precedem à logomarca.  O interlocutor recorre a 

significados não somente linguísticos, mas históricos e ideológicos de um dado 

contexto, para estabelecer, de acordo com sua ideologia, a compreensão do tema que 

lhe foi apresentado.   

O exemplo da logomarca explica o modo como a enunciação interativa assume 

condições específicas entre sujeitos, nos sujeitos em relação à sociedade e ainda na 

forma como os sujeitos se põem face ao outro no processo de interlocução18:   

 
Em outras palavras, o sentido está para além do signo linguístico e se 
estamos reagindo a determinado enunciado ou palavra é porque estamos em 
pleno exercício de uma atividade que requer conhecimento e troca de 
saberes (MARTINS et. al., 2015, p. 66).  

  

A compreensão dos enunciados do outro só nos é significativa quando 

“reagimos àquelas (palavras) que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 

concernentes à vida” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 95).  A interpretação das 

enunciações é, portanto, leitura que vai além de reconhecer o signo, a forma linguística 

e o processo de identificação, “as relações dialógicas (inclusive as relações dialógicas 

do falante com sua própria fala) são objetos da metalinguística” (BAKHTIN, 2005, p. 

182). Na interação do leitor com os significados, e com a ideologia que eles carregam 

nos sentidos atribuídos à palavra, reside a comunicação dialógica; segundo Bakhtin 

(2005, p. 183), “é precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro 

campo de vida da palavra”.   

Neste sentido, a interação verbal materializada por meio da enunciação denota 

“a realidade fundamental da língua” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 123) e 

somente a interação torna possível ao interlocutor elaborar nova enunciação, sem, no 

entanto, desprender-se da enunciação do outro. Ao contrário, qualquer ressignificação 

por parte do interlocutor partirá dos significados atribuídos pelo locutor. A resposta a 

esses significados pode ser dissonante ou de concordância, todavia constituída na 

interação entre os enunciados.   

                                            
18 Sobre esta questão da posição do locutor frente ao interlocutor, Bakhtin (2011, p. 396), diz: “O tom 
não é determinado pelo material do conteúdo do enunciado ou pela vivência do locutor, mas pela atitude 
do locutor para com o interlocutor (a atitude para com sua posição social, para com sua importância, 
etc.)”.  
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Ao considerarmos que “qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser ativo e deve 

conter já o germe de uma resposta” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 131), 

compreendemos a produção de escrita como uma forma de diálogo de alternâncias 

locutoras. O interlocutor, que nesse sentido é o leitor perpassado por vozes 

coincidentes ou não com as do escritor, encontra também seu lugar ideológico e marca 

sua posição de réplica, materializada na recepção do texto. O sentido entre o que foi 

dito e o que se compreendeu tem como fio condutor a interação verbal, que se dá nos 

contextos de produção e nas estruturas sócio-políticas que “determinam todos os 

contatos verbais entre os indivíduos” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 42).  

 As condições de produção e de estruturas sócio-políticas determinam as 

relações discursivas dos indivíduos. Essas convivências, por não serem sempre 

harmônicas (de acordo, confirmação) entre os sujeitos, produzem enunciados 

contrastantes que, por sua vez, vão se traduzir em mudanças nos espaços que as 

originaram. Assim, o dialogismo é posto como a roda que move a história da 

humanidade, visto que nenhuma enunciação, nenhum tema do qual se depreenda 

compreensão é, para o interlocutor, ingênuo, desprovido de intencionalidade e se 

apresenta sempre dentro de uma possibilidade de resposta, num permanente diálogo 

entre signos e para além dos signos.   

Geraldi (2004) enfatiza a responsividade como parte do processo interativo com 

a alteridade. Na relação com o outro a ação do pensamento participativo se corporifica 

e se expõe pela linguagem:  

 

A responsabilidade abarca, contém, implica necessariamente a alteridade 
perante a qual o ato responsável é uma resposta. Somos cada um com o 
outro na irrecusável continuidade da história. Buscar nos eventos, na 
singularidade, nas unicidades dos atos desta caminhada como se realizam 
as „respostas responsáveis‟ é um modo de reencontrar os deslocamentos 
imperceptíveis na construção continuada dos valores, dos sentidos que 
regem, mas que se fazem e que se desfazem na existência (GERALDI, 2004, 
p. 229).  

  

 Essa noção da importância da alteridade na ressignificação de enunciados se 

afina com a definição estabelecida por Bakhtin (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997) em 

que o sujeito é visto intrinsecamente ligado à noção de língua (locutor e interlocutor) 

e desempenha o papel de agente e não de receptor passivo das enunciações 

dispostas num determinado contexto.  Isto posto, compreende-se que, por meio das 

relações dialógicas, as ações desestabilizadoras da ordem econômica e política se 
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impõem, visto que “os contextos encontram-se numa situação de interação e de 

conflito tenso e ininterrupto” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 107), o que nos leva 

a reiterar que a compreensão de mundo se dá além do reconhecimento da forma 

linguística,  equivale, antes, à interação com o seu conteúdo ideológico presente no 

enunciado da alteridade, que é onde “ouvimos a voz do outro” (BAKHTIN, 2005, p. 

184).  

  

4.1.2 Dialogismo e heterogeneidade  

  

O conceito de compreensão, para Bakhtin (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997), 

parte de que cada palavra da enunciação leva o interlocutor à analogia de uma série 

de palavras compreendidas por meio de contexto próprio, construindo, dessa maneira, 

sentido para o enunciado. Desse modo, o sentido, apreendido por meio dos signos - 

no texto e no fora, na história, que podemos denominar por “ouvir a voz do outro” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997) - se constroi como novo enunciado.   

O dialogismo se torna possível aos interlocutores que partilham do mesmo 

domínio de experiências, ainda que em lugares diferentes, produzindo enunciados 

nem sempre convergentes, porém regulados pelo “já dito” no discurso de alteridade. 

À vista disso, compreendemos que o conceito do dialogismo bakhtiniano deve ser 

interposto ao princípio de heterogeneidade, visto que é sobre o que já foi dito que o 

discurso se constroi.   

A heterologia bakhtiniana se ocupa da diversidade de vozes, das línguas e dos 

tipos de discursos, fazendo referência à contrapalavra na constituição de enunciados 

específicos de gêneros discursivos diversos, de uso em profissões diversas, idade, 

lugar social dos indivíduos ou ainda regiões, por meio dos dialetos. Podemos 

depreender, pelo entendimento bakhtiniano, a impossibilidade de se pensar a 

comunicação verbal entre agrupamentos humanos sem se considerar todos os 

elementos de variação comunicacional.   

Há ainda que se considerar que o sentido da enunciação, por não ser sempre 

aparente, permite ao locutor a ilusão de ser a fonte do discurso efetivado nas 

enunciações por ele construídas. Por outro lado, o locutor delimita ao seu locutor a 

compreensão discursiva por meio da intencionalidade, dos resultados comunicativos 

desejados ao enunciar. Isso leva à percepção de que os atos comunicativos compõem 
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uma tessitura na qual as enunciações de locutor e de interlocutor estão alinhadas para 

que se dê a textualidade.    

Sabemos que, assim como o sentido na enunciação, a comunicação discursiva 

nem sempre torna aparente o que foi dito.  A textualidade se vai realizar não somente 

no contexto ou nas marcas linguísticas, mas também no tom. No texto escrito, é o 

modo de o locutor se posicionar face ao interlocutor que acessará a responsividade. 

Nesse sentido, é preciso saber de que a voz da alteridade, a heterogeneidade, se 

apresenta como constituída e representada. Quando constituída, está presente no 

texto de modo implícito e somente será percebida pela ideologia expressa nas 

analogias sociais, incorpora-se à enunciação - e à condição de comunicação 

discursiva - por meio de juízos de valor presentes nas palavras escolhidas pelo 

enunciador e postas como enunciação.  

 A heterogeneidade representada, por ser realizável graficamente, inscreve o 

outro no discurso por meio das marcas linguísticas (discurso direto, discurso indireto, 

aspas ou pelo metadiscurso na enunciação). Assim, a palavra, sendo signo (por 

natureza) no qual são compreendidos os enunciados, associa o sentido das 

enunciações à estrutura linguística do texto.  As marcas linguísticas que substituem, 

na escrita, os recursos de oralidade contribuem com a textualidade.   

Toda produção textual, no entanto, parte da escolha de um gênero adequado 

ao que se pretenda comunicar e essa comunicação é perpassada pela intenção do 

seu autor em relação ao seu interlocutor. Mesmo em produções (falsamente) 

monológicas há relação de alteridade, portanto, dialogismo.   

Tratando-se, porém, de enunciações de sujeitos exteriores a si, o escrevente 

vai se apropriar de vozes que estabeleçam relação de sentido com a comunicação 

discursiva do seu escrito. Não será qualquer voz para qualquer texto. A relação 

dialógica pressupõe afinidade de juízos ainda que contraditórios.   

O processo de interlocução dialógica não deve ser confundido com polifonia, 

pois o princípio da polifonia não é o diálogo somente, mas é representado pela 

presença de vozes polêmicas no mesmo discurso. É possível ao gênero ser dialógico 

sem que haja polifonia (uma voz dominante, falsa monológica) e também que o gênero 

seja dialógico polifônico (quando se instalam vozes polêmicas no interior do discurso).   

A distinção entre polifonia e heterogeneidade, proposta por Bakhtin (2005), trata 

a heterogeneidade como a inscrição do outro no discurso ao qual se agregam as 

enunciações anteriormente constituídas numa dada formação social. As vozes 
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heterogêneas não se posicionam na comunicação discursiva como plenivalentes, 

diferentemente do que ocorre na polifonia. Em outras palavras, ainda que se 

estabeleça a negociação interlocutória, as vozes podem aparecer como inter-relação 

discursiva e não se sobreporão, na heterogeneidade, às demais vozes do texto. As 

inter-relações entre contrapalavras serão de coexistência e interação e não de 

oposição nas enunciações.  

  

4.2 Leitura e escrita  

  

4.2.1 Leitura, interação e construção de enunciação própria  

 

Para tratarmos da inter-relação da leitura e da escrita nos processos de 

letramentos sociais, é significativo que nos debrucemos sobre a composição da 

maioria das sociedades, nas quais o modelo grafocêntrico é preconizado como ideal 

sociocultural, determinando a presença de uma língua de maior prestígio, 

principalmente na cultura escolar.   

A efetivação da leitura concorre com o uso de mecanismos linguísticos, e com 

a aplicação que damos à língua nos contextos, para que se atinja a finalidade de ser 

leitura significativa, definida por Zilberman & Silva (1988) como “simbolismo vasto e 

diferenciado que ultrapassa o universo alfabético da escrita”.    

Num momento de divergências ideológicas, em que um grupo politicamente 

dominante no país propõe a “escola sem partido” (e falsamente pensada como escola 

sem ideologia), a compreensão do ato comunicativo passaria de simbolismo para além 

do alfabético à condição de submissão comunicativa: “A linguagem pode ser usada 

para impedir a comunicação de informações para grandes setores da população” 

(GNERRE, 1991, p. 21).  

 A língua é constituída de signos (ideológicos), as enunciações são ideológicas. 

Desse modo, a “esterilização” da língua oral e escrita - e nisso se vão as variedades, 

pois também elas são constituídas de ideologias19 - recairia em ler a diversidade de 

textos que compõem o tecido social, político e econômico do país a partir de um único 

olhar, o da elite dominante:  

 

 

                                            
19 Segundo Gnerre (1991, p. 11) “a variedade culta é associada à escrita”.  
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Quando a sociedade se divide em classes antagônicas e mostra-se desigual 
em diferentes níveis, a leitura pode se apresentar na condição de instrumento 
de controle, empregado sistematicamente pelos setores dominantes; neste 
caso, ela constitui elemento auxiliar do processo de inculcação ideológica, 
colaborando para a reprodução das estruturas sociais e para a permanência 
da situação privilegiada de grupos detentores do poder (ZILBERMAN & 
SILVA, 1988, p. 112).  

  

O escrito de Zilberman & Silva (1988) data da década de 90, é, entretanto, 

contemporâneo ao momento em que grupos têm interesses de (pseudo) anulação das 

ideologias dentro das instituições escolares e, consequentemente, a promoção da 

leitura como informação impositiva e não como veículo de contestação e de mudança.   

Toda a questão da ideologia na discursividade começa com a língua e a sua 

condição em dada sociedade heterográfica. A elevação de uma determinada 

variedade linguística à posição de língua padrão não ocorre por mero acaso, é antes 

resultado das estruturas de poder - e de oposição - entre grupos de prestígio social e 

econômico nas sociedades. Segundo Gnerre (1991), “com a emergência política e 

econômica de grupos a uma determinada região, a variedade por eles usada chega 

mais ou menos rapidamente a ser associada de modo estável com a escrita” 

(GNERRE, 1991, p. 23).  

A derivação linguística de prestígio, oriunda da condição social e econômica, 

estende-se ao modo de viver, de produzir bens e de se comunicar, determinando, 

assim, as estruturas sociais. Em outras palavras, as relações de poder estabelecidas 

pelo econômico e social são transpostas aos atos de fala e se ordenam como regras, 

em princípio sociais, que passam a orientar não somente quando, o que e como falar, 

mas ainda as produções de leituras, representações do poder simbólico perpetrado 

inclusive nos espaços escolares.  

O contexto linguístico e extralinguístico do ato verbal não é território livre. A 

comunicação intercambial e o preenchimento das lacunas do que foi dito ou não dito 

é o ponto de negociação que se estabelece entre os interlocutores e não destitui a 

língua como território de poder (tanto na oralidade quanto na escrita). Ocorre que 

grupo dominantes - econômica, social e culturalmente - determinam tais regras 

conversacionais e isso se estende para a escrita e para os textos escritos na língua 

de prestígio e, nesse continuum, a projeção do que se diz, como e a quem se diz, 

estende-se aos leitores.  

A literatura presente nas salas de aulas nos anos 1970 é um exemplo de como 

a língua pode ser manipulada para controle das ideologias presentes nos textos 



47 

 

acessados pelos leitores de determinada comunidade. Os livros didáticos usados para 

o ensino de língua portuguesa (única fonte de leitura para a maioria dos estudantes 

daquele período) apresentavam-se somente na “língua dos gramáticos”, (GNERRE, 

1991, p. 31), sendo que o tema recorrente nos textos impressos nos manuais 

descrevia o Brasil como um país em crescimento e ascensão econômica, destacando, 

no processo de colonização de regiões como a amazônica, somente o discurso dos 

colonizadores postos como homens determinados e com grande capacidade de 

vencer as adversidades. Eram comuns textos como “O trabalho”, atribuído a Olavo 

Bilac, em linguagem literária considerada apurada pelos puristas da língua e com 

juízos valorativos de oposição entre trabalho/vadiagem. Textos que se remetiam aos 

trabalhadores identificavam, na época, uma escola voltada à mão de obra que supriria 

a necessidade da recente industrialização do país e da exploração de regiões 

recentemente colonizadas. Era a escola ideologicamente voltada à formação de um 

sujeito convencido da grandeza de fazer crescer economicamente o país.     

Levar em conta, ainda hoje, a concepção de que a leitura é uma tecnologia à 

disposição do conjunto de habilidades linguísticas e cognitivas prontas a “relacionar 

símbolos escritos a unidades de som e também o processo de construir uma 

interpretação de textos escritos” (SOARES, 1998, p. 69) 20  coloca-nos diante do 

dilema dos textos que são produzidos, apresentados ou possibilitados (e em que 

língua) nos contextos escolares.   

A barreira que impede o acesso à leitura “se concretiza não só por mecanismo 

de sonegação de material escrito às camadas populares, mas também por 

mecanismos de distribuição seletiva desse material” (ZILBERMAN & SILVA, 1988, p. 

25). À vista disso, a política do país, controladora dos aparelhos ideológicos, dentre 

eles a escola, não privilegia o acesso à leitura nem a popularização dos objetos de 

leitura em nossa sociedade.   

Dentro desse panorama de controle, “a estimulação sociocultural para a leitura” 

(SILVA, 1988, p. 37) é luta encampada pelos educadores, nos espaços escolares, por 

meio da valorização do livro infantil, reflexões acerca do livro didático, sua estrutura e 

ideologia, as pesquisas no campo da leitura, as lutas para instalações de bibliotecas, 

                                            
20 Os textos circulantes fazem circular também a língua estabelecida pelas relações de poder social e 
econômico, que, especificamente em relação à língua de prestígio, ou norma, brasileira, Gnerre (1991) 
afirma ser “a língua dos gramáticos, um produto elaborado que tem a função de ser uma norma imposta 
sobre a diversidade”.  
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dentre outras ações relevantes que direcionam as práticas de leitura ao melhoramento 

da educação oferecida pelas instituições de ensino.   

Mesmo diante desse esforço para que a leitura democrática e reflexiva se 

efetive como prática pedagógica, os textos propostos em contextos escolares, ainda 

principal fonte de leitura para a maior parte da população, representam, muitas vezes, 

efeito contrário ao desejado na melhor das intenções pedagógicas. Silva (1988) 

aponta questões que distanciam a prática de leitura do acesso democrático aos textos: 

leituras propostas pelos currículos escolares, ou pelo professor, podem levar os 

estudantes a “abandonar a escola” por não possuírem expressivo capital cultural para 

atribuírem significado coerente ao texto. Silva (1988) aponta que privilegiar a língua 

escrita, não valorizando formas visuais, sonoras e corporais de leitura, promove 

distanciamento entre escola e vida social; a escolha de leituras que sejam 

significativas ao estudante e ao seu centro de interesses ainda pouco frequente nas 

escolas; a ausência de critérios na elaboração de currículo de leitura promove o 

“desgosto pela leitura” (SILVA, 1988, p. 19), além das condições de trabalho que 

impedem o professor de promover atualização por meio da leitura.   

O monitoramento dos textos, o enquadramento de idade ideal para 

determinadas leituras são questões que se interpõem ao ato de ler como evento 

democrático. Barthes (2013) diz que, durante muito tempo, “provavelmente durante 

toda a era capitalista clássica [...] os proprietários incontestáveis da linguagem eram 

os escritores e somente eles [...]” (BARTHES, 2013, p. 31).   

Outra questão limitante do prazer de ler se deve à subjetividade do professor 

na escolha das leituras para a sala de aula. Leitura não é, na maioria das aulas de 

língua materna, uma questão de gosto, mas de especificidades literárias do professor 

(muitas vezes determinadas pelo acesso, na sua formação, às leituras estabelecidas 

como cânones) ou ainda às idiossincrasias sociais, políticas e morais.   

A interação entre o leitor e os contextos de referências produz a relação 

dialógica com o texto. Para que haja, no entanto, a interação com a conjuntura 

sociocultural, as leituras devem ser-lhe significativas e contribuírem para a construção 

de enunciados próprios. Segundo Zilberman & Silva (1988), para a ação de leitura 

significativa,  
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[...] não basta recorrer a signos possíveis de serem decodificados (lidos) por 
outrem. É indispensável referenciá-los a um universo cultural capaz de 
atribuir significação transcendente ao que está sendo manipulado através dos 
símbolos (ZILBERMAN & SILVA,  
1988, p. 101).   

  

Esse entendimento da leitura competente, capaz de compreender a significação 

da sociedade, por meio dos signos no contexto, relaciona-se com a interpretação de 

que “a leitura é um processo de interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto” 

(GERALDI, 2001, p. 91).   

Para De Certeau (1994), a reapropriação de outras textualidades é que torna  

legível o memorável.  O leitor, ao reconhecer-se afetado pelo texto, descortina, nas 

camadas escritas, enunciações que se imprimem na sua postura crítica. Desse modo, 

nesse jogo de apreciação, a leitura faz a negociação entre os interlocutores (autor, 

leitor), marca as posições de contrapalavra (se de harmonia ou de dissonância) e 

estabelece o face a face com a leitura que não é passividade. É nesse jogo de 

inferências, de trazer seu universo para a leitura, que acontece a distribuição de poder 

presente nos eventos linguísticos.  

Ao leitor é permitida a condição de aceitação ou de refutação dos discursos 

imperiosos, visto que não se trata de uma experiência bilateral, com papéis definidos, 

em que cabe ao autor distribuir as enunciações, e, ao leitor, decodificá-las e recebê-

las passivamente.  

Zilberman & Silva, (1988) citam o poder presente nas possibilidades de leitura 

ao dizerem que  

 

[...] a leitura também pode se apresentar na condição de instrumento de 
conscientização, quando diz respeito aos modos como a sociedade, em 
conjunto, repartida em segmentos diferentes ou composta de indivíduos 
singulares, se relaciona ativamente com a produção cultural, isto, é, com os 
objetos e atitudes em que se depositam as manifestações da linguagem, 
sejam estas gestuais, visuais ou verbais. Neste caso, a leitura coloca-se 
como meio de aproximação entre os indivíduos e a produção cultural, 
podendo significar a possibilidade de acesso ao conhecimento e a 
agudização do poder de crítica por parte do público leitor (grifos nossos) 
(ZILBERMAN & SILVA, 1988, p. 112).  

  

O interlocutor mais experiente não se deixa dominar pela leitura dos signos 

aparentes, vai, antes, estabelecer suas condições de capturar o possivelmente dito, 

dar-lhe a significação do seu contexto, preencher as lacunas deixadas pelo autor (que 

não conhece a interioridade do leitor) e se torna também autor do texto, posto que a 

leitura de um texto é, por si, a reelaboração do que foi dito (escrito).  Desse modo, por 
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se tratar este estudo de leitura dos textos escritos por estudantes, o professor ao pôr-

se na condição de leitor dos textos dos discentes, deve ter claros os objetivos de tal 

evento de escrita, visto que somente assim não se deixará conduzir somente pelo 

texto como exercício normativo.  

A leitura que nos remete aos textos dos discentes, considera a noção 

bakhtiniana quando afirma  que o sujeito interpela o objeto, que, nesse sentido, torna-

se outro sujeito, logo, o objeto é responsivo. O ato de ler nas ações de letramento que 

geraram nosso objeto de análise é complementar ao ato de escrever. Ou seja, o 

estudante lê os lugares geográficos, os contextos e os discursos presentes e interpela 

tais elementos como textos construídos a partir da linguagem que lhes construa 

sentidos. Assim, o texto interpelado eleva-se à condição responsiva. A resposta ao 

leitor, interposta pelo objeto interpelado, são memórias ressignificadas e traduzidas 

com inferências enunciativas, a partir das condições de leitura situada. Nesse ponto, 

salvaguardadas as características de coesão e de coerência, elementos da 

textualidade e necessárias à compreensão estrutural do enunciado, cada leitor 

constrói/produz sentidos sobre o texto. Dito de outro modo, o texto que o autor entrega 

ao leitor sofrerá modificações, posto que a interação entre texto e leitor compõe a 

retextualização.   

No horizonte do interlocutor, a polifonia se torna o excedente de conhecimento 

e possibilita ao ledor a produção de inferências enunciativas nos escritos. As 

inferências e retextualizações não podem ser acessadas pelo autor, que, ausente dos 

contextos do seu leitor, não consegue imiscuir-se no conhecimento que somente 

pertence àquele que lê. Esse fato torna o leitor indivíduo singular diante da escritura 

do outro, uma vez que porta informações e vivências desconhecidas do autor, 

cabendo somente ao interlocutor do texto a real condição de recepção. Para Barthes 

(1987) há duas condições expressivas para a recepção de um texto: o prazer e a 

fruição:  
 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da 
cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. 
Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta 
(talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, 
psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de 
suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem. 
(BARTHES, 1987, p. 21).  

 

 Barthes (2001) é incisivo ao afirmar que “no texto, fala apenas o leitor”. Dessa 

forma, a escrita sem leitura não é significativa, “é como uma voz sem sonoridade, 
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sequer um silêncio significativo, mas uma ausência ignorada” (BARTHES, 2001, p. 

28). É ainda mais contundente ao afirmar que cabe ao leitor o espaço de contradição, 

de não aceitação passiva do que está posto pelo texto. E o texto, por ter na polissemia, 

no enfrentamento das vozes, seu constante refazer-se, nunca estará pronto, acabado.  

 Nesse sentido, não somente livros, mas os espaços contextualizados são 

categorias de leituras essenciais para a formação de leitura escolar. Assim, a 

aplicação de diversos tipos de materiais de leitura, que, no evento de letramento por 

nós estudado, possibilita ao leitor pôr-se à frente da construção leitora em condições 

de interpretar eventos, refletir sobre os discursos circulantes e de julgar 

coerentemente seus conteúdos. Segundo Soares (2012),  

 

[...] literatura, livros didáticos, obras técnicas, dicionários, listas, 
enciclopédias, quadros de horário, catálogos, jornais, revistas, anúncios, 
cartas formais e informais, rótulos, cardápios, sinais de trânsito, sinalização 
urbana, receitas... Como declara Smith (1973), a leitura pode ocorrer nas 
mais diversas situações “de um recital público de poesia ao exame privado 
de listas de preços e horários de ônibus” (SOARES, 2012. p. 103).   

  

O discente, antes de pertencer ao universo escolar e às práticas de letramentos 

escolarizados, reconhece as práticas de escrita e de leitura na sociedade da qual faz 

parte por serem tecnologias presentes em seus contextos reais. A escola, ao propor 

leituras e escritas desvinculadas do cognoscível anterior à escolarização, difunde a 

ideia de que há distinção entre a prática de ler e de escrever na vida cotidiana e na 

escola.   

A distinção entre textos de natureza puramente escolar e textos socialmente 

presentes na vida do estudante nos espaços não escolarizados pode contribuir para 

a artificialidade da leitura e da escrita, segmentando o que se aprende na escola e o 

que se utiliza na vida real.   

Um exemplo de condicionamento de leitura em que se estabelece a dominação 

dos sentidos do texto é-nos dado por Suki Kim, jornalista nascida na Coreia do Sul e 

naturalizada norte-americana que, em 2011, apresentou-se como professora de inglês 

numa universidade de Pyongyang. Durante os seis meses em que lecionou aos futuros 

líderes do país, Suki Kim reuniu suas impressões e publicou o livro Sem você, não há 

nós: meu tempo com os filhos da elite nortecoreana. A jornalista revelou:  
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Nesta época, em 2011, os estudantes nunca tinham ouvido falar em internet 
e eu era proibida de falar sobre isto. Eu tinha ordens estritas de não revelar 
nada sobre isso [...] não conheciam o Taj Mahal, nem a Torre Eiffel, e 
tampouco sabiam quem era Michael Jackson.  A televisão da Coreia do Norte 
tem apenas um canal com programas sobre o Grande Líder. [...] Há apenas 
um jornal e os artigos publicados também estão vinculados ao Grande Líder. 
O mesmo ocorre com os livros que leem e com todas as outras formas de 
educação e entretenimento (BBC BRASIL, 2017).  

  

Para Bakhtin/Volochinov (1997), “o encontro das vozes sociais que se cruzam 

forma novas vozes” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997 p. 66). Desse modo, 

depreendemos que a leitura é a conexão pela qual acessamos o discurso alheio, do 

qual nos apropriamos e fundimos ao nosso discurso próprio. No contexto escolar, do 

silenciamento das vozes socialmente contraditórias, que poderá ser promovido pelo 

negado acesso às leituras diversas, decorre a hegemonia da comunicação discursiva 

e a ditadura das relações sociais.  

Na perspectiva bakhtiniana, a leitura exerce o papel de ampliação das 

competências de interpretação e ressignificação 21  das sociedades por meio do 

diálogo. À vista disso, os modelos escolares que não disseminam a leitura da 

diversidade textual - e promovem somente o dialeto padrão para a formação de 

competências de leitura e de escrita - formam indivíduos decodificadores e 

reprodutores de textos.  Os movimentos de leitura, em tais modelos, destoam da 

defesa de Soares (2012) sobre o letramento escolar servir-se da diversidade de textos 

(e em diversas linguagens), a fim de ampliar as competências leitoras.   

O letramento definido por Soares (2012) associa-se à valorização da 

diversidade de universos dos estudantes, cada um deles oriundo de uma história 

social, econômica e cultural que deve ser reconhecida nas produções de leituras 

escolares. O leitor precisa reconhecer-se nos textos (ainda que pela negação deste 

reconhecer-se). Nesse sentido, buscamos, nos textos produzidos pelos estudantes, a 

interação do autor com a alteridade do lugar de inserção e também com o lugar por 

ele narrado.   

Na contramão desse pensamento, a escola, quando sagra uma lista de leituras 

(romances, na maioria das vezes que privilegiam a língua de maior prestígio social), 

despreza a heterogeneidade, a diversidade de vozes presentes nos diversos modos 

de falar, de compor, de escrever e de se produzir contextos expoentes da experiência 

                                            
21 Entendemos que esta ressignificação tanto pode compreender mudança nas estruturas sociais, como 
sua permanência, ou ainda reforçá-la.  



53 

 

existencial imediata de seu grupo social.  Essa orientação nas ações de leitura nega 

que o acesso à cultura letrada passa pela construção histórica da sociedade, da qual 

faz parte a diversidade de linguagem. As vozes figuradas na língua de prestígio 

representam apenas uma das variedades constitutivas dos textos circulantes. É na 

representação das vozes diversas, em suas peculiares manifestações linguísticas, 

que se institui historicidade e leiturabilidade22 ao texto:  

 

[...] precisamente sobre leitura a de mundo e a leitura da palavra. Se a 
segunda pressupõe a primeira, determinando-a e atualizando-a de modo 
contínuo, a leitura dos atos comunicacionais envolve uma tal amplitude 
sígnica, que começa pela decifração dos referentes dispostos no ambiente 
natural e prossegue através da elucidação dos sistemas ideológicos 
engendrados pelo processo civilizatório e da tradução dos códigos arbitrários 
estabelecidos pelas sociedades humanas (ZILBERMAN & SILVA, 1988, p. 
100).   

 

Na representação sócio-ideológica reside a importância de o objeto de leitura 

apresentar a “fina camada de ouro” de que fala Barthes, a recobrir o texto e esconder-

lhe uma promessa de informação, passatempo, aplicação técnica, etc. A motivação 

para se ler advém do motivo pelo qual se lê. A medida entre o leitor da revista de 

generalidades e o do texto científico está em que não há medida justa; cada indivíduo 

adquire madureza conforme muda sua motivação para leituras mais complexas: “o 

leitor maduro é aquele para quem, cada leitura desloca e altera o significado de tudo 

o que ele já leu, tornando mais profunda sua compreensão dos livros, das gentes e da 

vida” (LAJOLO, 1982a/b, p. 53; GERALDI, 1991, p. 92).   

Nesta perspectiva, a leitura proposta como prazer e fruição, reflexão e recriação 

exige que a escola se faça poliglota, dado que a apropriação de outras linguagens em 

outras enunciações é que torna o leitor indivíduo singular que “desenvolva uma 

identidade como leitor (também) estratégico de texto [...] e alcance uma sensação de 

„eu posso fazer isso‟” (CUMMINS, 2017, p. 25). Na diversidade leitora está o êxito 

para acessar variados códigos, compreender e produzir mensagens, interpelar textos 

e posicionar-se criticamente diante dos sistemas ideológicos das estruturas sociais.   

                                            
22 Leiturabilidade [readability]: diz respeito à facilidade com que o olho absorve a mensagem e se 
move ao longo da linha. Ou ainda descreve a qualidade de conforto visual - um requisito importante 
para a compreensão de longas porções de texto, mas paradoxalmente, não tão importante em coisas 
tais como listas telefônicas ou tabelas de voo, em que o leitor procura por um único item de informação 
[onde a legibilidade é mais importante]. Resumindo, legibilidade diz respeito à capacidade de 
reconhecer as letras, enquanto a leiturabilidade diz respeito à capacidade de se ler as palavras e 
diversas linhas do texto. Disponível em http://ricardoartur.com .br/1001/2011/03/legibilidade-
leiturabilidade-entendendo-diferencas/   
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4.3 A escrita em contextos escolares e a função do texto como prática social  

  

       O empenho pedagógico na mudança de postura metodológica para as práticas 

de leitura, ainda que de efeito em longo prazo, amplia o debate sobre a escrita em 

espaços escolares. O discurso que circula sobre a produção de textos como ações 

pedagógicas tem por base indagações sobre a importância dos gêneros de texto, a 

utilidade real das produções escritas e a finalidade com que o estudante escreve.    

Tanto a BNCC (2016) quanto os Parâmetros Curriculares Nacionais23, este 

último diretriz do PPP da escola Flora Calheiros no ano desta pesquisa, categorizam 

o estudante das séries finais do Ensino Fundamental, na produção de escrita, como 

capaz de promover as “escolhas de elementos lexicais, sintáticos, figurativos e 

ilustrativos, ajustando-as às circunstâncias, formalidade e propósitos da interação” 

(PCN, BRASIL, 1998), , deslindados em 25 subitens, considerados os gêneros de 

texto e as condições de produção, abarcam a linguística, estilística, semântica e 

sintaxe.  

As expectativas da BNCC, e, antes dela os PNCs, em relação à produção e 

valorização do texto produzido nas aulas de ensino da língua materna, confrontam-se, 

muitas vezes, com a prática educativa da sala de aula.    

Por vezes, a prática de escrita em contexto escolar não encontra 

fundamentação significativa e passa a ser um exercício do que o estudante absorveu 

do ensino da gramática normativa. Ao levantar questionamento sobre as funções da 

escrita em sala de aula, evidencia-se o multifacetamento dos motivos pelos quais se 

escreve como prática escolar. O texto produzido pode ou não fazer sentido para o 

discente, pode ou não “dizer” sobre seu contexto, entretanto deve adequar-se às 

propostas de gêneros e condições de produção.   

Nosso objeto de estudo tem sua origem ainda nas propostas dos  PCNs, 

conforme o PPP da escola Flora Calheiros. Nos Parâmetros Nacionais Curriculares, o 

texto se padroniza pela generalidade de produção, tornando-se secundária a relação 

dialógica da produção de escrita. Essa padronização se guia pelos itens a seguir:   

 

 

 

                                            
23 PCN  
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[...] de finalidade, especificidade de gênero, lugares preferenciais de 
circulação, interlocutor eleito, utilização de procedimentos diferenciados para 
a elaboração do texto, estabelecimento de tema, levantamento de ideias e 
dados, planejamento, rascunho, revisão (com intervenção do professor), 
versão final e utilização de mecanismos discursivos e linguísticos de 
coerência e coesão textuais, conforme o gênero e os propósitos do texto, 
desenvolvendo diferentes critérios [...] (PCN, BRASIL, 1998).  

  

A escrita, desse modo apresentada, pouco se sustenta na prática dialógica da 

linguagem, visto que a condição comunicativa se pauta mais pela estrutura e menos 

pelo discurso impresso no escrito. A concepção de que “a linguagem é uma forma de 

interação: mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a 

um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana” (GERALDI, 

2001, p. 42) é a que nos remete ao entendimento da língua como um organismo vivo 

e determinante do modo como se estruturam as sociedades.   

 A escrita tem poder (como a fala sobre o ouvinte) de agir sobre o leitor, 

estabelecendo vínculos que não preexistiam ao texto e, quando o indivíduo escreve, 

pratica ações que somente se materializam naquilo que escreve. No processo de 

escrita, o escritor dialoga com vozes exteriores a sua e necessárias à tessitura da 

escrita. O vínculo dialógico desse modo se estabelece, fazendo com que a produção 

escrita não seja um ato solitário, visto que o autor é atravessado por outros discursos 

espaciais, temporais e sociais. Ao interagir com outras vozes, o discurso próprio 

chama para si os discursos de outrem: “o texto é mediador do processo de 

interlocução entre o leitor e o autor” (GERALDI, 2001, p. 91). Neste estudo, 

acreditamos que os textos produzidos pelos estudantes sejam tecnologias para 

mediar sua interlocução com os ambientes, com a alteridade e com sua formação 

ideológica, visto que as marcas do autor se apresentam no texto como revelação de 

identidade.   

Vale lembrar que o leitor do texto produzido pelo estudante é potencialmente o 

professor. A leitura se efetivará na perspectiva pedagógica e, em algumas raras 

ocasiões, na perspectiva do professor cientista. O mesmo texto se fosse lido, por 

exemplo, com enfoque histórico ganharia intertextos diferentes do pedagógico. Nesse 

sentido, Geraldi (2001) afirma que a escrita em sala de aula tem a função avaliativa, 

é recurso para se avaliar a aprendizagem dos elementos linguísticos aprendidos nas 

aulas de língua portuguesa, para se quantificar a aprendizagem do que foi proposto 

pelo currículo do ensino da língua materna. “A situação de emprego da língua é 

artificial” (GERALDI, 2001. p. 44). Nessa perspectiva, o estudante tornase consumidor 



56 

 

da escrita, reproduzindo textos a partir dos direcionamentos propostos como 

condições de escrita. Desse modo, perde-se o dialogismo entre a sala de aula e a 

vivência social, política e cultural representado por meio da escrita escolar.   

Na interpretação de que a escrita escolar não é um ato livre, Gnerre (1991) 

afirma que “escrever nunca foi e nunca será como falar: é uma operação que influi 

necessariamente nas formas escolhidas e nos conteúdos referenciais” (GNERRE, 

1991, p. 08). A questão que levantamos, no entanto, é até que ponto a escola 

empreende ações de escrita que sejam, dentro das condições de produção, pautadas 

não somente na estética e na abordagem linguística, que deem ênfase à condição 

comunicativa do texto, considerando-se como foco principal a intencionalidade 

disposta nas enunciações.  

 A exclusão, nas escolas, do estudo da variedade padrão ou “língua dos 

gramáticos”, como define Gnerre (1991), é indefensável. No entanto, a produção de 

texto em sala de aula como fundamento único de se ensinar a norma, limita o potencial 

da escrita escolarizada.   

 Propor produções de texto que partam de contextos reais e com o sentido das 

palavras aproximado desses lugares e situações de convivência social é promover a 

interação do texto com o contexto, tornando a escrita significativa ao estudante e 

levando-o a considerar as escolhas, inclusive lexicais e de gênero, para a construção 

escrita adequada a situações específicas.   

Importa ao escritor saber que as escolhas lexicais são parte da construção da 

escrita e que “o poder das palavras é enorme, especialmente o poder de algumas 

palavras” (GNERRE, 1991, p. 20). Importa saber ainda que a seleção das palavras 

escolhidas direciona o seu texto a determinado leitor. O estudante precisa saber que 

coesão e coerência não são conteúdos formais referentes aos elementos que 

compõem um texto, mas que desses elementos dependem a condição de 

leiturabilidade do que foi escrito.   

O discente deve saber que da mesma maneira intencional com que lê uma 

notícia, uma receita, um manual ou um poema, também toda escritura de um texto 

parte da intencionalidade. Essa intenção se materializa na recepção por parte do leitor 

do seu texto, ou seja: o destinatário da escrita faz para parte da elaboração do seu 

texto e, de certo modo, exerce sobre ele influência. Sem saber o porquê de escrever 

textos que considerem determinadas condições, o estudante apenas reproduzirá 

estilos.   
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Soares (in. ZILBERMAN & SILVA, 1988, pp. 22-23) oferece-nos um hipotético 

exemplo de texto construído a partir do tema “Por que eu estudo” em que, na primeira 

versão, o estudante narra sua verdade, sua “espontaneidade, dor e sofrimento”. Era, 

porém, redação em desacordo com o que supunha o ideal escolar professoral. Assim, 

o texto eletivo para aquele contexto, nada mais representou que recortes de frases 

feitas ao estilo de “O estudo é a luz da vida”, “O estudo é um farol na escuridão da 

ignorância”, “Devo estudar porque sou um bom menino”.   

  O texto, com sua verdade, precisa significar mais que o conhecimento escolar 

adquirido, pois permite ao escritor mostrar sua identidade, o lugar social de onde narra 

e, principalmente, as tensões presentes nos contextos que definem a textualidade.  

 A escola assume o papel de simular os espaços de interação social e, por ser 

um desses espaços, possui um funcionamento social de mediar a aprendizagem. 

Assim, no âmbito da educação, a leitura e escrita apresentam-se como problemas de 

ordem da prática pedagógica, mas como prática social dos aprendizes.   

O papel da escola nas práticas de escrita é o de ensinar a escrever e o lado 

responsivo do estudante é a aprendizagem da escrita. As ações de escrita 

escolarizada, por mais bem-intencionadas que sejam, não fogem da correlação 

ensino-aprendizagem. Definidos os lugares de atuação, tanto da escola quanto do 

estudante, os envolvidos no processo de escrita precisam assumir que a escrita 

escolar é parte do processo de avaliação cognitiva. O trabalho torna-se árduo quando 

o propósito é escamotear as intenções da escrita no contexto escolar. Não 

defendemos a escrita como reprodução, e sim a clareza da finalidade com que se 

escreve determinado texto e, se é um item de avaliação, essa é a função da escrita 

naquela simulação e não outra.  Ao autor não deve ser negado o direito de saber que 

está sendo avaliado. Desse modo, se a leitura não deve ser “pretexto para a escrita” 

(GERALDI, 2001, p. 64), poderá a escrita ser pretexto para a produção de bilhete que 

não será lido pelo destinatário, de recibo que não será passado, de narrativas que não 

serão publicadas (ou o serão seletivamente), de cartas argumentativas que morrem 

no nascedouro? Se a escrita é item de avaliação, que o seja sem subterfúgios por 

parte do avaliador.  

   Há uma perspectiva sob a qual a escrita em sala de aula é vista e que deve ser 

discutida com interesse pedagógico: a maior parte do que se escreve na escola é para 

um único leitor, o professor. O sentido que é aparente para quem escreve nem sempre 

o será para o seu receptor. Quando se escreve, se é também um pouco o leitor, visto 
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que o escrito completará a significação na relação dialógica entre os interlocutores da 

escrita. Koch (2011) diz que   

 

o sentido da escrita é produto dessa interação (entre quem escreve e aquele 
para quem se escreve), não resultado apenas do uso do código, nem tão-
somente das intenções do escritor. Numa concepção de escrita assentada na 
interação, o sentido é um constructo, não podendo, por conseguinte, ser 
determinado a priori (KOCH, 2011, p. 35).  

  

No texto, o autor enuncia a partir de suas vivências, experiências de vida e 

expectativas em relação ao que pretendeu dizer ao outro, motivo pelo qual, dadas as 

mesmas condições de produção, autores diferentes constroem realidades diferentes. 

Victor Hugo (1802-1885) e Charles Dickens (1812-1870), autores de Os miseráveis e 

Um conto de duas cidades, nesta ordem, narrativas sobre a Revolução Francesa 

ocorrida no século XVIII, contemporâneos entre si, escreveram realidades 

completamente diferentes, senão opostas, a partir da escolha do foco narrativo 

determinado pelas formações ideológicas de cada um. Assim deu-se com os 

escritores, assim é com a condição de recepção de cada leitor da obra: interação 

social, histórica e ideológica são condições que definem a leitura. No caso da redação 

escolar, cabe ao professor lembrar que:   

 

O autor tem um objetivo e que o leitor pode precisar inferi-lo fazendo 
perguntas do tipo: „O que o autor está dizendo aqui? Relatar? Explicar? 
Descrever? Persuadir?‟ A compreensão do objetivo do autor contribui para 
que o leitor possa reconhecer estruturas, captar o conteúdo específico e 
sintetizar as ideias principais de um texto (CUMMINS, 2017, p. 39).   

  

As propostas de escritas escolares possuem dimensões qualitativas a serem 

abordadas nas categorias “objetivo; estrutura; estilos linguísticos e tipos de 

vocabulário; exigência de conhecimento” 24 e a linguística textual, junto às demais 

teorias da linguagem, deve ser entendida como aliada da escritura e da leitura 

coerentes dos textos, dado que a rede de relações entre os elementos coesivos 

compete para a legibilidade da escritura. A leitura e a análise de um texto escrito 

tornam-se possíveis a partir do que foi efetivamente escrito. Nesse sentido, a atividade 

escolar de escrita encerra também a função de formar leitores capazes de processar 

                                            
24  “Essas categorias foram determinadas com base na interpretação das medidas qualitativas da 
complexidade de textos listada no Common Core State Standarts (NGA & CCSSO, 2010)” ( CUMMINS, 
2017).  
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e avaliar um texto nos critérios de coerência e textualidade, além de se posicionarem 

crítica e ideologicamente diante da leitura que não se faz independentemente da 

estrutura textual.   

A textualidade pode ser concebida na palavra (signo), na estrutura, da sintaxe 

ou da ortografia, na linguagem como um todo e no contexto enunciado pelo autor, 

afinal, o contexto dialoga com o símbolo. O  que nos leva a concluir que as ideologias 

que compõem as sociedades, passam do simbólico ao tangível por meio da leitura 

situada. Segundo Barthes (2003), muito mais que uma “forma (codificada) de 

comunicação, (o símbolo) é um instrumento (afetivo) de participação” (BARTHES, 

2003, p. 46). Na linha comunicativa que se estende, prendendo em si os elementos 

de enunciação e de recepção, forma-se o conjunto que compõe o “modo de dizer”. É 

o tecido sobre o qual se borda o texto com suas emendas, ajustes, tons, composição 

e materialização da imagem textualizada na palavra e traduzida em discurso.  

Nessa concepção, as condições de análise pertencem também ao professor, 

leitor que, ao considerar ser o texto atravessado pela opacidade da língua e que os 

“processos discursivos não só demandam interpretação, mas também um sujeito que 

por elas se responsabilize” (TFOUNI, 2011, p. 168), assume o lugar desse sujeito 

responsável pela subjetividade leitora. Em outros dizeres, o jogo de negociação que 

ocorre para a compreensão de enunciados, em situações de oralidade, se reproduz 

na escrita. E cabe ao leitor a compreensão das regras desse jogo (limites de coesão 

e de coerência) para ser o sujeito colaborativo na tessitura do que está escrito.   

 A função do professor como leitor requer mais que a compreensão do escrito, 

é preciso que reflita para além das condições de produção e reconheça que “a 

subjetividade e a exterioridade são construtivas tanto da produção do texto quanto da 

sua leitura” (TFOUNI, 2011, p. 169). No sentido da contextualização, para que se 

entenda o proposto pelo texto, “há pistas linguísticas e extralinguísticas e que estas 

se encontram no cenário e no conhecimento que os participantes têm sobre o que 

aconteceu antes da interação” (KOCH, 2011, p. 20).  

 O ato de escrever é também o ato de construção da linguagem (mas não de 

sistematização da mesma), de modo que as ações de escrita em contextos escolares, 

em vez de serem itens prescritivos, passem a ser objetos de estudos, construídos e 

reconstruídos a partir dos discursos heterogêneos também de sala de aula, em que 

professor e estudante sejam co-partícipes do processo de escrever.  
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5 FOTOGRAFIA, ESPAÇO E RE(VE)LAÇÃO DA ESCRITA   

 

5.1 Letramentos de ruptura em ações fotográficas  

  

Neste estudo, a fotografia tomou-se a fotografia como possível mediadora em 

ações de letramento escolar por meio da leitura de signos fotográficos a serem 

interpretados e traduzidos pela palavra nos processos de escrita, visto que  escrever 

sobre letramento - como área de reflexão e de pesquisa que abrange as práticas 

escolarizadas, não escolarizadas, funcionais e sociais - converge para as práticas de 

leitura e escrita em contextos de ruptura não somente com a ordem político-social de 

controle do estado sobre o indivíduo letrado, mas ainda com os mecanismos em que 

se dão tais práticas.    

Processos considerados democráticos e libertadores, tais como as campanhas 

de alfabetização, de aumento de oportunidades e dos recursos educacionais, estão 

muitas vezes conjugados com processos de padronização da língua, que são menos 

obviamente democráticos e “libertadores”. A chave profunda desses processos é a 

função que eles vão assumindo, de instrumentos para aumentar o controle do Estado 

sobre faixas menos controláveis da população.   

Com relação a esse ponto, a quebra da padronização das práticas de 

letramentos escolares, com a implementação de multiletramentos, tais como 

geográfico, social e crítico, vão se opor à educação formal, posta de modo  obrigatório 

às pessoas e descrita como o “reconhecimento de quem é quem: um instrumento a 

mais para medirem a desigualdade social” (GNERRE, 1991, p. 30):  

 

[...] neste sentido também a educação é parte de um processo que visa a 
produzir cidadãos mais “eficientes”, isto é, mais produtivos, mais funcionais 
ao Estado burocrático moderno, abertos para sistemas padronizados de 
comunicação e prontos para interagir a sociedade (GNERRE, 1991. p.30).  

 

Num movimento contrário ao letramento sob chancela do estado e que vise à 

formação do cidadão somente pelo viés da produtividade, os letramentos sociais de 

ruptura instrumentalizam as faixas de populações postas à margem a conhecerem a 

língua como historicamente situada e em constante transformação, presente nos 

diferentes domínios político-sociais que possibilitam processos de aprendizados 

distintos.   
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A quebra do estigma de que cabe somente à escola letrar põe em evidência 

não somente a ideologia das propostas de letramento, mas também os meios de se 

letrar e passa-se a admitir que os letramentos ocorram em variadas perspectivas. 

Nesse sentido, a proposta de letramento social, com o suporte da fotografia, colabora 

para com a ruptura da escrita de textos que lidam tradicionalmente com a escrita a 

partir de imagens imateriais, advindas das representações mentais. Os contextos 

geográfico e social materializam a imagem mental, tema sobre o qual discorreremos 

posteriormente, e estabelece, por meio dos registros fotográficos, intersecção entre a 

materialidade e a abstração dos signos nela representados. Essa possibilidade de 

leitura permite que leituras mentais sejam transpostas para a escrita, perpassadas, no 

entanto, pelo olhar mais aproximado das realidades e dos lugares sociais ocupados 

pelos indivíduos. “Não raras vezes, é a partir do envolvimento em espaços não 

escolarizados da educação que os usos da linguagem escrita são valorizados, pois 

ganham sentido no cotidiano” (SOUZA, 2012, p. 81).   

 Por outro lado, a materialidade da imagem só pode ser estabelecida a partir do 

contexto. Assim, as fotografias produzidas em locais de convivência de grupos, em 

seu pleno funcionamento social, estabelecem conexão da memória coletiva com a o 

expectador/leitor das cenas capturadas, com o sócio-político do lugar e com a 

identidade do leitor/escritor. Em várias passagens de A Câmara Clara, escrita por 

Barthes (2012), não cessamos de encontrar o referente posto na materialidade 

fotográfica: “tal foto jamais se distingue de seu referente” (BARTHES, 2012, p. 16); 

“diríamos que a foto sempre continua carregando seu referente com ela” (BARTHES, 

2012, p. 17); “pois eu só via o referente, o objeto desejado, o corpo querido” 

(BARTHES, 2012, p. 18); “a fotografia é literalmente uma emanação do referente” 

(BARTHES, 2012, p. 19).  

 Nessa abordagem, consideramos a imagem não a representação da realidade 

aparente, mas a condição de leitura da realidade interna, com a inserção do referente 

capturado pela fotografia, na escrita situada. Compreendemos, assim, que os textos 

são escritos a partir de diferentes lugares de observação, implicando em diversos 

olhares dos autores sobre um mesmo espaço e sobre os sujeitos atuantes nesses 

espaços. Desse modo, será possível perceber se a textualidade traz embutidas as 

situações concretas vividas pelos estudantes e de que lugar (posição).   

Nesta prática, o espaço e a fotografia tornam-se elementos de conexão 

dialógica para a escrita significativa, em busca da “interação comunicativa” e  
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“desenvolvimento pleno da competência comunicativa do aluno.” (COSTA, 2009, p. 

128), de modo que os estudantes, por meio de envolvimento e de engajamento ao 

contexto, ao elaborarem a visualidade dos espaços, poderão não só compreendê-lo 

de forma crítica, mas traduzi-lo em textos escritos alinhados à pragmática e às 

condições de produção que estabeleçam textualidade à escritura.  

  

5.2  Fotografia: leitura de signo na produção escrita  

  

A natureza ideológica do ser humano sempre o levou a produzir registros de 

sua passagem pelas paisagens, a marcar seu estar no mundo por meio das imagens. 

A história da civilização remonta aos registros imagéticos elaborados pelos primeiros 

homens a habitarem os espaços em sociedade. Essa forma de registrar por imagens 

tem-se acentuado com o advento da tecnologia, e a leitura dos signos presentes em 

imagens estanques tornou-se prática cotidiana. O que diferencia, no entanto, o 

simples registro de um momento casual e o registro mais significativo da vida em 

comunidade é a intencionalidade desse registro, que varia da selfie publicada numa 

rede social com significação pessoal à fotografia que, traduzida verbalmente, é signo 

de denúncia e interpelação dos contextos; promovendo, por vezes, tomada de posição 

do sujeito social, coletivo.   

Não é nossa intenção aqui discorrer sobre a fotografia no campo da semiótica, 

apesar de que nos valeremos dos estudos de Barthes (2012) sobre a imagem para 

fundamentar nossa apreciação dos signos. Baseamo-nos ainda na abordagem 

bakhtiniana, que, dispostos na fotografia de natureza social, os signos ganham 

existência por meio das palavras e da ideologia nelas dispostas, pois “a imagem, a 

palavra, o gesto significante, etc. constituem seu único abrigo. Fora desse material, 

há apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido do 

sentido que os signos lhe conferem” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 35-36).  

Assim, neste estudo, a fotografia não terá funcionamento de construto de 

memória dos contextos, mas de evidência do que se viveu; será antes a materialidade 

passível de ser transgredida, alargadas as suas margens para o limite imposto pelo 

autor do texto escrito, localizado não na moldura da fotografia, mas geográfica e 

socialmente nas palavras escolhidas para traduzir, ou transfundir, verbalmente, os 

signos presentes na imagem. Este entendimento sobre a fotografia é proposto por 

Barthes (2012) quando afirma que “a fotografia não rememora o passado (não há nada 
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de proustiano em uma foto). O efeito que ela produz em mim não é o de restituir o que 

é abolido (pelo tempo, distância), mas o de atestar que o que vejo de fato existiu” 

(BARTHES, 2012, p. 76).  

Estabelecer a fotografia como evidências da materialidade, remete-nos ao 

conceito de que “tudo que é ideológico possui significado e remete a algo situado fora 

de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 31). Em outras palavras, o signo não pode ser 

traduzido na sua totalidade pela palavra, porém é a palavra carregada de ideologia de 

outros signos que nos levará a um entendimento aproximado de seu funcionamento 

social e ideológico para a comunicação.   

Nesta pesquisa, lidamos com a noção bakhtiniana de que “todo corpo físico 

pode ser percebido como símbolo [...]. E toda imagem artístico-simbólica ocasionada 

por um determinado objeto físico particular já é um produto ideológico” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 31). Por conseguinte, a fotografia converte-se em 

signo, objeto físico que, “sem deixar de fazer parte da realidade material, passa a 

refletir e refratar, numa certa medida, uma outra realidade” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

1997, p. 31). A partir de tal perspectiva, a fotografia não toma para si a realidade da 

cena, e sim representa a cena pelo olhar do fotógrafo, imprimindo as escolhas feitas 

pelo olhar de quem registra:  

 

Em termos tipológicos, isso significa que a fotografia apresenta-se com a 
categoria de “signos”, em que encontramos igualmente a fumaça (indício de 
fogo), a sombra (indício de uma presença), a cicatriz (marca de um ferimento), 
a ruína (traço do que havia ali), o sintoma (de uma doença), a marca de 
passos etc. (DUBOIS, 2007, p. 50).    

 

A relação de conexão física da fotografia com o objeto representado 

assemelha-se às escolhas lexicais durante a produção de enunciados: também a 

imagem será fruto de escolhas que não desprezam o tempo da sua materialidade, o 

contexto e a ideologia. Sobre a produção do signo fotográfico, “podemos pôr muitos 

fotógrafos em um mesmo lugar, sempre tirarão fotos muito diferentes” (SALGADO, 

2014) 25. Do mesmo modo que a captura de uma imagem é ato irrepetível, é o que 

ocorre com a leitura dos espaços significados, visto que as condições internas de 

leitura dos signos ditarão a sua textualidade a partir das experiências não repetíveis 

                                            
25 Le sel de la Terre, filme de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, Décia Films-Amazonas Imagens 
(2014).  
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de um sujeito para o outro. Neste contexto, a leitura, atravessada pelos sentidos de 

outros signos, estabelece novas formas de sentido em cada autor.   

 Poderemos aqui nos apropriar dos dizeres de Bakhtin (2015) quando afirma 

não existir “palavra de ninguém”. Do mesmo modo, não existe fotografia de ninguém.  

A imagem produzida é signo e o signo é ideológico, quando “completa diretamente a 

palavra” (BAKHTIN, 2011, p. 154). Dissolvido o elo entre signo não verbal (imagem) e 

signo verbal (a palavra) perde-se o sentido do enunciado e, por conseguinte, a 

textualidade.  

 Ao afirmar que “a fotografia dá um pouco da verdade, com a condição de 

retalhar o corpo. Mas essa verdade não é a do indivíduo, que permanece irredutível; 

é a da linguagem” (BARTHES, 2012, p. 94) evidencia o aspecto ideológico que o 

observador poderá abstrair da fotografia. Tal afirmação coaduna com o pensamento 

de que “O signo, então, é criado por uma função ideológica precisa e permanece 

inseparável dela” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 37).  

Vejamos o exemplo da fotografia26 em que o marinheiro beija uma mulher 

vestida de branco. Naquele contexto, tornou-se ícone do júbilo norte-americano pela 

rendição do Japão; já no contexto do século XXI, marcado por ações afirmativas em 

defesa da mulher, a mesma fotografia recebeu leituras em outras vozes e tornou-se 

alvo de denúncia da escritora londrina conhecida como Leopard que, em seu livro The 

Kissing Sailor 27, classifica a ação registrada pelo fotógrafo como agressão sexual: o 

signo se manteve, as enunciações, entretanto, são outras. Isto se dá posto que são 

outros os sujeitos das novas relações dialógicas. É outra a linguagem e a ideologia 

que a permeia.   

No que diz respeito à existência da linguagem por meio dos signos traduzidos 

pela palavra da enunciação, que é ideológica, podemos afirmar que a verdade da 

imagem fotográfica está na linguagem e não em sua materialidade visual. O que nos 

leva à compreensão de que a fotografia, ainda que tenha a função de “autenticar a 

existência” somente será textualizada por meio das enunciações.   

 Barthes (2012) revela a tríade necessária para a concepção da fotografia como 

signo:  

 

                                            
26 O beijo do marinheiro, produzida pelo fotógrafo Alfted Eisenstaedt, em 14 de agosto de 1945.  
27  Disponível em: iphotochannel.com.br/...fotografia/a-historia-nada-romantica-por-tras-da-foto-do-
beijo. Acessado em 23-11-17.  
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Observei que uma foto pode ser objeto de três práticas (ou de três emoções, 
ou de três intenções): fazer, suportar, olhar. O Operator é o Fotógrafo. O 
Spectator somos todos nós, que compulsamos, nos jornais, nos livros, nos 
álbuns, nos arquivos, coleções de fotos. E aquele ou aquela que é fotografado 
é o alvo, o referente, espécie de pequeno simulacro, de eídolon emitido pelo 
objeto, que de bom grado eu chamaria de Spectrum da Fotografia, porque 
essa palavra mantém, através da sua raiz, uma relação com o “espetáculo” e 
a ele acrescenta essa coisa um pouco terrível que há em toda fotografia: o 
retorno do morto (BARTHES, 2012, p. 17).  

  

Temos na proposição de Barthes (2012) a composição da tríade dialógica no 

olhar do fotógrafo que limita seu campo de visão ao recorte que será contido nas 

margens do retrato; o entendimento - contextualizado e ideológico (do que vê, analisa 

e interpreta, também de acordo com suas escolhas, sua compreensão de mundo) 

serão traduzidos à materialidade do retrato, “pequeno simulacro” da realidade.  

Ainda que tivéssemos a própria representação da realidade na fotografia, 

teríamos de nos indagar: realidade de quem, de que tempo, em que contexto? De 

algum modo, teríamos de transfundir a imagem para o texto verbal para que lhe 

déssemos significado. Assim, na análise dos textos deste estudo, consideramos que 

inferências particularizam a compreensão dos espaços fotografados nas enunciações 

entre textos de autores diversos e a partir do mesmo evento fotográfico.   

A proposta de analisar as distintas compreensões do espaço se deve ao 

pressuposto de que o texto escrito, ao trazer para si a fotografia, faz “o retorno do 

morto” (BARTHES, 2012). Segundo Berger (2017), “toda fotografia é de fato um meio 

de testar, confirmar e construir uma visão total da realidade” (BERGER, 2017, p. 41). 

É necessário, no entanto, que tal ocorra na compreensão do autor que transforma os 

signos28 impressos pela imagem em enunciações que evidenciam ideologias não 

capturadas pela teleobjetiva, mas reveladas ao olhar daquele que lhe empresta a 

palavra para significá-las em enunciação, em texto:  

 

Nenhum fenômeno da natureza tem “significado”, só os signos (inclusive as 
palavras) têm significado. Por isso, qualquer estudo dos signos, seja qual for 
o sentido em que tenha avançado, começa obrigatoriamente pela 
compreensão. [...] Por toda parte há o texto real ou eventual e sua 
interpretação (BARTHES, 2012. p. 86).  

 

 O que Barthes (2012) propõe é que a construção de sentido para a imagem só 

terá sua materialidade na palavra. Desse modo, concluímos nesta abordagem que a 

                                            
28 Segundo Barthes (2012, p. 15), “as fotos são signos que não prosperaram bem, que coalham, como 
leite”.  



66 

 

“dramaticidade” presente na fotografia somente ganhará presença por meio das 

relações dialógicas constitutivas em quem descreve ou escreve o que vê. A fotografia 

dá ao fotógrafo o poder de destacar pontos específicos do universo em que se insere 

o recorte fotográfico. Assim, compreende-se que “as paisagens são recortes do 

espaço que se tornam visíveis justamente pelo ato de recortar” (BARBOSA, 2016, p. 

194) e no texto escrito os recortes serão traduzidos de acordo com a compreensão 

social, política e histórica de cada enunciador.   

Na nossa investigação, buscamos, nos textos escritos, esse olhar enunciador 

que interpreta as imagens a partir de um tempo, contexto e ideologia determinados, 

de modo que a formação de sentido (a partir da fotografia, que em princípio se poderia 

imaginar signo monológico), ganhe protagonistas para além de si estabeleça a 

textualidade nas relações dialógicas.   

   

5.3   O urbano dialógico  

  

5.3.1 Leitura e escrita das vozes presentes no contexto urbano  

  

Passamos, aqui, a tratar dos espaços urbanos como lugares de interação 

dialógica e de construção de enunciações dos sujeitos de interlocução e da produção 

de sentidos nos textos escritos pelos estudantes.  

O espaço urbano, incluindo-se os escolares, neste estudo, configura-se como 

ponte para eventos de letramentos, visto que a abordagem dialógica lida com a leitura 

e a escrita orientadas pelo envolvimento social da questão. O autor se posiciona, em 

seus textos, a partir dos lugares de vivência dos locutores/ interlocutores presentes 

nos seus escritos, sendo que a leitura dos signos urbanos pode delinear concepções 

de crítica, contestação e mudança por parte do leitor.    

Neste entendimento, os espaços de sociabilidade tornam possível a 

heterogeneidade constituída nas enunciações e nas intersecções de discursos por 

elas representadas, visto que na interação com o outro que habita os mesmos espaços 

de interação “a palavra é o modo mais puro e sensível da relação social” (BAKHTIN, 

1997, p. 36) e é determinante para a compreensão de que espaço geográfico e 

atuação discursiva dos sujeitos são indissociáveis:  
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Não existem palavras sem voz, palavras de ninguém. Em cada palavra há 
vozes às vezes infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais (as 
vozes dos matizes lexicais, dos estilos, etc.), quase imperceptíveis, e vozes 
próximas, que soam concomitantemente. (BAKHTIN, 2016, p.101).  

  

 A noção de que a sociabilidade entre as enunciações, seus sujeitos e o 

contexto são palco dialógico da cidade e sua transfiguração em signos leva-nos a 

compreender, numa apropriação com o que postula De Certeau (1990) acerca de que 

a urbanidade se instala nos indivíduos de modo a dar-lhes a sensação de segurança, 

de pertencimento a um espaço geográfico, ou sensação de errância, por não terem 

assegurado um lugar de pertença no espaço geográfico que compõe o urbano.   

Os indivíduos buscam habitar os espaços urbanos, ainda que em movimentos 

migratórios: por esses espaços transitam os moradores de rua, os ambulantes, os que 

habitam prédios abandonados e trabalhadores que compõem a população presente 

na cidade, mas que não pertence a ela. Esse movimento delineia-se como uma 

tentativa de conquistar os espaços dessa cidade construída para poucos:  

 

É o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio (lugar29). 
A errância, multiplicada e reunida pela cidade, faz dela uma imensa 
experiência social de privação de lugar [...] compensada pelas relações e os 
cruzamentos desses êxodos que se entrelaçam, criando um tecido urbano e 
posta sob o signo de que deveria ser, enfim, o lugar, mas é apenas um nome, 
a Cidade (DE CERTEAU, 1990, p. 183).  

  

Em outros termos, o indivíduo ou estratifica-se no contexto social e seu discurso 

torna-se de manutenção da organização social que lhe foi imposta ou percebe-se 

deslocado e em busca de seu lugar de sujeito na construção de nova tessitura para 

essa organização.  O entrelaçamento, a formação do tecido urbano de que nos fala 

De Certeau (1990), se materializa pela linguagem e, somente pelas relações 

dialógicas o sujeito é capaz de construir a cidade e os discursos, de construir-se. Ou 

o inverso dessa ordem: a cidade imposta ao indivíduo como espaço transitório pode 

constituí-lo como sujeito que não define a cidade como seu lugar de pertença, tão 

somente de trabalho ou lazer. É, porém, essa sociabilidade transitória dos fluxos 

populacionais seu espaço de convivência e de interação com o outro.  A cidade a qual 

frequenta, mas da qual é deslocado que “coloca o outro em face do locutor e põe em 

jogo contratos entre colocutores” (DE CERTEAU, 1990, p. 179). Em outras palavras, 

                                            
29 Termo de referenciação acrescentado por nós.  
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o contato com outros indivíduos que fazem da cidade seu espaço de transitoriedade 

possibilita as enunciações e os discursos.   

Hall (1992), ao falar de espaço e de lugar, diz que o lugar é fixo, onde criamos 

raízes, já o espaço pode ser cruzado num piscar de olhos. Tal entendimento leva a 

crer na indistinta quebra do espaço por meio da virtualidade e acessível a todo 

indivíduo. Nessa concepção, o indivíduo passaria a acessar os lugares pela 

virtualidade, o que, em teoria, promoveria a aproximação de culturas e distribuição de 

patrimônio cultural.    

Ocorre, porém, que a mesma virtualidade que agrega é também mecanismo de 

segregação. Essa ideia torna-se evidente ao tomarmos como exemplo os estudantes 

autores dos textos analisados nesta pesquisa: o acesso virtual à cidade não condiz 

com a convivência nos espaços da cidade em contato com habitantes de outros 

lugares dessa urbanidade. Mesmo virtualmente, os grupos se isolam conforme o 

universo social, político e cultural que lhes é presente na vida cotidiana.   

 Assim, ao tomarmos que o tecido social é ideológico em qualquer contrato 

entre colocutores, as enunciações discursivas se formam nas ideologias (ou delas são 

formadoras) das diferentes vozes sociais representadas, na dispersão ideológica da 

cidade construída e na massificação dos desterrados de seus espaços (lugares e 

virtualidade) que somente tomam a cidade por empréstimo. Por outro lado, o homem 

ausente da cidade construída para poucos também está presente nos discursos que 

por ela circulam.  

O texto escrito instaura-se como verbalização do desterramento de todos os 

que são excluídos dos espaços urbanos. É pelo texto produzido nesses espaços que 

se apresenta o olhar e o vivenciar nos sujeitos que reconhecem no urbano o seu “não-

lugar”, os que moram fora dos limites da cidade e pertencem aos espaços que 

margeiam a urbanidade: é fora da cidade que suas vidas realmente acontecem: 

moram, frequentam grupos religiosos, estudam, convivem com outros indivíduos de 

vida social em condições semelhantes, têm acesso aos mesmos meios de transporte, 

qualidade de emprego e estrutura familiar também semelhantes entre si: é o indivíduo 

desterrado das paisagens urbanas, o errante que a margeia em eventos esporádicos 

ou o que se instala no contexto urbano em lugares determinados pela ordem 

econômica e política. Os meios de produção representam talvez, seu único meio de 

acessar os espaços onde não habita para a moradia ou lazer.    
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Nossa investigação buscou perceber nas marcas textuais (condições de 

produção a partir das ações fotográficas, dos deslocamentos pela geografia da cidade 

e por leituras de outros textos referentes à cidade de Porto Velho-RO) se a cidade, 

socialmente amuralhada, deixa frinchas por onde o sujeito consegue pôr-se discursivo 

e, seguramente, se a escrita resume uma forma de melhor habitá-la:   

 

A cidade não pode ser concebida como um sistema significante, determinado 
e fechado enquanto sistema [...] a cidade teve singular capacidade de 
apoderar de todas as significações a fim de dizê-las, a fim de escrevê-las 
(estipulá-las e significá-las) (LEFEBVRE, 2015, p. 61).  

  

O que Lefebvre (2015) propõe é a cidade representada pelas ideologias, mas 

também originada pela malha ideológica que se desloca, com os sujeitos transitórios, 

pelos espaços onde trabalham ou transitam em busca do “não-lugar” definido por De 

Certeau (1990). A cidade é um jogo de interesses manifesto nos discursos, ainda que 

nos discursos expressos simbolicamente, condensados nas ideologias religiosas, 

filosóficas, que Lefebvre define como “éticas e estéticas, jurídicas, etc.”, sendo que os 

processos (mediações, atividades, proposições) “só se inscrevem no texto urbano 

quando transcritos por ideologias, interpretados por tendências e estratégias políticas” 

(LEFBVRE, 2015, p. 61).   

A concepção de que a cidade somente se materializa como um “sistema 

semântico, semiótico ou semiológico, a partir da linguística, da linguagem urbana ou 

da realidade urbana como um conjunto de signos” (DE CERTAU, 1990, p. 61), põenos 

diante do dialogismo bakhtiniano: mapeamos uma cidade criada com objetivos 

específicos e manifestos nas enunciações dos transeuntes de cada espaço. O tecido 

social (e, portanto, linguístico) aprisiona-se, ou entrelaça-se, ao tecido geográfico e à 

cidade mapeada para além dos espaços. As negociações comunicativas, o jogo de 

interesses dialógicos e ideológicos e, nesse sentido, a heterogeneidade dos discursos 

é que constituem a cidade e os indivíduos que dela se apropriam.   

Tracemos um paralelo do que diz Lefebvre (2015) sobre o jogo de interesses 

materializado nas ideologias e a cidade de Porto Velho-RO.   

A cidade nasceu com o objetivo de servir a poucos, planejada estrategicamente 

numa distância considerável da Vila de Santo Antônio, que abarcava inclusive o 

território onde foi construída para moradia dos trabalhadores em funções de prestígio 

na construção da ferrovia Estrada de Ferro MadeiraMamoré e dos militares brasileiros. 
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De costas para o rio, com vila residencial num padrão de qualidade muito acima 

do existente na região e que se repetiu nas construções voltadas aos serviços 

públicos, destinados também às necessidades das famílias a quem se destinava a 

cidade construída, na medida em que os moradores da Vila de Santo Antônio se 

concentraram no seu entorno, foram empurrados para além da visão desta cidade de 

poucos, culminando na desagregação do bairro periférico que se foi formando não 

somente para acomodar os barbadianos, mas também como resistência à cultura 

imposta pela cidade e preservação dos traços culturais que os ligavam à origem.   

O que ocorreu em Porto Velho tornou-se processo repetitivo em todos os 

movimentos econômicos das décadas seguintes, comum a todas as cidades que, de 

tempos em tempos, materializam o discurso de higienismo30 (por vezes velado) e 

expulsa do seu centro os que não são identificados com seu estilo ou que não 

pertencem à classe à qual está voltado o interesse da cidade construída. As massas 

desagregadas buscam espaços fronteiriços entre o urbano e o rural e passam a viver 

à margem dos interesses discursivos políticos e sociais, mas fazem parte de tais 

discursos agora na condição de periferia.   

Por outro lado, os discursos inerentes às decisões tomadas pelos poderes 

políticos e econômicos presentes na cidade tornam-na inacessível aos desterrados 

que passam à condição de transeuntes em seus espaços de convivência e sua 

circulação (e acesso a bens culturais e materiais) se torna limitada pelo desnível 

econômico entre os que pertencem e os que não pertencem à cidade, entre os que 

escolhem viver em espaços desenhados fora da cidade de lazer e de produção e os 

que são obrigados a viver à sua margem.  

A precariedade provocada pelo desnível econômico da população se reflete 

tanto nos espaços da cidade como em sua periferia; assim também ocorre de uma 

cidade para outra e, desse modo, “nem a informação, nem os capitais, nem os homens 

circulam livremente” (SANTOS, 2012, p. 33).   

Ao trazermos, para uma cidade específica essa noção de que a cidade é 

determinada pela liberdade ou restrição de os indivíduos circularem, constataremos 

que o efeito de polaridades e isolamento se repete nas geografias: as cidades são 

construídas para o lazer (de poucos), para o trabalho, mas não para morar ou ser 

                                            
30 Doutrina que nasce na primeira metade do século XIX, considerava que a doença era um fenômeno 
social que abarcava todos os aspectos da vida humana, o que foi usado, por governos totalitários, como 
justificativa para a prática da eugenia das populações.  
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ocupada como objeto de leitura e de escrita. A disposição dos espaços reproduz a 

hierarquização social e passa a servir ao capital econômico: “os ricos vivem em outros 

lugares - em seus nichos (condomínios fechados) - frequentando centros comerciais 

especializados, não acessíveis aos pobres” (ORLANDI, 2012, p. 188). Tal concepção 

da realidade de classes mostra que os ricos não são acessíveis aos pobres, sequer 

na virtualidade.   

Distante da cidade que produz renda, distante dos condomínios e dos bairros 

habitados pelos de renda média, instala-se a população que pouco contribui para a 

economia de uma cidade. Junto dela instala-se a noção de marginalidade, termo 

ambíguo para a sociologia e que, no senso comum, impõe aos oprimidos a 

categorização de marginais quando são homens isolados da parcela da sociedade 

que centraliza o poder econômico e político, da qual, porém, fazem parte, são 

representados e representativos. Em outras palavras, a estratificação social tem a 

configuração piramidal devido justamente à presença das populações empurradas 

para a sua base: “Seria incorreto considerar a favela um mundo autônomo, isolado e 

à parte, também é incorreto contrapor marginais à sociedade global, porque esta não 

pode ser definida sem os pobres” (SANTOS, 2103, p. 61).  

Em resumo, os ricos vivem em cidades à parte da cidade, os desterrados vivem 

pelas ruas e os pobres (temporariamente) nas construções em decadência. Há, no 

entanto, uma faixa populacional intermediária, de baixa renda, que será isolada tanto 

da cidade produtiva quanto da cidade que é lazer e cultura e se alocará nas periferias, 

no subemprego e na especificidade linguística que tal meio produza. O sujeito alocado 

nas periferias é o sujeito participante da presente pesquisa, como evidenciamos 

anteriormente.   

O indivíduo isolado nas margens sociais, que desconheça completamente a 

outra cidade interligada à sua, parecerá resignado se não avaliarmos que esse é o 

único contexto por ele experimentado. Bakhtin (1997) afirma que “todo o itinerário que 

leva da atividade mental (o “conteúdo a exprimir”) à sua objetivação externa (a 

“enunciação”) situa-se completamente em território social” (BAKHTIN, 1997, p. 117). 

Nessa perspectiva, o indivíduo, ao pôr-se em contato com o urbano, trará esses 

espaços para suas enunciações. Estará remodelada sua ideologia a partir das 

situações conflitantes entre o lugar que habita e o não-lugar aquém da sua geografia 

imediata. É dessa perspectiva que traremos, no próximo item, a discussão sobre a 
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fotografia como possibilidade de compreensão da funcionalidade social e política dos 

espaços urbanos.  

  

5.3.2 Espaços escolares e território de escrita mediada pela fotografia  

  

Compreender o urbano e a constituição de povos, culturas, credos e níveis de 

vida dos espaços de habitação, de busca do não-lugar e da transitoriedade humana 

na cidade é fundamental para entendermos como a heterogeneidade se apresenta 

nas enunciações dos adolescentes em processos de letramentos, e que vozes 

circunvizinhas são enunciadas em seus discursos permeados pelos signos presentes 

nas fotografias do urbano retratado. Street (2014) defende que:   

 

[...] a autoconsciência linguística e política se expressa através das formas 
sutis da construção do discurso e da oratória em que os participantes 
exprimem a diferença entre mensagem de superfície e significado profundo 
de várias maneiras codificados (STREET, 2014, p. 37).  

 

 ‘ A escrita de textos a partir do olhar fotográfico pode significar essa expressão 

entre a aparente e o profundo das enunciações.  A busca do texto no seu lugar de 

ocorrência permitirá estender a escrita ao limite da compreensão do autor e do 

universo circundante. A busca do recorte fotográfico pode empreender a escolha não 

somente do foco, mas das enunciações posteriores à sua presença real no lugar e as 

escolhas linguísticas capazes de operar a textualidade da sua escritura.   

Nesse sentido, Barthes (2012) afirma que a fotografia consiste em ratificar o 

que ela representa. A partir desse entendimento, é possível dizermos que a escrita 

não substituirá a imagem, visto que são signos diferentes. Buscamos, porém, ainda 

em Barthes (2012), a significação da imagem construída pelo olhar fotográfico e seu 

perfilhamento com o texto escrito. Para esse autor,  

 

A fotografia é contingência pura e só pode ser isso (é sempre alguma coisa 
que é representada), ao contrário do texto que, pela ação repentina de uma 
única palavra, pode fazer uma frase passar da descrição à reflexão [...] 
(BARTHES, 2012, p. 13).  

  

  O modelo de letramento a partir de ações que envolvam o lugar, o espaço, a 

captura da interpretação fotográfica, ainda que preconizado pela agência de 
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letramento escolar, é um modelo “ideológico” 31. Uma prática de letramento defendida 

por Street (2012) e que ocorre não só por meio de formas particulares de fala e de 

textos, mas também por meio do espaço físico e institucional, que não é  

(equivocadamente) separado do espaço “cotidiano”.   

Ao trazermos os conceitos de Barthes (2012) de que a fotografia só significa ao 

ser lida no que representa e no que está além do recorte e de Street (2012) ao 

defender o letramento que incorpore o espaço escolar ao cotidiano (à cidade, 

portanto), reforçamos o posicionamento de Bourdieu (2015), quando diz:  

 

[...] Por exemplo, visita a castelos e monumentos, frequência do teatro ou 
concerto, posse de discos ou inscrição numa biblioteca [...]. Conviria, por um 
lado, e, por outro, aos empregados, que, pelo menos em pensamento, 
encontram-se já na corrida, passa uma verdadeira fronteira tanto na ordem 
do estilo de vida quanto no domínio das tomadas de posição política 
(BOURDIEU, 2015, p. 363 e p. 365).  

 

Assim, o modo como os textos escritos pelos estudantes se fundamenta no 

contato com os contextos sociais significativos, dialógicos e ideológicos da cidade que 

não habitam será responsável pela escrita situada e pela consciência de olhar para 

além do que se vê na superfície da tessitura social. O urbano, posto para a escola na 

condição de  espaço de leitura, incorpora-se às condições de leitura e de escrita 

propostas pelo currículo escolar como composição da diversidade narrada: 

 

Uma das características do espaço habitado é, pois, sua heterogeneidade. 
[...] seja em termos da distribuição numérica [...] seja em termos de sua 
evolução, essas duas dimensões escondem e incluem outra: a enorme 
diversidade qualitativa sobre a superfície da terra quanto às raças, culturas, 
credos, níveis de vida, etc. (SANTOS, 2014, p. 44).  

  

Desse modo, a prática social será constituinte das enunciações e das ideologias 

comunicadas pelos que leem e escrevem a cidade em sua efervescência social. Dado 

que só se compreende o signo em presença dos contextos de sociabilidade, quanto 

mais for vedado a determinado grupo o livre acesso às locações da cidade (o que 

depende também de fatores econômicos), mais restrita será sua condição de leitura e 

escrita dos signos presentes nesses espaços e a refração percebida por eles em suas 

enunciações. Nesse sentido, acolhemos que é por meio da “inserção em um mundo 

                                            
31 Expressão usada por Street (2012, p. 44) e que sinaliza uma “ideologia” social e política, visto que 
mesmo os modelos de letramento defendidos por outras agências de letramentos (a Organização das 
Nações Unidas, por exemplo) e de visão corporativista, traz embutida a ideologia de grupos sociais.  
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de pessoas, práticas e objetos cultos” 32 (BOURDIEU, 2015, p. 71) que se possibilita 

a inscrição do sujeito nos universos sociais de não pertença e no universo da leitura e 

da escrita dessa cidade que lhe é ausente.   

Somente estabelecerá enunciados, interpretará ou produzirá signos, disporá de 

enunciações e confrontará ideologias o indivíduo que possa livremente acessar os 

conhecimentos e as coisas de determinadas formações sociais. Ainda que a cidade 

seja acessada virtualmente - e a escola tem exercido o papel de transportar as 

ideologias das sociedades distantes no espaço e no tempo - retornamos a BOURDIEU 

(2015) e BAKHTIN/VOLOCHINOV (1997) na afirmação de que o discurso não substitui 

o conhecimento advindo do contexto materializado; é, no entanto, o discurso quem 

constitui o contexto.   

Dependendo das provocações ideológicas às quais esteja exposto, o indivíduo 

tanto poderá resignar-se ao universo representado pelo seu entorno como poderá 

lançar-se à busca de novos contextos que ressignifiquem seu estar no mundo. Assim, 

o indivíduo que acesse o conhecimento linguístico a partir de um núcleo familiar de 

iletrados, haverá de buscar meios externos a esse núcleo - se os encontrar - para 

completar as lacunas que o impeçam de acessar os diversos signos sociais dispostos 

na cidade e constituintes das enunciações ideologicamente postas. Nesse ponto, a 

escola arroga servir de ponte entre a geografia social do seu público e o capital cultural 

globalizado.   

 A abordagem do espaço na produção de enunciados considera, nesses 

estudos, a escola como parte da cidade (virtual) não habitada pelos estudantes e, 

organismo vivo num “sistema semântico, semiótico ou semiológico”, instala-se (na 

periferia, assim como nas comunidades quilombolas, ribeirinhas ou indígenas) com 

objetivos específicos, manifestados principalmente nos discursos dos seus projetos 

de leitura e de escrita. Também a instituição escolar está à deriva entre uma margem 

e outra: os discursos instaurados nos Projetos Políticos Pedagógicos33 versam sobre 

o respeito à cultura local, mas a sua prática é a de “desterritorialização” do seu público 

frente à cultura local e a “reterritorialização” na cultura manifesta nos meios de 

produção e de consumo exigidos pela cidade. Os meios de comunicação acessados 

pelos estudantes, seja televisivo, virtual ou pelos próprios livros didáticos, põe-nos 

                                            
32  Consideremos aqui a noção de cultura adquirida nos espaços de partilha de conhecimentos 
instituídos cientificamente, sem nos remetermos ao universo que constitui também a cultura popular.   
33 PPP  
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face a face com universos muito distintos da realidade que os cerca. Assim, se por um 

lado são isolados dessa globalização urbana, por outro lado, todos os apelos textuais 

induzem-nos ao pertencimento desse território estrangeiro, ainda que na circunscrição 

do seu território de pertença. Salientam-se as diferenças entre o que é visível e o que 

é tangível nessas sociedades segmentadas e excludentes.   

 Numa ação de letramento como os sujeitos participantes desta pesquisa, em 

que se indagava sobre quem conta a História, diante de fotografias relacionadas à 

formação social da cidade de Porto Velho, dentre as quais estavam dispostas imagens 

de sertanistas, fotógrafos, políticos, comerciantes e trabalhadores contemporâneos 

entre si, uma das imagens selecionadas pelos estudantes é intitulada como 

Professoras do Colégio Nossa Senhora das Graças e remota ao século XX. 

A apresentação da cidade revelada pelas pessoas relacionadas ao urbano, em 

tempos pregressos ou atuais, seja por terem participado de sua colonização, por 

serem nativos colonizados, originários ou migrantes, integrados na existência revelada 

na imagem poderia ser um mecanismo de os estudantes se indagarem sobre sua 

origem e seu modo de locação na cidade de Porto Velho-RO, promovendo 

questionamentos sobre suas identidades e condições de enunciação nesse contexto 

urbano ao qual pertencem, ainda que residindo fora dele: 

 

FIGURA 1- PROFESSORAS DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

 
Fonte: http://www.dominiopubico.gov.br  

 

Os textos descreviam as professoras como provavelmente de origem 

espanhola, alemã ou portuguesa, devido “aos cabelos escuros e a pele branca” e 

http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/
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foram-lhes atribuídos juízos de valor como “boas professoras”, “davam aula muito 

bem”, “muito bem vestidas”, “ensinavam melhor pelas caras delas”. É evidente que 

são categorizações simplistas e baseadas no signo visual, um dos textos, no entanto, 

reflete sobre a posição social do grupo. 

 

FIGURA 2 - EXCERTO 1 DE TEXTO ESCOLAR 

 
Fonte: acervo de textos produzidos pelos estudantes do Salto, EEEFM Flora Calheiros Cotrim, 2016. 

  

  
[...] as mulheres dos homens que tinham família rica eram bem mais 
valorizadas, elas podiam trabalhar como professoras, secretárias, e etc...  
As primeiras escolas da cidade eram frequentadas por todo tipo de raça e 
pessoas, mas as professoras eram apenas mulheres brancas, porque a 
discriminação era muito grande com as pessoas negras (Excerto de texto de 
estudante da EEEFM Flora Calheiros Cotrim, 2016).  

  

Não nos ateremos à análise sociológica da estrutura social compreendida pela 

estudante, mas no excerto está presente uma afirmação incontestável sobre a 

presença do professor como parte do discurso constitutivo das sociedades. Apesar de 

pessoas pertencentes a classes de baixo poder aquisitivo terem conquistado a 

condição de professor(a), especialmente nas últimas décadas, a representação das 

culturas dos povos presentes em tal esfera da sociedade ainda parece distante de ser 

incorporada às matrizes curriculares. No comentário da estudante, a territorialidade (e 

acesso ao patrimônio cultural) está demarcada pela origem social.  

Na concepção de Trindade (2000), as unidades escolares assumiram muitas 

identidades do urbanismo e podemos nos arriscar a afirmar que passaram a 

incorporar tais identidades de modo que as ordens econômica e política sejam 

mantidas pelos meios de produção. A escola pôs-se aos interesses da estratificação 

social. Desse modo, acaba por desenvolver movimentos em que seus estudantes 
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fiquem à deriva, no que poderíamos chamar de “terceira margem” 34: seus territórios 

(margem) de origem (inclusive linguisticamente) são abolidos, sem que, no entanto, 

se façam chegar ao território que lhes foi até então negado: a cidade (a outra margem):  

 

Pedir a seus participantes que abdiquem de seus territórios, para, a seguir, 
hesitar ou nada oferecer, ou, o que talvez seja pior, desenvolver a expectativa 
de que professores e diretores tenham as “fronteiras” permanentemente 
abertas, podem ser atitudes que nos ajudem a entender por que a escola tem 
inegavelmente uma força centrífuga – afinal, quem suporta viver como se não 
fosse um ser em si? (TRINDADE, 2000, p. 99).  

  

A noção de escola como espaço dialógico, por nós defendida encerra o sentido 

de saltar o próprio muro e, assim, interagir com a cidade que se lhe é ausente, de 

modo que a circulação do seu público por todos os contextos desconstrua o 

isolamento social e passe da escrita virtual dos espaços de circulação à escrita 

discursiva heterogênea, um caminho possível para a reescrita dos discursos 

identitários em que se inscrevem (e são inscritos) os estudantes.   

É ideológica a escola que se fecha para a integração com os espaços sociais, 

econômicos e políticos da cidade e passa a representá-los, virtualmente, a partir das 

ideologias que são dispostas em publicações e nas posições identitárias assumidas 

pelo seu corpo de trabalho; a escola que se abre para a cidade, que penetra os 

espaços de produção e atuação sócio-política - que passam a ser lidos e escritos pelos 

estudantes - também é ideológica, com a perspectiva, porém, de que os indivíduos 

acessem os discursos e decidam sob que ponto de vista esses discursos atravessarão 

os seus dizeres no mundo.  

  

  

  

   

  

                                            
34 Referência à  A Terceira Margem do Rio, filme franco-brasileiro (1994) dirigido por Nelson Pereira 
dos  
Santos e com roteiro baseado no conto de mesmo título do livro Primeiras Estórias (1962) de João 
Guimarães Rosa. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Terceira_Margem_do_Rio. Acess. 02-
04-2018 às 15: 24.   
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6 DA ESCOLA PARA A CIDADE  

              

Os dados por nós coletados serão analisados a partir de quatro momentos: 

deslocamento da escola para o bairro de entorno e leitura de imagens; leitura e 

produção escrita sem imagens ou inserção nos espaços da cidade; deslocamentos da 

escola para a cidade, do projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem com 

leitura de textos, interação geográfica e social (espaço, textos, fotografia); produções 

escritas situadas.   

  

6.1 Da escola para o nosso universo  

  

No desenvolvimento das atividades do Projeto de Correção de Fluxo Escolar, 

observamos que a leitura e a escrita da maioria dos discentes correspondiam a um 

letramento rudimentar. Nesse sentido as ações de letramento desenvolvidas nas aulas 

de língua portuguesa objetivavam a compreensão da leitura e da escrita como parte 

de ações cotidianas, desde a interação virtual até a vivência dos espaços. A seguir, 

descrevemos algumas dessas ações.  

1ª ação: Estudos de gêneros textuais do entorno a partir das fotografias.  

A primeira ação com a finalidade de estimular a prática de leitura dos textos de 

contato cotidiano foi desenvolvida no entorno da escola a partir de fotografias. Essa 

ação tinha como objetivo levar os alunos a encontrar, fora da escola, os textos 

presentes no livro didático, para redimensionar a sua compreensão do que é um texto 

e suas funções sociais.  

A ação fotográfica foi o recurso utilizado para que os estudantes pudessem, de 

fato, reconhecer os gêneros textuais presentes no LD inseridos, porém, no contexto 

local. Nessa perspectiva, o “conhecimento aplicado às situações do cotidiano, 

estimulando a utilização dos sentidos e oferecendo significado aos conceitos 

trabalhados” (Metodologia Telessala, p. 66) teria significação efetiva.   

Como resultado tivemos fotografias produzidas por quatro grupos de 

estudantes, com sete estudantes em cada grupo, no entorno da escola, que atestavam 

a presença de gêneros textuais diversos como anúncio (Figura 3), recado (Figura 4), 

aviso (Figura 5) que foram comparados aos exemplos de temática corporativa 

expostos no LD. Estavam postos, nas imagens, signos que traduziam a comunidade 
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e suas peculiaridades, o que ia desde o suporte não convencional, a exemplo das 

fotografias 3 e 4 (na árvore e no muro) onde se publicavam anúncios, recados, placas 

de proibições, etc. Essas fotografias propiciaram aos estudantes, por meio da leitura 

de imagens, a elaboração de significados não somente do reconhecimento de gêneros 

textuais, mas uma compreensão maior do lugar onde vivem. A leitura das imagens 

realizadas pelos alunos, nesse primeiro momento, extrapola os limites da fotografia, 

permitindo a construção de uma interpretação dos discursos impositivos, pré-

estabelecidos sobre o seu lugar de sujeito geográfico e social na comunidade onde 

viviam. Tal ação possibilitou eventos de letramento social, de ruptura com a 

materialidade de gêneros de textos proposta nos moldes escolares e, ainda, a 

possibilidade de questionamentos. 

 

FIGURA 3 – ANÚNCIO EM ÁRVORE 

 
Fonte: Fotografia produzida por estudantes do Grupo 1 (2016). 

  

A observação que se estabeleceu nas enunciações orais, relativas à fotografia 

da Figura 3, foi de que os suportes para publicações nas periferias não usam as 

mesmas locações que em espaços comerciais da cidade, tais como outdoors e 

cartazes mais elaborados em painéis dispostos em locais de grande circulação de 

pessoas, como em postos de saúde, bancos, correios ou redes sociais.    
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FIGURA 4 – RECADO NO MURO 

 

Fonte: Fotografia produzida por estudantes do Grupo 3 (2016).   

  

A percepção do grupo sobre a intencionalidade do texto e o lugar de sua 

publicação (a fachada do muro, voltada para a rua, portanto de leitura acessível ao 

público) sinalizou para a compreensão de que os textos destinam-se a um objetivo e 

a um leitor - ou grupo - ideal. Nas Figuras 3 e 4, os objetivos seriam uma informação 

e uma declaração afetiva. Quanto aos leitores destinatários, seriam, respectivamente, 

quaisquer transeuntes e a mãe de alguém (possivelmente chamada Maria).   

 A imagem da figura 5 chamou a atenção pela coincidente ironia da palavra  

“majestade”, majestosamente posta acima do entulho de resíduos sólidos, e por ser a 

paisagem em frente ao portão da escola. A cena passara despercebida por todo o 

grupo durante o primeiro mês de ano letivo então em curso. Durante as atividades de 

mesa redonda para exposição dos resultados, o grupo de estudantes conseguiu 
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perceber que um texto e sua significação não são dados a priori, mas são produzidos 

na interação. Nesse caso, pelos signos da imagem e das palavras conforme as vozes 

desses alunos, “Só enxergamos aquilo tudo na fotografia. Para mim era uma casa 

normal.” E que “A gente só vê quando repara bem”:  

 

FIGURA 5 - MAJESTADE 

 

Fonte: Material Didático produzido por estudantes do Grupo 3 (2016) 

 

A fotografia da Figura 6 foi considerada pelos alunos um texto e, embora não 

apresente signos verbais, ela faz parte desse primeiro momento de busca dos textos 

nos espaços fora da escola porque eles, ao se depararem com a imagem, atribuíram 

sentidos considerando uma unidade de significação. Nas produções orais dos 

estudantes, os sentidos foram o “o recado do medo” coaduna com o modus vivendi 

dos jovens daquela comunidade: insegurança, desconfiança e isolamento social.    
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FIGURA 6 - RECADO DO MEDO 

  
Fonte: Fotografia produzida por estudantes do Grupo 1 (2016)  

  A fotografia mostrada na Figura 7, a seguir, atraiu a atenção dos grupos não 

pelo cartaz com um texto instrucional (aviso de proibição), mas pela palavra 

kamikaze35 gravada no topo do brinquedo. O nome do brinquedo remete ao fato dos 

kamicaze japoneses que arremessavam os aviões contra os navios inimigos, 

provocando suicídio e homicídio concomitantemente. Fazendo uma comparação com 

esse fato, uma das leituras feitas pelos estudantes do Grupo 4, autores da fotografia, 

foi relacionada aos riscos de ser jovem morador da ZL36, conforme expresso no 

enunciado  “Kamikaze é viver na ZL”. A relação feita pelos alunos entre a palavra 

kamikaze, disposta no brinquedo, remete à violência a que estão expostos os jovens 

participantes desta pesquisa. Violência esta que vem da parte de quem está fora da 

lei ou dentro dela. Vale lembrar que, em 2015, entre as capitais brasileiras, Porto 

                                            
35 O termo também ficou conhecido por designar um grupo de pilotos suicidas na época da Segunda 
Guerra  
Mundial, conhecidos na época por Taiatari Tokubetsu Kogekitai ("Grupo Especial de Ataques por 
Choque Corporal). Disponível em https://www.estudopratico.com.br/kamikazes-conheca-a-historia-
destespilotos/. Acessado em 20 abr. 2018 21: 18: 42 GMT.  
36 Sigla que denomina Zona Leste, região da cidade de Porto Velho-RO onde se encontra a escola 
Flora Calheiros Cotrim.   
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Velho-RO ocupava o 17º lugar em homicídios de jovens37 e que, segundo o então 

secretário da Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania,  

Antônio Carlos dos Reis, “a maioria desses jovens é de baixa renda e tem pouca 

escolaridade" 38.  

 A fotografia da figura 7, um recorte do todo (o parque de diversões), fez 

surgirem ainda questionamentos sobre a ausência de lazer e atividades culturais 

naquela parte da cidade, sendo temporário o lazer representado pelo parque de 

diversões.  

 

FIGURA 7 -  KAMIKAZE 

 

Fonte: Fotografia produzida por estudantes do Grupo 4 (2016). 

 

 

                                            
37 Entre as capitais, Porto Velho estava, em 2016, no 17º lugar, com IHA de 3,11 homicídios para cada 
mil adolescentes. O ranking é liderado por Fortaleza, com 9, 92, seguida por Maceió (9,37), Salvador 
(8,32) e João Pessoa (6,49).   
Disponível em http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/01/rondonia-ocupa-o-20-lugar-no-indice-
deassassinatos-de-adolescentes.html. Acessado em 21 abr. 2018 05: 28: 01 GMT  
38 Disponível em http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/01/rondonia-ocupa-o-20-lugar-no-indice-
deassassinatos-de-adolescentes.html. Acessado em 21 abr. 2018 05: 28: 01 GMT.  
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6.2 Da escola para outros universos  

  

2ª ação: elaboração do projeto escolar A linguagem dos trilhos nas trilhas 

da linguagem, que objetivava a leitura e a escrita de textos sobre a história de Porto 

Velho-RO.   

Nesta ação, desenvolvida como consequência da primeira, nossa sustentação 

para a delimitação do tema foi suscitada pela observância do isolamento geográfico 

em que viviam os estudantes atendidos pelo PCFE e o tema seria abordado nos 

componentes curriculares de História, Geografia, Língua Portuguesa e Arte. Desse 

modo, a interdisciplinaridade convergiria para ações de letramento social e, por 

conseguinte, traria reflexos para a formação ou conhecimento da identidade individual 

e da comunidade onde viviam. Segundo Santos (2012), o espaço se revela como um 

conjunto indissociável, “de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e objeto sociais, e de outro, a vida que os preenche e os 

anima, ou seja, a sociedade em movimento” (SANTOS, 2012, p. 28).   

O projeto resultou em enunciações escritas, produzidas individualmente pelos  

40 estudantes, a partir de aulas em espaços urbanos da cidade de Porto Velho-RO. 

Estas aulas objetivavam a inserção dos alunos em lugares desconhecidos ou pouco 

frequentados por eles na urbanidade portovelhense. Os deslocamentos geográficos, 

da escola para a cidade propiciaram a produção de fotografias, entrevistas e coletas 

de informações (orais e escritas) e apresentaram interpretações particularizadas sobre 

os espaços de convivência registrados, assim como dos posicionamentos sociais da 

alteridade presente nesses espaços urbanos.    

As leituras de novos textos, fotografias e discursos orais contribuíram para o 

entendimento dos espaços e das relações sociais para além dos muros da escola, a 

partir das inferências geográficas e histórico-sociais, tais como a antiga Vila de Santo 

Antônio, Memorial Marechal Rondon, a orla do Rio Madeira e a Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré, Exposição de Fotografias A Amazônia Negra, Museu da Identidade 

e Laboratório de Arqueologia, além do Mercado Central de Porto Velho. Esses 

espaços representaram universos diferentes daqueles construídos pelos discursos 

sobre o lugar onde vivem esses estudantes (Zona Leste de Porto Velho).  

Os eventos de letramento oriundos das ações do projeto A linguagem dos 

trilhos nas trilhas da linguagem possibilitaram o dialogismo dos sujeitos participantes 
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das ações com outros textos, outros espaços, outros sujeitos. Esses eventos, além de 

redimensionarem os conhecimentos prévios dos estudantes sobre gêneros de textos 

como cartas de solicitação, de agradecimento, relatos, crônicas e poemas, sinalizaram 

para interpretações e questionamentos sobre a organização dos espaços e o modo 

como estes espaços servem à constituição dos sujeitos sociais.   

As ações do projeto foram desenvolvidas entre abril e dezembro de 2016. Nos 

meses de abril, maio e junho as produções escritas seguiram alguns procedimentos 

que serão detalhados ao longo das análises dos textos escritos nesta seção.    

  

6.3. Da leitura para a escrita: um caminho?  

 

  A análise de Texto 1, reproduzido a seguir, considera a leitura do romance Mad 

Maria, de Márcio Souza, como matéria de sustentação para o texto escrito do 

estudante (A1).   

 

TEXTO 1 (T1)  

   A ferrovia de Rondônia  

Essa e a história da ferrovia de Porto Velho - Rondônia. Essa construção se 

inicia com a chegada de mais de 2 mil homes de países estrangeiros no meio 

tinha médicos. Para ajuda na saúde por que avia muitas doenças. Na quela 

época o calor era muito grande alemães usavam camisas para não sofrer muito 

com o sol. la era uma construção e uma guerra no mesmo tempo homens 

lutavam e outros lutavam contra os animais e as doenças mas uma coisa não 

se podia deixar de ver era as paisagens, paisagens que não podia deixar de 

ver. la avia muitas brigas muitas mortes quando os apitantes não conseguia 

separar o capitão farquar mandava os barbadianos abri fogo a guerra era muito 

grande morria 5 ou 10 homens por dia a ferrovia era muito grande passava por 

br, muitos trabalhadores deixavam filhos aqui eles engravidava muitas índias a 

lei para ver quem era o pai tinha que fazer DNA quem mentisse seria preso ou 

até morto muitos escravos vieram de Pará para Rondonia era mais calma. Mas 

esses abitantes conseguirem terminar a ferrovia e seu trabalho de escravo 

estava feito. E farquar fez o uma rua que era onde pegava a ferrovia e colocou 

o nome de farquar.  (A1, PCFE, EEEFM FLORA CALHEIROS, 2016).  

  

A1 demonstra, na escolha do título, a particularização do evento: a construção 

de uma única ferrovia no estado de Rondônia. Há vários elementos de localização do 

espaço: “Porto Velho-Rondônia”, “la”, “aqui”, “paisagens”, “ferrovia”, “rua”. Os  

substantivos Porto Velho e Rondônia associam-se à história atual da ferrovia, visto 

que, em sua origem, localizava-se na Vila de Santo Antônio, atualmente Porto Velho.   
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O advérbio “lá” traz uma referência de lugar, mas também um afastamento no 

tempo, distanciando o estudante do lugar dos acontecimentos. Há um afastamento 

entre o texto lido e a geografia local: “na quela época o calor era muito grande”. Já o 

uso do adverbio “aqui” aponta para o fato do sujeito se reconhecer no lugar do qual 

está falando, evidenciando um sentimento de pertença.   

O termo “paisagens” nos permite inferir que a construção da ferrovia percorria 

trechos da floresta. O enunciado “[...] não se podia deixar de ver era as paisagens, 

paisagens que não podia deixar de ver” pode ser associado ao fato de que a floresta 

densa se destacava frente a todos os acontecimentos, cobrindo o lugar de maneira 

sufocante.  Apesar desses elementos de localização presentes no texto de A1, 

observamos que não são suficientes para remeter o leitor ao texto de origem, o 

romance Mad Maria.    

A1 traz informações condizentes com a narrativa de Márcio Souza, se tomadas 

isoladamente, como coesão textual. No entanto, a ausência de pontuação e de 

elementos conectores interfere na coerência do texto e na informatividade (praticada 

nos textos em prosa que tenham o objetivo de resumir o texto original) a exemplo do 

trecho “no mesmo tempo homens lutavam e outros lutavam contra os animais e as 

doenças mas uma coisa não se podia deixar de ver era as paisagens, paisagens que 

não podia deixar de ver”. A intencionalidade do texto qual seja a de criar, para o leitor, 

uma imagem da construção da ferrovia na narrativa de Márcio Souza, por meio de 

resumo do capítulo, perde-se com a inserção de elementos imaginados e não 

presentes no texto de origem.   

Destacamos o trecho que evidencia os elementos exteriores ao texto original:  

“a ferrovia era muito grande passava por br, muitos trabalhadores deixavam filhos aqui 

eles engravidava muitas índias a lei para ver quem era o pai tinha que fazer DNA quem 

mentisse seria preso ou até morto”    

FIGURA 8 - EXCERTO 2 DE TEXTO ESCOLAR 

 
Fonte: acervo de textos produzidos por estudantes do PCFE (2016).  
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   Zilberman & Silva (1988), quando dizem que não basta recorrer a signos 

possíveis de serem decodificados por outrem, mostra que a leitura dos signos só 

ocorrerá se o leitor for capaz de referenciá-los a um universo cultural. Assim, 

percebemos que a leitura realizada pelo aluno do texto original ultrapassa 

minimamente a condição de decodificação pelo fato do texto escrito apresentar 

problemas de informatividade, quais sejam: abstrações em referências à BR (Rodovia 

Federal BR 364) e ao teste de DNA (inexistente na época da narrativa), suposição de 

ordens dadas por Farquar e de ter partido dele, Farquar, a nominação da rua com o 

próprio nome.   

O texto escrito pelo aluno contraria a lógica da narrativa em Mad Maria, pois faz 

suposições sem base sobre o que está efetivamente escrito na obra de Márcio Souza.  

Observamos no T1 um processo de hibridização da escrita marcado pelo contexto 

narrado por Márcio Souza e enunciações habituais à realidade do lugar onde vive A1 

(como a comprovação de paternidade por meio de teste de DNA). Nesse sentido, 

Zilberman & Silva (1988) afirmam que não é a compreensão da leitura a gerar o ato 

(de escrita), mas o ato (de escrita) a gerar a compreensão. É o que ocorre no texto do 

aluno, ao percorrer caminhos que excedem ao conhecimento do texto de origem sem, 

no entanto, estabelecer diálogo com ele.   

Em A1, observa-se, de certa forma, uma peregrinação (de compreensão do ato) 

por caminhos que não se entrecruzam para formar a tessitura dos novos escritos que, 

segundo De Certeau (1994), “ler é peregrinar por um sistema imposto  

(o do texto, análogo à ordem construída de uma cidade ou de um supermercado).” 

(DE CERTEAU, 1994, p. 264 Desse modo, as inserções de elementos novos no texto 

do aluno distanciam, da sua escrita, a voz narradora de Mad Maria e a voz do autor 

do romance, fragilizando a condição de textualidade do T1, que objetivava estabelecer 

diálogo com base na leitura procedente do outro texto.  

 

6.4 Leitura e imagem: outros caminhos para a escrita   

 

A segunda ação do projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem 

teve como sequência didática a leitura de textos curtos e a interpretação de imagens 

sobre a formação da população portovelhense. Esses textos foram pesquisados pelos 

estudantes em fontes da internet e em suportes como jornais impressos. Houve 

socialização das leituras entre os estudantes e a produção das enunciações (textos) 
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escritas. O Texto 2 (T2) que apresentamos a seguir, traz como título “Marechal 

Rondon” e foi escrito por A2 com subsídio da Figura 9:   

FIGURA 9 - COMISSÃO RONDON 

 

TEXTO 2 (T2)  

A chegada de Rondon  

A chegada do Marechal Rondon em Rondônia. Marechal Rondon encontrou os 

povos nativos. O povo nativo mostrou como eles faziam a cultura deles, e do 

jeitos como eles andavam com poucas roupas, mostrou também a religião e a 

linguagem que eles falam. Os nativos ficaram surpreendidos com aquilo, o povo 

nativo começou o trabalho de construir ponte, casa e estradas com o Rondon. 

Mas hoje não eziste a cultura do povo nativo que ficou no lugar a que o 

Marechal trouxe. (A2, PCFE, EEEFM FLORA CALHEIROS, 2016).   
 

  T2 apresenta a construção de enunciações em sequência temporal linear: a 

chegada do Marechal (uma ampliação do título dado ao texto), o encontro com os 

povos indígenas, o modus vivendi dos nativos, o encantamento dos nativos com o 

  
Fonte:   http://www.domin iopublico.gov.br   
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estrangeiro, a subserviência dos índios ao invasor; a supressão da cultura local em 

detrimento da cultura do estrangeiro39.   

A linearidade temporal dos acontecimentos pode significar que A2 assimilou as 

informações básicas dos textos curtos, pesquisados e lidos em sites da internet, que 

constituem a principal fonte de pesquisas na comunidade onde vivem. A composição 

da cena da fotografia, por sua vez, é que auxilia o aluno de fato a escrever os trechos 

“eles andavam com poucas roupas” e “os nativos ficaram surpreendidos com aquilo” 

e, assim, compreender o contexto dessa chegada de Rondon e sua interação com os 

nativos. O adjetivo “surpreendidos” pode estenderse aos olhares para fora da 

fotografia: algumas nativas olham, notadamente surpresas, para o fotógrafo em seu 

momento de registro. A palavra “surpreendidos” nos remete ao fato de que a fotografia 

mantém em sua raiz uma relação com o espetáculo (Barthes, 2012). O fotógrafo, 

desconhecido por nós, registra o espetáculo da chegada do Marechal e A2 traduz esse 

espetáculo na palavra “surpreendidos”.    A voz do narrador traz informações de lugar 

e da identidade de um povo visto como o outro e com o qual A2 não se identifica em 

origem, visto que escolhe expressões de distanciamento, como em “a cultura deles”, 

“a religião e a linguagem que eles falam”. O uso do advérbio também expressa e 

intensifica sua compreensão de que língua e religião são marcas de identidade 

daquele povo. Não fica evidente a relação dialógica de T2 com o espaço, identificado 

como Rondônia, porque não há qualquer enunciação que o localize como pertencente 

a esse espaço.    

“Mas hoje não eziste a cultura do povo nativo que ficou no lugar a que o 

Marechal trouxe” sugere a voz de confronto do enunciador com a voz do estrangeiro, 

representado pelo Marechal. Mesmo diante dessas vozes não simétricas (Bakhtin,  

2005), a oposição expressa pelo conectivo “mas” não representa uma 

“autoconsciência linguística” (STREET, 2014, p. 37) por parte de A2, pois aparece de 

forma sutil e sem maiores argumentações em T2.  

As escolhas linguísticas de T2 (verbos chegar, encontrar, mostrar, andar, falar, 

construir) não oferecem argumentos que indiquem uma tomada de posição política, 

histórica e social em relação ao que descreve. Sua interação, portanto, com outras 

textualidades sobre o tema, não vai muito além da compreensão e síntese dos fatos, 

                                            
39 Aquele que ou o que não pertence ou que se considera como não pertencente a uma região, classe 
ou meio; forasteiro, ádvena, estranho. Disponível em https://www.dicio.com.br/estrangeiro/. Acessado  
em 20 abr. 2018 17:14:49 GMT.  
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sendo que a formação de sentidos em T2 fica na superfície da leiturabilidade, faltando-

lhe conscientização sobre os fatos presentes na descrição.  

  Seria insensato afirmarmos que não houve dialogismo entre o T2 e os demais 

textos acessados pelo aluno, visto que a apropriação de elementos presentes nos 

textos lidos representa dialogicidade. A questão é que não houve ainda nesse 

momento de leitura e de escrita uma tomada de posição por parte do A2, pelo 

excedente de visão (BAKHTIN, 2003) aos textos de base.   

 O dialogismo presente em T2 poderia representar uma tomada de posição por 

A2, o que não ocorreu, na construção de sentidos de suas enunciações. A postura de 

responsividade só é marcada pela aceitação da contrapalavra, quando poderiam 

ocorrer a compreensão e a valoração dos textos de origem a partir de suas 

singularidades e inferências no entendimento da palavra alheia.   

  

6.5 Leituras, imagens, interação geográfica e escrita situada  

 

  O Texto 3 (T3), escrito pelo A2, resulta também das leituras que 

contextualizaram o T2 (textos breves e imagens sobre o tema da chegada de Rondon 

ao lugar hoje nominado Rondônia). Para esta escrita, no entanto, A2 participou da 

ação interativa com o espaço do Memorial Marechal Rondon, exposição de fotografias 

sobre o tema Rondon e palestra sobre o tema A Expedição Rondon.  Em outras 

palavras, o conhecimento prévio de A2 recebera contribuição de outras vozes para a 

nova escrita: fotógrafos da Expedição Rondon, documentaristas, palestrante (oficial 

do Exército Brasileiro), além das figuras selecionadas em sala como subsídio de 

escrita.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

FIGURA 10 -  MEMORIAL MARECHAL RONDON 

 
Fonte: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo. Memorial Marechal Rondon.  

  

FIGURA 11 -  MARECHAL E O CACHORRO 

 
Fonte: acervo de fotografias produzidas pelos alunos do PCFE (2016).  

  

 

 

  

I   



92 

 

TEXTO 3 (T3)  

     Marechal Rondon e os nativos  

A chegada do Marechal Rondon nas terras dos nativos foi uma 

discuberta incrível por eles ver uma nova cultura. Com a cultura novas artes e 

construções e instrumentos de som e bonecos. Também instrumentos de medir 

terra e de telegrafar que era tipo um  msn. Rondon então ensinou muitas coisas 

aos nativos como escrever e ler e a falar a nossa língua. E Rondon viu coisas 

dos nativos. Ele viu a sua cultura e sua Religião. Os nativos acreditavam em 

vários deuses como o deus do sol e da chuva, da terra e da natureza. Rondon 

já tinha sido indígena quando chegou aqui em Rondônia.  

Rondon fez casas e ruas no lugar das aldeias com casinhas de palha 

que eram todas em volta do quintal. Com o passar dos tempos a cultura dos 

nativos foi sumindo por causa do crescimento de Rondônia e a nova religião. 

Uma pena que hoje quase não existe a cultura do povo nativo porque ficou no 

lugar a cultura que o Marechal trouxe e ensinou.  (A2, PCFE, EEEFM FLORA 

CALHEIROS, 2016).  

  

  O primeiro olhar que lançamos ao T3 é sobre a localização de lugar feita pelo  

A2: se no T2 Rondon chegou “em Rondônia”, no T3, chegou “nas terras dos nativos”.  

A segunda enunciação, ao contrário da vagueza da primeira, aponta a terra como 

propriedade dos indígenas. A constatação demonstra maior interação com 

informações de cunho histórico-social e não meramente de referência histórica.   

 T3 nos remete a De Certeau (1990), quando afirma que “a cidade (espaço) se 

materializa a partir da realidade urbana como um conjunto de signos” (DE CERTEAU, 

1990, p. 61), é o que faz A2 ao descrever a substituição dos signos primitivos pelos 

signos estrangeiros, o que, segundo os elementos do texto, culminou na hibridização 

das culturas.   

 Ao substituir a expressão ”surpreendidos” por “uma descoberta incrível”, A2 

reforça a dominação da cultura indígena pela presença do estrangeiro, pois o olhar 

enunciador sai do nativo para o estrangeiro. Em T2 os indígenas são “surpreendidos”; 

em T3 o invasor faz uma “descoberta incrível”. Na sutileza da troca linguística, 

conforme pontua Street (2014), o enunciador sai da superfície da mensagem e passa 

a enunciar com significado profundo, ainda que não esteja consciente disso.  E, 

também em T3, A2 ausenta-se da origem indígena, porém, assume vínculo com a 

origem do invasor ao escrever que Rondon ensinou os nativos “a falar a nossa língua”. 

O pronome nossa autentica a interpretação de identidade da qual A2 reconhece fazer 

parte. Nessa autenticação de identidade, podemos observamos a ideia de Street 
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(2014), segundo a qual a “autoconsciência linguística e política se expressa através 

das formas sutis da construção do discurso” (STREET, 2014, p. 37).  

 Ao listar os objetos que representariam essa “nova cultura”, A3 interpreta os 

signos da incursão no espaço do Memorial Rondon: as maquetes da arquitetura das 

aldeias, telégrafo, gramofone. Em T3, além da nova língua, fica implícito que  

“escrever” e “ler” fazem parte da dominação cultural representada pela chegada do 

Marechal. T3 produz leituras dos signos ao interpretar tais objetos como elementos de 

dominação do espaço.  

  Não há uma consciência argumentativa explícita no T3 sobre tais 

representações culturais. Ao acessar o espaço do Memorial Marechal Rondon, no 

entanto, o estudante põe-se em contato com o que Bourdieu (2015) pontua como a 

passagem de uma fronteira do que antes lhe era inacessível e a possibilidade de 

novos olhares para tomadas de posição social e política. É uma questão de tempo.   

Essa tomada de posição frente ao novo texto aparece sutilmente a partir da quebra 

construída entre estas duas informações: “Os nativos acreditavam em vários deuses 

como o deus do sol e da chuva, da terra e da natureza” e “Rondon já tinha sido 

indígena quando chegou aqui em Rondônia”. A progressão textual fica comprometida 

com a quebra de sequência da narração. O sentido, porém, com a junção dos dois 

enunciados, pode significar que o homem, antes do Marechal, comungava, ou deveria 

comungar, dos mesmos preceitos religiosos que os povos nativos do lugar de 

conquista.  

A atividade de leitura dos contextos (espaço, imagens, textos) torna-se 

dialógica e interativa (BAKHTIN, 1997). Quando A2 reinterpreta as informações dos 

textos lidos anteriormente e acrescenta ao novo texto a informação da origem do 

Marechal.  São conceitos e vozes que ressoam no seu percurso de leituras trazidas 

para a escrita de T3.    

Além das vozes dos textos lidos para a produção de T2 sobre o tema, a voz do 

palestrante (um oficial do Exército Brasileiro) é presente no T3 quando se remete à 

mudança arquitetônica ocorrida na região, assim como na comparação do telégrafo 

com o sistema SMS. Em T3, porém, nota-se que A1 se mostra em relação dialógica 

de refração ao interagir com os textos orais e escritos sobre o tema. O trecho: “Hoje 

quase não existe a cultura do povo nativo, uma pena porque ficou no lugar a cultura 

que o Marechal trouxe e ensinou”, marca a posição de refração do sujeito na 

enunciação.    
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A2, em “Hoje quase não existe a cultura do povo nativo, uma pena porque ficou 

no lugar a cultura que o Marechal trouxe e ensinou”, assim como em “A chegada do 

Marechal Rondon nas terras dos nativos”, supera o modelo monológico de interpretar 

os fatos históricos que deram origem ao novo texto por ele escrito.  

Desse modo, A2, por meio do dialogismo (BAKHTIN,1997) torna-se responsivo 

na produção de sentidos (não harmônicos) em relação ao que leu, viu e ouviu sobre o 

Marechal e o contato com os nativos. A respondibilidade de A2 (BAKHTIN, 1997) 

alinha-se ao pensamento de Zilberman & Silva (1998), posto que, ao redimensionar 

objetos e atitudes com os quais dialogam (gestual, visual ou verbalmente), os sujeitos 

se colocam nessa interação como partícipes dos acontecimentos, o que pode resultar 

em acesso ao conhecimento e agudização do poder de crítica (ZILBERMAN & SILVA, 

1988, p.11), no caso do A3, ainda sem uma respondibilidade consciente, marcada por 

argumentações sobre os elementos com os quais interage naquele contexto.    

  

 6.6. O espaço habitado e a heterogeneidade: escrita do outro e construção de 

identidade  

  

 As fotografias mostradas nas Figuras 12 e 13 foram escolhidas por três dos 

estudantes envolvidos no projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem 

como suporte na elaboração dos textos escritos, relacionados como T4, T5, T6. Tais 

textos foram escritos já a partir dos deslocamentos dos estudantes para os espaços 

urbanos. Nossa análise buscou compreender como a heterogeneidade aparece nos 

textos escritos a partir da interação - física ou imaginada - com o espaço do Mercado 

Central de Porto Velho-RO.  

As figuras 12 e 13 são significativas para o entendimento da interpretação dos 

espaços pelos estudantes. Cada fotografia revela aquilo que foi significativo a cada 

fotógrafo e sob que perspectiva seu olhar interpretou os espaços do Mercado Central. 
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FIGURA 12 -  A BANCA DE VENDAS 

 
Fonte: acervo de fotografias produzidas pelos estudantes do PCFE (2016). 
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FIGURA 13 -  TRABALHADORA DO MERCADO CENTRAL 

 

         Fonte: acervo de fotografias produzidas pelos estudantes do PCFE (2016).  
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TEXTO 4 (T4)   

Pelo que eu vi nas fotos do passeio que teve da escola Flora Calheiros, eu vi 

que os alunos foram para o mercado central fazer perguntas sobre as origens 

das mercadorias que se encontrava no estabelecimento. Dos donos, que pelo 

que meus colegas diziam sobre os donos eles eram sem humor e arrogantes, 

só a dona Socorro que eu não vi e nem ouvi falarem mal dela, ela devia ser 

gente boa e bem humorada, eu não pude conhecela mais pelos comentários 

sobre ela, me bateu um arrependimento de não ter isso para o passeio, e eles 

também visitaram o museu Getúlio Vargas e conheceram a história sobre 

Getúlio Vargas, também foram a estrada de ferro Madeira Mamoré e andaram 

pelos trilhos e subiram no trem para ter uma visão de como os maquinistas e 

os passageiros viam o percurso do trem e ao terminar todos os alunos voltaram 

para a escola (A3, PCFE, EEEFM FLORA CALHEIROS, 2016).  

  

A ausência do A3 no espaço de interação que origina o texto é percebida já no 

início, ao se referir às fotos como seu material para elaboração do texto. A3 utiliza a 

voz representada nas fotografias das Figuras 12 e 13 para enunciar e construir sua 

própria voz.  

  No trecho “eu vi que os alunos foram para o mercado central fazer perguntas 

sobre as origens das mercadorias que se encontrava no estabelecimento”, ainda que 

A3 use o verbo ver, fica evidente que não consegue “ver” tal acontecimento. 

Subentende-se que A3 formou uma imagem mental, não a partir somente das 

fotografias, mas ainda de recortes de oralidade dos demais estudantes. Ao trazer os 

recortes de fala do outro para a sua descrição, reduz a ação que ocorrera no Mercado 

Central a “fazer perguntas sobre as mercadorias”.  

  A heterogeneidade representada no texto, por se referir às vozes dos “donos” 

(trabalhadores ou proprietários dos boxes de mercadorias do Mercado Central), além 

de estabelecer distanciamento com o outro representado, é transferida para o texto a 

partir de suas interpretações das falas dos colegas que relataram e não numa relação 

direta entre A3 e aquele a quem se refere, como se confere no trecho: “pelo que meus 

colegas diziam”. Assim, ao entendermos que a leitura da palavra é intrínseca à leitura 

de mundo (FREIRE, 1989) percebemos a dificuldade apresentada por A3 em 

redimensionar os fatos pela voz do outro e não a partir do seu próprio entendimento 

sígnico do espaço e das pessoas mencionadas no seu texto. Isto impede A3 de 

estabelecer compreensão mais profunda sobre o espaço do Mercado Central e das 

vozes presentes naquele lugar.   
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Seu entendimento segue a compreensão dos demais estudantes do grupo e, 

no T4, expressa sua apreciação por dona Socorro, ainda pela narrativa de outrem. Ou 

seja, atribui os juízos de valor a dona Socorro por meio da sua interpretação das 

enunciações alheias a respeito dela: “só a dona Socorro que eu não vi e nem ouvi 

falarem mal dela, ela devia ser gente boa e bem humorada”. Em outras palavras, A3 

interpreta seu referente a partir de signos imaginários sobre ele.   

Nesse sentido, retomamos a afirmação de que “o enunciado é um elo na cadeia 

de comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o 

determinam tanto de fora quanto de dentro” (BAKHTIN, 2003, p. 300), visto que A3 

não constroi relação dialógica direta, mas intermediada pela compreensão alheia a si, 

como em “eu não pude conhecela mais pelos comentários sobre ela, me bateu um 

arrependimento de não ter isso para o passeio”. Percebe-se que as ressonâncias 

dialógicas de A3 são referências e não vivências de fato. Desse modo, o que ocorre 

na construção de sentidos do texto de A3 pode ser tratado como atitude responsiva 

indireta, por não estar diretamente ligada aos elos precedentes da cadeia de 

comunicação.   

 T4 se remete a uma sequência de ações desenvolvidas pelo grupo de alunos 

numa clara busca de sintetizar toda a trajetória das aulas desenvolvidas nos espaços 

fora da escola. A3 não consegue, porém, estabelecer um dialogismo com a oralidade 

dos demais colegas de sala e se isenta de qualquer posicionamento nas enunciações 

sobre a visita ao Museu da Memória e Identidade Rondoniense. O desconhecimento 

do local onde ocorreu a ação de letramento faz com que A3 nomine o museu visitado 

como Museu Getúlio Vargas, numa referência ao nome das instalações quando eram 

no Palácio do Governo Estadual para retomar. Já no fim do texto, apresenta um 

discurso relatado que provavelmente se trata do entendimento de outro estudante 

sobre subir na locomotiva “para ter uma visão de como os maquinistas e os 

passageiros viam o percurso do trem”.   

  As produções de sentido de A3 não interagem com os espaços, assim como 

com as fotografias. As imagens das Figuras 12 e 13, nesse caso, não lhe são signos 

dos quais tenha se apropriado por meio dos referentes, dado que não interagiu com 

os elementos dispostos nas imagens. Assim, podemos perceber a existência da 

heterogeneidade em T4, (vozes dos outros estudantes, da dona Socorro, da escola) 

a partir das vozes que ressoam e influenciam as enunciações de A3.   
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TEXTO 5 (T5)  

Visita ao Mercado Central  

No dia 24 de novembro de 2016, saímos da escola Flora Calheiros  para ir até 

o Mercado Central.  

Chegando lá, tivemos que entrevistar alguns comerciantes, andamos 

observamos e resolvemos entrevistar uma senhora que estava na frente do seu 

comércio, ela era dona de um comércio de remédios, ela era muito simpática, 

falamos que nós éramos da escola Flora Calheiros, perguntamos oque ela 

vendia e ela respondeu que vendia remédios para qualquer tipo de doenças e 

logo fomos entrando em um assunto mais profundo.  

Perguntei algumas coisas simples e nem precisei perguntar muito, ela já foi 

dizendo que estudou até o 9º. Ano e que mexia com remédios já tinha 20 anos 

e foi só o que deu para anotar, anotei algumas coisas não deu para anotar tudo 

mais deu para entender a história dela um pouco. (A4, PCFE, EEEFM FLORA 

CALHEIROS, 2016).  

  

  O título atribuído por A4 ao texto localiza o leitor quanto ao local específico, 

mas não o faz na particularização da cidade onde está o Mercado Central de que trata 

o texto. Há marcadores de tempo e de lugar específicos no início do T5, o que confere 

maior coerência com o relato que segue.   

A voz de A4 ressoa por todo o texto com o uso de verbos na primeira pessoa. 

Seu texto expõe ao leitor o roteiro da inserção do grupo de alunos envolvidos no 

projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem no espaço do Mercado 

Central de Porto Velho, ao mesmo tempo em que apresenta suas interpretações sobre 

a pessoa com quem interage no mercado, dona Socorro, a quem qualifica de  

“simpática”.   

Há, porém, em T5, as vozes que ressoam. Ao usar os verbos no plural, 

sabemos que A4 está se remetendo a outras pessoas que o acompanharam à 

incursão no Mercado Central, em primeiro plano as vozes do grupo do qual fez parte. 

No entanto, por se tratar de uma atividade escolar de letramento, somam-se as vozes 

das professoras responsáveis pela ação e, num ressoar mais distante, as vozes de 

todas as leituras e pesquisadores nas quais se basearam para o desenvolvimento da 

atividade. Bakhtin (2016), ao tratar da heterogeneidade das enunciações, afirma que 

toda palavra se materializa na voz de alguém e que, em cada palavra (neste caso, nas 

enunciações do A4), as vozes mais distantes, por vezes quase imperceptíveis, ou as 

vozes próximas, marcam a textualidade das enunciações.   
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Consideremos ainda, em T5, a linearidade das ações, o estilo objetivo da 

escrita, as poucas palavras, esse estilo “fala” de A4 como um escrevente objetivo, com 

enunciações na ordem direta e seguindo a linearidade temporal. Deixa, porém, em 

algumas marcas do texto, transparecer suas impressões sobre a pessoa a quem 

entrevista: “simpática” e “assunto mais profundo”.  Expande, ainda, sua descrição 

(opinião) da entrevistada com “nem precisei perguntar muito”, o que nos leva ao 

entendimento de que a entrevistada era comunicativa. Nesse trecho percebemos, 

então, duas vozes: a do próprio A4, com suas infinitas vozes a ressoar, e a da 

entrevistada, que se deixa mostrar como batalhadora (trabalha há 20 anos com 

remédios), crédula (vende remédios para todo tipo de doença), comunicativa (o 

estudante nem precisou perguntar muito), pouco escolarizada (estudou até o 9º ano 

e, pela escrita de A4, apresenta essa informação ao entrevistador como meio de 

atestar sua sagacidade com relação ao trabalho que faz e o objetivo desse trabalho, 

ainda que tenha estudado pouco). Caso fôssemos seguir as vozes que se apresentam 

nas informações sobre a entrevistada, seriam infindas, algumas também 

imperceptíveis, outras próximas, “que ressoam concomitantemente” (BAKHTIN, 2016, 

p. 101).  

Podemos afirmar que o encadeamento dos enunciados de A4 é proveniente 

das anotações feitas por ele no lugar de interação, como revela ao fim do texto, mas 

também de sua memória, quando afirma que não conseguiu anotar tudo. Há ainda o 

ressoar da voz impressa nas fotografias das figuras 12 e 13, visto que a escolha de 

A3, A4 e A5 foram imagens que remetem ao local da entrevista (uma banca de 

produtos vegetais, típicos de mercados) e a imagem de uma mulher, cuja leitura 

sígnica pode ser entendida como alguém que produz ou vende o produto que segura 

na mão. Embora a pessoa retratada na fotografia da Figura 13 não seja a mesma 

entrevistada, a imagem da mulher que trabalha com vendas no Mercado Central 

remeteu A4 à memória da entrevistada, a quem não nomina, mas pelas características 

descritas em textos de outros alunos, a vida da entrevistada assemelha-se à vida de 

dona Socorro. Nesse sentido, o T5 se remete à afirmação de Barthes (2012) de que a 

fotografia é contingência e sempre estará ligada a um referente “alguma coisa 

representada” (BARTHES, 2012, p.13), ainda que imagem e signo não pertençam ao 

mesmo referente.  
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Em outras palavras, por mais simplificados que sejam os enunciados em T5, 

podemos observar a interação de lugar e de alteridade representadas nas fotografias 

12 e 13.   

 O texto seguinte, T6, foi escrito por A5 a partir das mesmas interações do T4 

(textos escritos, textos orais, fotografia, interação com o espaço do Mercado Central 

de Porto Velho). A escolha de gênero se remete à composição de um rap, como se vê 

na figura 14:  

  

FIGURA 14 - TEXTO RAP DONA SOCORRO 

 
Fonte: acervo de imagens das produções de textos dos estudantes do PCFE (2016)  
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TEXTO 6 (T6)  

  

  

Mercado Central  

  

Dona Socorro cansou  

A dona Socorro acorda cedo  

Para trabalhar às 5:00 horas  

Já está em pé  

Pra colocar o que comer  

Em sua residência  

Sua residência nunca  

Está vazia porque  

Lá tem muitas mercadorias  

Que ela vende lá no mercado  

Sai do trabalho 12:00  

Sempre na correria  

Dona Socorro cansou  

Ela já é moradora antiga  

Daqui mais de 30 anos  

Morando nessa cidade  

Assim veio do Paraná  

Pra morar aqui  

Vendendo verdura   

Aqui sustenta   

Seus filhos  

No mercado  

Dona Socorro cansou  

De lavar prato pra  

Menino sujar   

Para um vagabundo vim   

  

  

  

  

E roubar as verduras   

Que ela vende  

Pra sustentar as crianças  

Que ficam em casa  

Dona Socorro cansou  

Dona Socorro cansou  

Cansou de trabalhar  

Cansou de viver  

Ninguém dá valor  

Pro trabalhador  

A segurança não ajuda  

A prefeitura também não  

O meu povo nós precisamos   

De uma solução  

Eu hoje conto essa história  

Como se tivesse escrito na memória  

E as dores são passado Dona Socorro  

Só quer viver com os sabores lindos  

Da vida como os artistas põe a pintura  

Na parede da vida eu pinto com as  

Palavras a linda história da dona Socorro.  

  

 (A5, PCFE, EEEFM FLORA CALHEIROS, 2016).  
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  Em T6 não há localização precisa, apenas no título há referência ao Mercado 

Central, cuja localização não é especificada ao longo do texto. Os advérbios e 

locuções adverbiais de lugar assinalam os espaços de circulação rotineira de dona  

Socorro: “Mercado Central” (referência ao Mercado Central de Porto Velho-RO), “lá”  

(referência à casa de dona Socorro), “do Paraná” (lugar de origem de dona Socorro) 

“nessa cidade” (o estudante não distingue nesta cidade como referência para Porto  

Velho, lugar de morada e trabalho de dona Socorro) e “no mercado” (novamente 

referência ao Mercado Central de Porto Velho).  

 Podemos depreender que A5 não segue, como faz o A4 no T5, a linearidade 

temporal ou sequência de ações, o que se justifica pela escolha de gênero (letra de 

música). Antes disso, inicia o texto com um verso que lembra o desabafo da voz 

referencial a dona Socorro: “Dona Socorro cansou”.   

 Desse modo, T6 estabelece uma analogia com os pressupostos bakhtinianos 

de que a compreensão dos enunciados do outro só passam a ter significado para nós 

quando “reagimos àquelas (palavras) que despertam em nós ressonâncias 

ideológicas ou concernentes à vida” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 95).   

 A5 estabelece, ao longo do texto, uma relação de dialogismo com seu referente 

(dona Socorro), numa leitura que vai além  da mera compreensão de signos como 

“correria” (acordar às 5: e sair às 12:), trabalhar fora (vender verduras no Mercado 

Central), trabalhar em casa (lavar pratos, no provável sentido de cuidar de todos os 

afazeres domésticos), responsabilidades (sustentar as crianças, do que se depreende 

ser a mulher o arrimo da família), violência (“para um vagabundo roubar”, “a segurança 

não ajuda”, a prefeitura também não”), desilusão (“cansou de viver”), desmotivação 

(“ninguém dá valor pro trabalhador”). Ao estabelecer a relação dialógica com seu 

referente, A5 traz a heterogeneidade para o seu texto na voz de dona Socorro, visto 

que há presença do discurso indireto, em trechos que somente dona Socorro lhe 

poderia revelar, tais como horários de acordar, sua rotina no trabalho e em casa, a 

indignação por questões de insegurança, violência e desvalorização profissional.   

 Há outras vozes que perpassam o discurso citado de dona Socorro quando 

esta se remete a “vagabundos” (expressão do discurso de violência que atravessa seu 

cotidiano), à segurança (numa provável referência à polícia e guarda local, 

representando, para dona Socorro, a voz da indiferença), à prefeitura (voz institucional 

que se isenta das responsabilidades relativas ao Mercado Central, segundo, 

provavelmente, o entendimento de dona Socorro). Em suma, a identidade da mulher 
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referida no T6 é perpassada por outras vozes, pois o medo, a indiferença e o descaso 

que afetam a sua vida são gerados nos discursos da alteridade: malfeitores, força 

policial e administração pública.   

Nesse ponto, retomamos nossa discussão sobre o espaço e sua forma de 

ocupação. Do mesmo modo que A5, morador da periferia, se torna parte do discurso 

da alteridade por seu isolamento geográfico, há algo de reconhecível em dona 

Socorro, obrigada a viver à margem da cidade que frequenta somente para trabalhar.   

Concordamos com Santos (2014) no que se refere às relações dialógicas do 

espaço habitado ao dizer que “uma das características do espaço habitado é, pois, 

sua heterogeneidade” (SANTOS, 2014, p. 44).  Assim, A5, ao pôr-se em contato com 

universos humanos diferentes do seu, expressa e incorpora a contrapalavra às suas 

enunciações e à sua identidade. E é nessa diversidade qualitativa de culturas, credos, 

níveis de vida e enunciações diferentes daquelas com as quais A5 convive que se 

formam as enunciações que, segundo o pensamento bakhtiniano, consistem em uma 

“comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo de vida da palavra” 

(BAKHTIN, 2005, p. 183).  

 Indagaríamos, assim, sobre a posição ocupada pela voz de A5 nesse contexto 

de interação. O que A5 produz em T6, ao interagir com os sofrimentos da sua referente 

e transformar em palavras escritas, nos remete novamente às questões de alteridade 

discutidas por Bakhtin (2011) ao dizer:   

 

Quando me compenetro do sofrimento do outro, eu os vivencio precisamente 
como sofrimentos dele, na categoria do outro, e minha reação a ele não é um 
grito de dor e sim uma palavra de consolo e um ato de ajuda (BAKHTIN, 2011, 
p. 24).   

 

Dessa maneira, a voz de um se representa no outro, mas sem que se fundam: 

A5 representa em palavras as mazelas vividas por dona Socorro e ao mesmo tempo 

se representa ao produzir enunciações dialogicamente harmônicas, simétricas, com o 

discurso do seu referente para a escrita.   

   

6.7 O que se perde e o que se ganha na passagem pelas trilhas da linguagem  

 

  Ao término destas análises podemos afirmar que o projeto A linguagem dos 

trilhos nas trilhas da linguagem é uma proposta de escrita que permite, aos envolvidos 



105 

 

no projeto, interação com vários níveis de leitura, desde o texto impresso até a 

compreensão dos espaços e de suas formas de representação (textos impressos, 

fotografia), cujos resultados poderão ser percebidos ao longo dos meses.   

Por se tratar de projeto com diversas etapas e ações diversas, porém 

continuadas entre si, a evolução das enunciações deveu-se também à qualidade dos 

textos acessados como leituras pelos estudantes envolvidos. Na sequência de textos 

aqui analisados, percebemos que a leitura do romance Mad Maria representou, para 

os estudantes, um grau de dificuldade maior que o previsto pelas professoras. Tal 

dificuldade adveio do letramento rudimentar da maioria dos estudantes envolvidos no 

projeto; por outro lado, representou também um desafio que foi superado. Isto nos 

leva a concluir que o papel da escola é prover aos alunos textos que ampliem seus 

horizontes leitores.   

Quanto às etapas de escrita de textos no projeto, observamos que a condição 

de textualidade apresentada no T1 representa também o resultado do grupo: escrever 

a partir de imagens mentais (produzidas a partir da leitura), sem outros subsídios 

(fotografia, interação de oralidade e interação com o espaço) aumenta a dificuldade 

de transpor os signos da representação de ideias para a representação de 

enunciados.   

Já na segunda etapa do projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem 

verificou-se uma ampliação de horizonte leitor (de contextos) do primeiro para o 

segundo texto (T2 e T3), posto que A2, ao escrever baseado em leituras com textos 

de linguagem e informações  simplificadas, transpõe para suas enunciações o que 

coletou desses textos. Em T3, porém, faz transitarem informações presentes nas 

fotografias (Figuras 10 e 11). O T3 nos permite perceber sinais de contrapalavra não 

simétrica aos textos verbais acessados pelo A2 para a sua escrita.   

Os últimos três textos (T4, T5 e T6) mostram que quanto maiores forem as 

condições de interação dos alunos com os espaços, os textos, as fotografias e as 

enunciações de alteridade, melhor o desempenho dos discentes na produção escrita.  

Se T4 é produção de sentido ainda na superfície, T5 revela maior apreensão de 

informações dos textos anteriores e das fotografias de subsídio para a escrita; T6, por 

sua vez, se constroi na interação verbal, humana com o outro.    

As fotografias, ainda que de modo subjetivo, revelam ser possível um novo 

olhar sobre a ação humana nos espaços de interação. Ainda que os estudantes não 

se reportassem em seus textos às imagens usadas na intervenção da escrita, ocorria 
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mobilização da leitura de signos sociais envolvendo marcas de tempo, espaço e 

sequência narratológica: a memória reativada pela fotografia. A fotografia, assim, é 

um recurso a ser melhor explorado em atividades de letramento visando que os signos 

presentes na imagem propiciem  uma interpretação conexa com seus referentes e 

passem à condição de palavra, de enunciados que agucem os sentidos e a percepção 

dos alunos para além de si próprios, para o outro, para outros universos.  

Para efeito de conclusão, o texto que reproduzimos a seguir foi escrito no 

contexto de interação na antiga Vila de Santo Antônio, em Porto Velho-RO, lugar 

desapropriado para a construção de usina hidrelétrica. O palestrante, morador da 

região, narrou aos estudantes do projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da 

linguagem que, depois da construção da barragem, um rapaz, ex morador do lugar, ia 

até determinada pedra à beira do Rio Madeira e se punha a olhar para a obra da 

construção da usina Hidrelétrica de Santo Antônio. Quando o palestrante indagou a 

razão de ele ficar ali sem nada dizer ou perguntar, o rapaz dissera que as pessoas 

estavam tristes por causa da destruição da vila, mas ele ficava ali admirado de como 

os caminhões passavam sobre a parede da barragem, exatamente no lugar onde 

antes ele pescava.   

A fotografia escolhida pelo estudante que escreveu o texto retrata um dos 

estudantes do projeto A Linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem sobre a pedra 

referida pelo palestrante.  

A posição assumida pelo estudante não deixa de nos levar à compreensão de 

que pôr-se sobre a pedra referida na narrativa do palestrante já é um ato de leitura do 

narrado: o estudante põe-se no mesmo lugar do personagem trazido pela oralidade 

do narrador para, quem sabe, experimentar as sensações descritas, ou ainda revelar 

as suas próprias sensações ao olhar para o mesmo ponto onde olhara o personagem 

em outro tempo.  
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FIGURA 15 – O MENINO DA PEDRA 

 
 

Fonte: acervo de fotografias produzidas pelos estudantes do PCFE (2016).  

  

TEXTO SETE (T7) 

O menino da Pedra  

Eu acho que o menino pensava coisas de lá de cima da pedra.   

O menino nunca perguntava nada para o seu Moisés. Ele achava bonito 

os caminhões em cima da pedra. Ele queria dirigir um. A professora 

disse que a cidade morre quando não tem mais gente morando e e só 

para dar dinheiro.   

Eu acho que o menino não achou que a cidade morreu, acho que ele 

nem lembrava que ali tinha uma vila, mas para eles que morava era 

uma cidade e acho que as pessoas viam a cidade nas coisas que 

levavam com elas embora, tipo os objetos que era de lá antes de a 

cidade ser um pedaço da usina.  

(Texto produzido por estudante do PCFE, 2016)   

 

 Não discutiremos, neste exemplo, a textualidade ou as questões linguísticas 

inerentes ao texto do estudante. Nosso intuito é retomar o exemplo hipotético dado 
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por Soares (1992) no item em que tratamos da produção de textos em contextos 

escolares. O T7, numa situação de escrita real, traz a contrapalavra em sentido não 

harmônico ao da autoridade escolar, a professora, nos trechos: “A professora disse 

que a cidade morre” (...) “Eu acho que o menino não achou que a cidade morreu”. Ao 

interpelar a voz do menino para discordar da voz de autoridade, o estudante dialoga 

com essas duas vozes e estabelece uma enunciação própria. Ainda que o texto seja 

permeado pela expressão “eu acho”, pode-se afirmar que o as enunciações em T7 

firmam o disposto por Bakhtin/Volochinov (1997), e por nós discutido ao longo deste 

trabalho: “todo o itinerário que leva da atividade mental (o “conteúdo a exprimir”) à sua 

objetivação externa (a “enunciação”) situa-se completamente em território social” 

(BAKHTIN, 1997, p. 117).   

Nessa perspectiva, o estudante, ao pôr-se em contato com o urbano, e depois 

pela representação da fotografia escolhida, trouxe não somente o espaço habitado 

por ele naquela ação de letramento, mas ainda sua marca ideológica para as 

enunciações. Ao confrontar a voz do menino, que ressoou na voz do palestrante, à 

voz da autoridade escolar, o estudante, por meio da escrita, tornou-se responsivo aos 

seus interlocutores e materializou em seu texto o dialogismo presente nas interações, 

produzindo sentidos às leituras de espaço, interações verbais e fotografia, o que 

contribui para resposta afirmativa à hipótese por nós aventada nesta pesquisa: as 

interações (geográficas, com os signos fotográficos e com outros sujeitos) possibilitam 

melhor textualidade e produção de sentido aos textos escritos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao longo do percurso destes estudos de pesquisa acadêmica, nosso objetivo 

principal foi contribuir com as pesquisas na área de Ensino de Língua Portuguesa, 

mais precisamente sobre ações de letramento social, por meio da prática da leitura e 

escrita voltada a jovens com distorção de idade e ano escolar.  

 Nossos objetivos específicos comtemplaram indagações sobre os caminhos 

da escrita contextualizada e os resultados de textualidade conferidos aos textos 

escritos pelos estudantes de Correção de Fluxo. Buscamos, ainda, investigar nos 

textos objetos de análise desta pesquisa a presença da heterogeneidade e como ela 

contribui para a interpretação de alguns espaços urbanos de Porto Velho-RO. 

Consideramos, também, nesta investigação, se a imagem fotográfica é suporte 

sígnico para a escrita dos textos e retextualização dos discursos orais.   

Nossa hipótese básica considerou que as ações de letramentos situados 

contribuem para elaborações de textos escritos que dialoguem com outros textos, com 

outros sujeitos e com os espaços de interação social. Em função desta hipótese, 

fundamentamos nossa pesquisa na Filosofia da Linguagem, precisamente na teoria 

do dialogismo bakhtiniano e do círculo de Bakhtin, em comunhão com a teoria do 

letramento, pois consideramos que que as ações de letramento  efetivas partem do 

diálogo com o contexto sócio-histórico onde se inserem os sujeitos em processo de 

letramento.   

Os textos investigados foram originados do projeto de letramento A linguagem 

dos trilhos nas trilhas da linguagem, desenvolvido com 70 estudantes do Projeto de 

Correção de Fluxo Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Flora 

Calheiros Cotrim, em Porto Velho. Dos textos elaborados por estes 70 estudantes, 

localizamos seis textos escritos e 11 fotografias para objeto de análise.   

Nosso corpus de estudos foi estruturado em etapas: na primeira ação 

selecionamos seis fotografias feitas no entorno da escola, pelos estudantes inseridos 

no projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem. Selecionamos também 

anotações sobre suas interpretações, a partir das fotografias, sobre o lugar onde 

vivem. Na segunda ação, selecionamos seis textos escritos pelos mesmos alunos e 

cinco fotografias produzidas ou escolhidas por eles a partir das ações de interação 

com os espaços urbanos de Porto Velho-RO.    
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Para contextualizar o projeto de letramento que originou os textos objetos desta 

investigação, analisamos as seis fotografias da primeira ação e as anotações das 

interpretações dos estudantes a respeito dessas fotografias. E, na busca de 

respondermos às indagações sobre letramento social e os resultados de textualidade 

por meio da escrita contextualizada, analisamos seis textos produzidos pelos alunos 

e cinco fotografias entre as produzidas por esses alunos ou de domínio público.   

Na primeira etapa, ao analisarmos fotografias e contextos verbais veiculados 

pelos estudantes, percebemos que a interpretação dos signos presentes na fotografia, 

por parte dos alunos, extrapolou a intenção de reconhecer gêneros textuais, presentes 

em lugares da comunidade onde vivem, e produziu sentidos sócio-históricos sobre o 

lugar que habitam. Consideramos que a compreensão das imagens se relacionava a 

uma leitura de signos além da transposição da imagem para o texto verbal. Os signos 

presentes nas imagens foram referenciados no universo do grupo de estudantes e 

essa referenciação transcendeu o que estava socialmente presente por meio dos 

símbolos dispostos nas imagens fotográficas.   

Na segunda etapa da análise, os textos foram identificados como T1, T2, T3, 

T4, T5 e T6. Os alunos produtores desses textos foram identificados como A1, A2, A3, 

A4 e A5.  

Na segunda etapa de análise, primamos em buscar pelos resultados de 

textualidade presentes nos três primeiros textos e a relação desses resultados com a 

contextualização dos temas por meio de outros textos escritos e orais, fotografias e 

inserção aos espaços urbanos delimitados no projeto A linguagem dos trilhos nas 

trilhas da linguagem. Observamos que a condição de textualidade em A1 é obtida, 

porém, carregada de lacunas e de incoerências com o texto de origem, o romance 

Mad Maria, de Márcio Souza. Entendemos que tais lacunas e incoerências eram 

comuns na maior parte dos textos elaborados pelos 70 alunos participantes da ação. 

Atribuímos a dificuldade de transpor o imaginário para o texto escrito ao letramento 

em nível rudimentar no qual se localizavam os estudantes.   

 T2, T3, T4, T5 e T6 revelam uma gradação de sentidos atribuídos ao tema de 

cada texto escrito de acordo com as interações vividas por A2, A3, A4 e A5. Os textos 

mostram que à medida que se inserem, além das leituras de outros textos, novos 

elementos de interação, tais como fotografia e deslocamentos pelos espaços 

geográficos, melhora a condição de textualidade e de compreensão de vozes situadas 

social e historicamente.   
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Concordamos com a ideia de Bakhtin (2003) quando afirma que “o enunciado 

é um elo na cadeira de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 300), sendo, 

portanto, indissociável a condição de textualidade e as interações que determinam a 

qualidade do texto escrito. Isto nos levou ao entendimento de que os textos escritos a 

partir de contextualizações mais consistentes apresentavam-se mais significativos na 

compreensão dos espaços e da alteridade. Ao dialogar, além das leituras de textos 

escritos, com as fotografias, os textos orais e a vivência do outro nos espaços de 

alteridade, a heterogeneidade se mostra presente nos textos e revela noções de como 

a vozes se posicionam social e historicamente.   

Nossa análise dos textos escritos pelos estudantes buscou embasamento 

teórico em de Bakhtin (2016, 2015, 2011, 2005, 2003, 1997), expoente da teoria de 

que a comunicação somente se dá por meio do dialogismo com textos, com o outro e 

com o contexto; apoiamo-nos também na teoria do letramento, (Street, 2015), que 

discute as implicaturas sociais do letramento na vida dos sujeitos. Por se tratar de 

análise a partir da interação com a alteridade e com os deslocamentos geográficos, 

acolhemos ainda o suporte teórico de De Certeau (1994), que interpreta o lugar social 

dos sujeitos nos espaços cotidianos de circulação e nos estudos de Santos (2024, 

2013, 2012), no que se refere à análise dos sujeitos e sua relação com a urbanidade; 

para compor a análise da fotografia como signo a ser traduzido pelas enunciações, 

buscamos o suporte de Barthes (2012).   

Compreendemos, à luz das teorias aqui mencionadas, que os eventos de 

leitura em contexto escolar devem contemplar diversidade de textos sobre as 

temáticas que estabeleçam a condição dialógica entre os componentes curriculares, 

visto que a leitura de textos escritos representará um grau de dificuldade maior para o 

estudante que não tenha conhecimentos prévios sobre a temática abordada, como 

ocorreu na ação de leitura do romance Mad Maria. O distanciamento entre os 

estudantes e a história local, cujo conhecimento poderia ter-se dado ao longo da vida 

escolar, por meio de leituras de outros textos, concorreram para a leitura 

decodificadora do texto ou para a inserção de elementos responsáveis pela 

incoerência dos textos escritos com sustentação na leitura daquele romance.   

Percebemos que os estudantes, no contato com outros textos (orais e 

escritos), imagens e outros sujeitos, dentro da sala de aula e nos deslocamentos dos 

espaços habituais de circulação para outros espaços, ampliam sua condição 

enunciadora nos textos que escrevem.  As leituras de textos e de signos sociais 
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promoveram o alargamento da visão histórico-social desses sujeitos na convivência 

com o outro e na heterogeneidade discursiva presente nos espaços de convivência 

social.   

As produções escritas, quando desenvolvidas no contato com outros espaços 

e outros sujeitos, revelam melhor textualidade nas enunciações que compõem o texto. 

Isso autentica quão importante é promover a escrita em espaços fora da sala de aula, 

a fim de que o aluno perceba a heterogeneidade discursiva em outros espaços e se 

aproprie dessa heterogeneidade para construir suas enunciações discursivas. 

Consideramos, no entanto, que cada estudante se revela numa posição própria de 

letramento e que cada olhar sobre os contextos é diferente do outro. Assim, cada texto 

produzido pelos estudantes mostra uma interpretação dos temas a partir de uma ótica 

muito individual.  

Tecendo nossas últimas considerações, dispomos que os resultados desse 

estudo são relevantes para subsidiar ações de letramento social nos contextos 

situados além dos espaços escolares, a fim de que o aluno possa relacionar o ato de 

escrever textos à prática dialógica da comunicação. É importante ressaltar que a 

promoção das leituras de textos e de outros elementos (contextos sociais, fotografias, 

convivência com outras linguagens) promove uma melhora gradativa nas produções 

de sentido dos textos escritos, portanto, a escola pode desenvolver como prática 

pedagógica o letramento social em todos os componentes curriculares, de modo que 

o conhecimento teórico e as práticas sociais estejam associados um ao outro.   

Em trabalhos que se assemelhem ao projeto A linguagem dos trilhos nas 

trilhas da linguagem convém melhor exploração dos elementos da fotografia, com o 

intuito de que os aprendizes se apropriem dos signos presentes nas imagens para 

compreender a realidade social, histórica e política e ampliar seu horizonte próprio em 

enunciações coerentes.  

As etapas do projeto A linguagem dos trilhos nas trilhas da linguagem foram 

distribuídas ao longo de oito meses. Esse período representou pouco tempo para se 

desenvolverem atividades de apreciação do conhecimento prévio dos estudantes 

sobre lugar e história a ser abordada, assim como leitura prévia dos textos de 

interação e interpretação de imagens relevantes à ação de letramento de cada etapa. 

Em virtude disso, sugerimos, para a execução de novos trabalhos, maior prazo de 

duração para que os estudantes possam, além de criar o arcabouço cognitivo por meio 

de ações antecedentes aos eventos de letramento, também avaliar seus textos em 
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diversas etapas (dos primeiros rascunhos à versão para o seu público leitor) e 

estabelecer metas de adequação linguística e de textualidade.   
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ANEXO 1 - TEXTO 1 
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ANEXO 2  - TEXTO 2 
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ANEXO  3 - TEXTO 3 

produzido pelo estudante A2 
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ANEXO 4   - TEXTO 4 
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ANEXO 5  – TEXTO 5 
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ANEXO 6 – TEXTO 6 

(produzido pelo estudante A5) 
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ANEXO 7 – TEXTO 7 

(produzido pelo estudante A6) 

 
  

  

  

  

  
  

  
  
  




