
Práticas de letramentos na formação do professor:  

implicações da cultura e da alteridade nas práticas pedagógicas  

 

Antônio Carlos Santos de Lima1 

Lúcia de Fátima Santos2 

 
A proposta de comunicação que apresentamos tem como objetivo problematizar 

a relação vida, cultura e alteridade, conjugando reflexões de Mikhail Bakhtin (2006, 

2003) e Michel de Certeau (2002, 2005), a partir de análise de dados de uma pesquisa 

em desenvolvimento, cujo tema é letramento acadêmico em um curso de Letras à 

distância, ofertado pelo Instituto Federal de Alagoas em parceria com a Universidade 

Aberta do Brasil. Trata-se de um projeto de pesquisa cujo objetivo principal é objetivo 

analisar, a partir de experiências com leitura e produção de textos amparadas numa 

concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN, 1992 e 2003), a formação do professor 

de línguas na perspectiva do letramento. 

 Fundamentamos nossa análise na perspectiva de que, mesmo sofrendo 

determinações, há possibilidades de o sujeito imprimir traços de responsividade que o 

diferenciam do outro a partir de um determinado contexto sócio-histórico, pois a 

produção de cada compreensão responsiva ativa é singular e não reiterável, porém se 

constitui nas relações dialógicas, afinal a nossa palavra resulta da interação e somente 

através dela é que nos definimos em relação ao outro (BAKHTIN, 1992, p.113).  

Nesse sentido, a formação do professor nesse curso à distância é fundamentada 

numa concepção dialógica de leitura e produção de textos, constituindo-se como 

práticas de letramento. São essas práticas que darão subsídios ao professor para que 

atenda às demandas sociais requeridas na formação dos sujeitos. Assim, nos eventos de 

letramento interessa ao professor fazer um acompanhamento criterioso do processo de 

escrita e de leitura dos alunos, sem perder de vista que a expressão da individualidade 

como marca de responsividade é decorrente das inter-relações sociais que norteiam a 

relação com a alteridade, podendo acontecer tanto numa relação dialógica de refutação, 

de controvérsia, de discussão, de discordância, quanto numa relação de concordância 

(BAKHTIN (1997, p.354).  
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Bakhtin (1981) alerta para o fato de que as relações dialógicas – quer sejam num 

plano mais imediato (o diálogo entre interlocutores numa situação informal, por 

exemplo), quer seja num plano mais amplo (como o diálogo entre obras publicadas em 

contextos culturais de épocas distintas) – não poderem ser estabelecidas por critérios 

estritamente linguísticos. Inexistem relações dialógicas quando se visa meramente aos 

aspectos linguísticos, às relações lógicas. Estas relações apenas se tornam dialógicas 

quando se personificam na linguagem, tornam-se enunciados, convertem-se em 

posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem (1981, p. 158). Portanto, são 

relações que não prescindem os aspectos linguísticos, porém não se restringem a eles. 

Isso quer dizer que, “realizando-se no processo social, todo signo é ideológico, e 

portanto também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época 

e de um grupo social determinados” (BAKHTIN, 2006, p. 45, grifos do autor). 

Essa ênfase na relação dialógica entre diferentes sujeitos em distintas esferas 

culturais consiste em um ponto importante das reflexões bakhtinianas, como também 

das discussões de De Certeau (2002). Como afirma Giard (2002, p. 18), em De Certeau 

“há sempre uma confiança depositada no outro.” Portanto, há sempre um espaço para o 

diálogo nas diferentes maneiras de fazer do cotidiano. 

Pautado nessa relação com o outro, De Certeau argumenta acerca da relação 

entre produtores e consumidores nas práticas ordinárias. Segundo ele (2002, p.  40), faz-

se necessário analisar o uso dos produtos sob a perspectiva de quem não os fabrica, 

porque “a presença e circulação de uma representação (ensinada como o código da 

promoção sócio-econômica por pregadores, por educadores ou por vulgarizadores) não 

indicam, de modo algum, o que ela significa para seus usuários.”  É mediante essa 

significação das práticas sociais para seus usuários que se pode falar, realmente, de 

cultura no plural; não basta ser autor de práticas sociais, é preciso que elas signifiquem 

para aqueles que as realizam. 

É nessa perspectiva que focamos nossa análise, indagando sobre o modo como 

as experiências culturais interferem na formação do sujeito profissional, no caso de 

nossa investigação, o professor. De acordo com essa visão de cultura como prática 

significativa, De Certeau (2005) reflete sobre a posição da universidade diante das 

culturas de massa. 



A partir de uma análise das universidades francesas, ele postula que a 

universidade precisa responder, na atualidade, à produção de uma cultura de massa (que 

é constituída pelas atividades dos não produtores oficiais de cultura), para a qual sua 

tradição não a preparou (DE CERTEAU, 2005, p. 101), centrando-se apenas na 

preservação da “cultura dos privilegiados”. 

Para De Certeau (2005), essa insistência em transmitir uma “cultura de elite,” 

fundamentada em uma visão homogeneizante de ensino é incompatível com a realidade 

heterogênea de alunos de diferentes grupos sociais que frequentam atualmente as 

universidades. Em função disso, os alunos são submetidos “a grades intelectuais” que 

não consideram significativas e produtivas, por isso não veem no ensino que lhes é 

apresentado um interesse relacionado com suas experiências culturais e sociais. O 

critério elitista de ensino e aprendizagem também se estende à pesquisa, em que a 

multidisciplinaridade é proibida em função de uma visão única de se desenvolver 

pesquisa (“o jardim multidisciplinar é podado na floresta virgem universitária” (DE 

CERTEAU, 2005, p. 108). Para se manter nesse contexto de adversidades de seus 

interesses, os alunos realizam um trabalho de bricolagem,3 no qual associam materiais 

de sua cultura aos que lhes são impostos. Sobre essa realidade, De Certeau (2005, p. 

106) posiciona-se de modo categórico:  

 

A cultura não é apenas absurda quando cessa de ser a linguagem — o 

produto, a ferramenta e a regulamentação — daqueles que a falam; quando 

volta contra eles a arma de uma discriminação social e a navalha destinada a 

um desempate; quando a operação cirúrgica (fazer a triagem e selecionar) diz 

respeito à produção cultural (‘ensinar a aprender’). 

 

Assim, pretendemos investigar se o encontro entre a cultura letrada, as teorias – 

representada pela alteridade – e a cultura de massa – representada pelos sujeitos, suas 

vidas e seus contextos sócio históricos – dão conta de uma formação condizente para 

atender às demandas sociais hoje apresentas na sociedade. 

Os dados preliminares de análise, nesse recorte, serão as produções dos alunos 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem, na disciplina, TCC- Elaboração de Projetos. 

Isso porque nesse componente curricular é patente, através dos textos,a impressão dos 
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traços de subjetividade propostos por Bakhtin, pois “a linguagem fornece pistas sobre as 

representações que embasam as ações dos agentes” (MAGALHÃES, 2004, p. 73). 

Assim, serão analisados os textos postados nos fóruns de discussão, lugar onde a 

interação mais se evidencia e pode revelar se, nas práticas de letramento, os alunos 

consideram produtivos os saberes circulados e se realmente há a preponderância de uma 

cultura de elite homogeneizante incompatível com a heterogeneidade dos alunos de 

diferentes grupos sociais (DE CERTAEU, 2005) ou de modos de vida também 

diferenciados. São esses modos de vida, de cultura que darão os diversos sentidos às 

enunciações.  Segundo Bakhtin (2006), “a situação social mais imediata e o meio 

social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu 

próprio interior, a estrutura da enunciação” (p. 117, grifos do autor). Assim, para não 

incorrerem numa tentativa de homogeneização na heterogeneidade, os enunciados, nas 

práticas de letramento, precisam ser direcionados para uma visão plural de cultura.  

Um recorte de algumas enunciações postadas no fórum de discussão de um dos 

polos onde funciona o curso de Letras à distância, explicita como, de fato, acontece o 

trabalho realizado. Vejamos: 

O meu tema ficou bem definido na aula presencial: 

A importância da leitura infantil (ou seja, leitura na infância) na formação de "futuros" leitores. 

O que não está bem claro ainda para mim é como irei iniciar a problematização. 

O que fazer primeiro? 

Definir minha base teórica para ter um melhor apoio na fundamentação do meu problema ou identificar 

meu problema para depois fundamentá-lo? 

  

Boa Noite! 

A Base Teórica vai servir tanto para você contextualizar seu problema e problematizá -lo, como para 

fundamentá-lo. Por exemplo: quando vc diz que a leitura é importante, você já está utilizando uma base 

teórica. Mas nesse item, vc sistematiza, por exemplo, o conceito de leitura. Na verdade, a base teórica vai 

servir como argumento de autoridade. Espero ter esclarecido. Mas, se não, pergunte novamente; terei o 

maior prazer em responder-lhe. 

Observemos que, nessa fala, ao responder à aluna, o professor, como 

representante da alteridade, parece não imprimir uma cultura de elite, homogeneizante; 

nessa prática de letramento, esse professor utiliza, 

entre outras estratégias, o conjunto de operações discursivas nos referentes 

que constituem tópicos e subtópicos discursivos na aula, tais como a 

explicação ou descrição de conceitos, processos e tarefas, as estratégias 

interpessoais orais para manter a atenção dos alunos no tópico do discurso, 

para monitorar e avaliar a compreensão oral, para interess ar os alunos nesses 

tópicos (KLEIMAN, 2001, p. 52).  
 



Entretanto, nesse mesmo contexto de interação, alguns sujeitos se revelam em 

condição de heterogeneidade, pertencentes a contextos culturais diversos, logo não 

apresentando o mesmo nível de compreensão, asseverando a possibilidade, de o sujeito 

imprimir traços de responsividade que o diferenciam do outro a partir de um 

determinado contexto sócio-histórico, como observamos na sequência abaixo numa 

interação entre o tutor e uma aluna: 

 

Teu tema ainda é muito abrangente... pense em delimitá-lo para uma turma do EM e definas quais os 

instrumentos que serão usados para coletar os dados da pesquisa. 

 

Meu tema está delimitado em uma turma, o 4º ano "C", mas preciso dizer isso no tema?  

 

Coletarei meus dados através de observações nas aulas de Língua Portuguesa nessa turma, observarei os 

estágios dos futuros professores e já conversei com a docente da turma sobre a possibilidade de registrar 

as suas aulas, através de gravações e filmagens. 

 

Percebamos que há divergência no conceito do termo “delimitação”, que não se 

restringe apenas ao significado linguístico, mas revela ausência de um letramento 

acadêmico que pode ser oriunda de seu contexto sócio-histórico-cultural.  

Nesse sentido, para que o processo formativo do sujeito seja bem sucedido, para 

que ele possa se constituir letrado, é necessário que seja considerada pela alteridade, 

como representante da universidade, na perspectiva de De Certeau (2005), sua vida e 

sua cultura. Essa é uma questão basilar num trabalho fundamentado numa perspectiva 

de letramento. Sob essa perspectiva, as práticas pedagógicas de ensino de línguas e 

formação de professores tendem a apresentar resultados bastante  promissores quando o 

trabalho realizado não perde de vista o cotidiano do aluno, a relação dele com o seu 

contexto cultural e com os outros sujeitos com os quais ele constitui espaços dialógicos. 

É sob essa orientação que pretendemos dar continuidade ao trabalho de reflexão sobre o 

letramento dos alunos do curso de Letras à distância.  
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