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INTRODUÇÃO

No contexto do colonialismo, o Brasil foi o último dos países escravizadores a abolir a escravatura, depois de mais de três séculos de exploração do africano, sem planejamento socioeconômico
para a integração da população liberta. A política governamental
de higienização étnica, por meio da imigração europeia (BRASIL,
1911), visando à substituição do trabalho escravizado pelo trabalho
estrangeiro branco, diminuiu as chances dos negros libertos de
conseguirem ocupação remunerada. A política do Estado brasileiro
de embranquecimento da nação foi, portanto, uma política também
de negação de direitos ao povo negro.
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Embora o ensino público tenha sido implementado no Brasil
com a reforma pombalina, nos anos 1770, e, mais tarde, a Constituição imperial tenha garantido a instrução pública a todos, o estabelecimento de uma renda mínima manteve a exclusão e, até o final do
período escravista, os “cativos” eram proibidos de frequentar as escolas (BRASIL, 1854). Depois de 1888, os negros livres e libertos poderiam frequentar a escola, desde que custeassem as despesas com
uniformes e materiais. Somava-se às impossibilidades financeiras
o fato de que as crianças, os jovens e os adultos negros precisavam
trabalhar para sobreviver, não lhes sobrando tempo para estudar.
Além do mais, em muitas escolas, as pessoas brancas não aceitavam
as pessoas negras ao seu lado. Foi reafirmada, dessa maneira, nessa
época, a negação de direitos à população negra.
A Lei 4.024 (BRASIL, 1961), primeira Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, prevista na Constituição de 1934 e aprovada em 1961, garantiu à população negra, independente de renda, o
direito de estudar na escola pública. Dado que o Estado não previu
orçamento para as despesas com materiais e uniformes, o acesso
à escola continuou inacessível à população brasileira despossuída
financeiramente. Continuou, nesse momento, a negação de direitos à população negra, uma negação que reverbera nos dias atuais,
apesar das conquistas.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a taxa de analfabetismo estimada em 2019,
entre as pessoas de 15 anos e acima, foi de 6,6%, correspondente a
11 milhões de analfabetos, uma queda de 0,2 percentuais em relação
a 2018. Na mesma faixa etária, para os homens, essa taxa é 6,9% e
para as mulheres é 6,3%. Para as pessoas pretas ou pardas é 8,9%,
mais do dobro da taxa para as pessoas brancas, que é 3,6%. A média
de anos de estudos da população brasileira com 25 anos de idade e
mais, em 2019, é de 9,4 anos. Entre as mulheres essa média é de 9,6
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anos e entre os homens é de 9,2 anos. “Com relação à cor ou raça,
mais uma vez, a diferença foi considerável, registrando-se 10,4 anos
de estudo para as pessoas de cor branca e 8,6 anos para as de cor
preta ou parda” (PNAD, 2019, p. 4), uma diferença que se mantém
desde 2016. A população brasileira negra (preta ou parda) é a de menor poder aquisitivo, logo, a relação entre classe socioeconômica e
anos de estudos se estabelece e é considerada (MEC, 2017).
Soma-se ao exposto anteriormente o fato de o Código Penal
brasileiro de 1890, logo após a abolição da escravatura, criminalizar
as práticas sagradas do povo negro recém-liberto, substituindo, depois de 1888, o pelourinho e a forca pelas prisões, transformando,
gradativamente, a população carcerária brasileira, desde então, na
terceira maior do mundo, depois dos EUA e da China, segundo dados
da ONU. Destacamos também que a população carcerária, no Brasil,
é maximamente negra e pobre, que as taxas de homicídio apontam a
maioria de vítimas negras, e, dentre as vítimas do gênero feminino,
as mulheres negras são as maiores taxas (IPEA, 2018). Esse é o legado,
para o povo negro, dos mais de três séculos de escravização no Brasil.
Mais de um século depois da abolição da escravatura, a falta de
planejamento, no século XIX, e a posterior falta de políticas públicas
eficazes para a educação demonstram como o Estado sustenta a
injustiça social dessa camada da população brasileira. A maior taxa
de analfabetismo, o menor tempo de estudo e a criminalização sumária das pessoas negras (pretas e pardas) correspondem à menor
chance de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e a menor chance de ocupação de vagas com melhores salários, impedindo uma melhor qualidade de vida para os descendentes dos africanos escravizados no Brasil. Avançamos nas conquistas, sem dúvida,
mas da perspectiva racial, os brasileiros ainda caminham juntos.
Espoliadas de seus conhecimentos, de suas línguas e de suas
espiritualidades, sem acesso aos saberes escolares coloniais, in-
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cluindo a língua de prestígio da sociedade hegemônica, sem trabalho
remunerado e sem condições de sobrevivência, tendo criminalizadas
suas práticas socioculturais e sagradas, as pessoas negras, no Brasil, as
descendentes dos africanos sequestrados, traficados e escravizados,
passaram por diversos processos de violências e saques/pilhagens: de
memória (memoricídio), de corpo-alma-espiritualidade e saberes (ontoepistemicídio), de linguagens (linguicídio), além de outros.
Algumas dessas pessoas, apesar de tudo, aprenderam em casa
ou em irmandades a tecnologia da leitura e da escrita eurocêntricas, e desenvolveram práticas de letramento em português, que
lhes serviram em suas ações políticas e sociais específicas, as quais
lhes garantiram uma suficiente apropriação da língua para a participação política pela liberdade. Houve, por parte do povo negro,
mesmo no cativeiro, muitas ações de sobrevivência, de resistência,
de resiliência e de existência, que entendemos como quilombismo,
“uma ideia-força que movimenta para agir, para enfrentar e garantir
a vida”, nos termos de Abdias do Nascimento (1980).
Da mesma forma que, por um lado, a negação de direitos, do
acesso a bens e serviços, e a criminalização do corpo negro construíram uma representação social ruim do negro, por outro lado,
o quilombismo conferiu ao negro coragem e confiança para lutar e
garantir a continuidade da vida e da sobrevivência. Nos dias atuais,
a sociedade e o Estado continuam a negar à população negra, apesar das leis, o acesso ao conhecimento escolar, como mostram os
dados do IBGE. A sociedade e o Estado continuam a lhes tirar a liberdade e a lhes negar o direito epistêmico, desqualificando e deslegitimando seu conhecimento e sua espiritualidade. Mesmo assim,
esse povo fura os cercos, se liberta e promove justiça epistêmica. É
isso que entendemos por letramento de reexistência. O letramento
que nasce da necessidade e da força pela sobrevivência, por meio
da desobediência epistêmica (escolar, institucional).
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Neste artigo, discutimos sobre as estratégias emancipadoras
de letramento de pessoas/grupos subalternizadas/os, em situação
de violência física, simbólica e moral, na qual é produzida sua não-existência (SANTOS, 2006). As situações de tensão entre não-existir-resistir-reexistir (WALSH, 2009), em espaços sociais e culturais
de travessia, prenhes de atravessamentos, de conflitos e de confrontos, dadas as relações assimétricas de poder, geradoras de resistências e enfrentamentos, que os envolvem: o exercício do direito
da pessoa privada de liberdade de escrever ao magistrado.
O direito da pessoa privada de liberdade de escrever ao magistrado é garantido pela Constituição Federativa do Brasil, no Art.
5º, Inciso XXXIV, Alínea “A”. Considerando que a grande maioria das
pessoas presas no Brasil, já o dissemos, frequentou pouco a escola,
garantir-lhe o direito de escrever ao magistrado poderia significar a
continuidade de seu silenciamento. Nem sempre isso é o que acontece. O que constatamos com a pesquisa é o potencial aquilombador
desse grupo, a ideia-força que os leva a promover seu letramento e,
por meio da escrita, a lutar por sua liberdade. No Brasil, devido às
codificações dos corpos que são privados de liberdade e devido às
razões sociais e históricas que motivam o encarceramento desses
corpos, a prisão, contrariamente ao que se espera, favorece o quilombismo e o aquilombamento.
O objetivo desta discussão é mostrar que os processos de letramento de reexistência, construídos e vividos por pessoas privadas de liberdade na Unidade Prisional de São Luís de Montes Belos, em Goiás, estão a serviço de sua sobrevivência e da busca de
restituição de sua liberdade. Muitas dessas pessoas, redatoras de
petições, se consideram analfabetas ou pouco competentes para
escrever, devido a sua pouca frequência à escola ou a seu pouco
aproveitamento dos conteúdos escolares. Contudo, escrevem ao
juiz, se e quando precisam, evidenciando a importância da educa-
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ção básica da escola pública para essas pessoas, por mínima que
seja sua vivência na escola.
A evidenciação empírica desta discussão são as petições escritas por pessoas privadas de liberdade, dirigidas ao magistrado,
solicitando benefícios para o próprio emissor. Na leitura e interpretação das petições, levamos em consideração a situação de enunciação, as condições de produção dos textos, o gênero discursivo ‘petição’ e sua função comunicativa, de acordo com Bakhtin (2016). O
Paradigma Indiciário Semiótico, de Carlo Ginzburg (2016), é adotado
para a leitura e interpretação das petições.

COMPARTILHAMENTO DE SABERES:
POSTURAS POLÍTICO-TEÓRICAS

Este trabalho se insere ao campo da Sociolinguística, cujo princípio
básico é o indissociável vínculo entre entre linguagem e sociedade.
Uma opção política que fazemos frente às pesquisas e aos estudos
sociolinguísticos que realizamos, inspiradas na socióloga e advogada Margaret Abraham1, é pelo ativismo acadêmico. Portanto, não
desvinculamos a militância social e política do trabalho científico.
Nossos estudos acadêmicos são assumidamente políticos, pois visam à defesa dos grupos subalternizados e à transformação da realidade social.
Neste tipo de estudo, primamos pelo diálogo e pelo compartilhamento entre os diferentes saberes, e articulamos diferentes
procedimentos na busca e na construção dos saberes. Evitamos os
modelos apriorísticos e recusamos a visão universalista que prioriza

1 Para informações sobre M. Abraham: <http://www.margaretabrahamonline.com/
grtyb1w22admzvioxovxwrhv9dwj2t>.
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a totalização de uma das partes como um todo. Cada estudo, em
particular, exige seus próprios caminhos de construção, pois cada
um deles informa suas demandas. Em suma, a Sociolinguística é
transdisciplinar, dialoga com as diferentes áreas do conhecimento, dentro do grande campo da Linguística e nos outros campos
das ciências humanas e das ciências naturais. O que em muitas
áreas é considerada mistura teórica, nesta área, é bem-vindo e
contribui para o entendimento da complexa perspectiva de abordagem à linguagem.
Essa vertente da Sociolinguística é decolonial, outra postura
político-acadêmica que adotamos na construção de conhecimento.
A decolonialidade é o enfrentamento do padrão de poder construído e mantido pelo colonialismo. Para Restrepo e Rojas (2010, p. 15),
“o colonialismo diz respeito ao processo e aos aparatos de domínio político e militar implementados para garantir a exploração do
trabalho e as riquezas das colônias em benefício do colonizador”
. Assim, nesse “processo” e com esse “aparato”, o colonialismo criou
um padrão de distinção, a “diferença colonial” (KILOMBA, 2019),
estabelecendo que o dominador, a quem tudo passa a pertencer,
por direito natural, era/é superior ao povo dominado, que por ser
inferior deve servir e obedecer ao seu superior. A colonialidade é a
manutenção dessa matriz de poder.
Há estratégias, por um lado, de manutenção e de sustentação,
e, por outro lado, de resistência e de enfrentamento, à colonialidade. A decolonialidade é, antes de tudo, uma postura diante do mundo, dentro da academia e frente à construção do conhecimento.
Com essa postura política, a decolonialidade fundamenta os projetos político-epistêmico-acadêmicos, expressando uma manifestação concreta no meio acadêmico das construções sociais, dos
projetos políticos dos movimentos sociais marginalizados. Não há
decolonialidade sem uma atuação política concreta de transforma-
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ção social. Uma pesquisa acadêmica que se proponha a ser decolonial é uma pesquisa de impacto sócio-político e ontoepistêmico. É
importante esclarecer que a transformação social que se pretende
tem por meta as demandas dos grupos sociais e não os modelos
euroeuacentrados secularizados, herdados ao colonialismo.

METODOLOGIAS

Em Ginzburg (2016, p. 150), encontramos esse verso de Virgílio:
Flectere si ne queo Superor, Acheronta movebo (“Se não posso dobrar os poderes superiores, moverei o Aqueronte”). A interpretação que E. Simon faz do verso, citado por Ginzburg, é que “a parte
oculta, invisível da realidade não é menos importante do que a
visível”. Entendemos, que todos os detalhes da vida e do real são
igualmente importantes. Logo, todos os grupos sociais são igualmente importantes. Assim, a estratificação de valores que orienta
nossa visão social e nossa visão sobre as pessoas é uma herança
colonial agravada pela estrutura de competição do capitalismo
contemporâneo neoliberal.
Para a realização da pesquisa na qual se apoia esta discussão,
foi convidado a participar um grupo subalternizado pela “diferença colonial” (KILOMBA, 2019), considerado não condizente com os
valores do sistema social e econômico contemporâneo: pessoas
encarceradas na Unidade Prisional de São Luís dos Montes Belos,
um sistema prisional municipal do interior de Goiás, um estado periférico do Brasil. Concebe-se esse lugar como lócus de construção
de conhecimento por um corpo-geo-político marcado pela ferida
colonial escravagista (MIGNOLO, 2009). Uma das feridas coloniais
escravagistas que faz sangrar os corpos subalternizados pela diferença colonial é a língua. É disso que tratamos.
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A pesquisa foi realizada durante o mestrado em Estudos Linguísticos da estudante Amanda Moreira Tavares, sob orientação
da professora Tânia Ferreira Rezende, no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Desse lado, o conhecimento é marcado
corpo-geo-politicamente pelo feminino, branca, a primeira, afro-indígena-descendente, a segunda, situadas ambas num lugar de
prestígio e poder, a universidade. Para todas essas pessoas, de diferentes maneiras e por diferentes razões, a língua é uma questão
a ser tratada.
Adotamos como procedimentos metodológicos, neste estudo,
para a abordagem e interação com o grupo, a Etnografia Multissituada (REZENDE; SILVA JR., 2018). Considerando que a decolonialidade não é a negação nem o esquecimento do colonialismo, ao
contrário, é o reconhecimento da força da existência ainda vigente
do padrão colonial de poder, entendido como colonialidade (RESTREPO; ROJAS, 2010), essa proposta representa, para além da negação dos conflitos, um enfrentamento metodológico e epistêmico ao
pensamento e ao conhecimento hegemônicos.
Na América Latina, afirma Mignolo (2003), independentemente da quantidade de anos de frequência à escola e da apropriação
dos conhecimentos escolares, fomos formados pelo pensamento
hegemônico, de base cristã eurocêntrica, que permanece sustentando a colonialidade. Por isso, afirmamos, é importante a “opção
decolonial” (MIGNOLO, 2009) nos estudos sociolinguísticos, frente
à impossibilidade da negação da colonialidade.
Em resumo, de modo a não negarmos o conhecimento acumulado pela Humanidade, seja de onde for, nem os que vieram antes de
nós, a nossa ancestralidade, e de modo a estabelecermos diálogos,
ainda que conflituosos, entre o conhecimento euroeuacentrado e
os conhecimentos não-hegemônicos, adotamos a etnografia mul-
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tissituada, uma metodologia hegemônica, com o compromisso de
lhe darmos um tratamento contra-hegemônico, decolonial.
É importante atentar para o fato que as pesquisadoras nunca
estiveram presas e que sua permanência no espaço da pesquisa não
foi prolongada, isto é, foram realizados 7 (sete) encontros, combinados entre as pesquisadoras e os responsáveis pela Unidade Prisional. Cada encontro durou em torno de duas horas, tempo suficiente para possibilitar interações para a construção da situação de
comunicação da pesquisa. Os encontros realizados ocorreram em
celas com trancas, sem janela; são celas adaptadas para parecerem
com uma sala de aula. Dentro dessa cela ficaram apenas os coparticipantes da pesquisa (os presos e a estudante pesquisadora), sem
a presença de agentes prisionais para não haver intimidações que
pudessem inviabilizar as discussões.
O espaço da pesquisa, como um todo, para além da cela, era
o que consideramos espaço multissituado por ser constituído por
pessoas (os coparticipantes da pesquisa), com seus corpos, suas
percepções do mundo, suas memórias e suas trajetórias de vida. Os
espaços “são construídos, desconstruídos e reconstruídos na aproximação e no distanciamento dos corpos” (TAVARES, 2019). Nesse
tipo de espaço, cada pessoa, com seu corpo e sua alma, traz sua
espacialidade/trajetória e espiritualidade, e se encontra na cela, um
espaço físico, com suas diferenças/multissitualidades com os outros. A cela se constitui de distintos espaços dentro de um espaço,
entendendo-se que as pessoas, com suas memórias e trajetórias,
dores e alegrias, se movem e se aquietam, silenciam... e seu silêncio
grita. As pessoas fazem os lugares e vice-versa.
O tratamento contra-hegemônico, que se dá à abordagem etnográfica multissituada, nesta pesquisa, é a consideração da pluralidade e da mobilidade que envolvem os corpos geo-politicamente
marcados pelo espaço histórico marcado, porque o corpo marca/
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faz o espaço e o espaço marca/faz o corpo (MIGNOLO, 2003). A
multissitualidade, diferentemente da etnografia multissituada convencional, está nas espacialidades distintas e móveis, que os corpos
constituem na construção do conhecimento, nas interações, a partir das quais é construído o espaço da pesquisa.
Para a interpretação e discussão das petições, adotamos o
Paradigma Indiciário Semiótico, conforme Carlo Ginzburg (2016),
com base no método morelliano, de Giovanni Morelli, que prioriza
os detalhes ao conjunto da obra. Ginzburg estabelece uma comparação entre o método morelliano, baseado na anatomia médica,
ao método dos detetives e dos investigadores criminais, como, por
exemplo, Sherlock Holmes, personagem criada pelo médico Arthur
Conan Doyle, e de Freud, médico, psicanalista, também apreciador
do método morelliano. Ginzburg relaciona os métodos de trabalho
do historiador de artes, do detetive e do psicanalista para formalizar seu raciocínio. O Paradigma Indiciário, assim, é “um método
interpretativo centrado sobre resíduos, sobre os dados marginais,
considerados reveladores” (GINZBURG, 2016, p. 149).
No modelo epistemológico “indiciário”, de Ginzburg, há um
modelo “anatômico” e há um modelo “semiótico”. Nos estudos sobre
a linguagem, com textos e discursos, prevalece o Paradigma Indiciário Semiótico, que é a busca perspicaz pelos signos involuntários
que escaparam ao policiamento do rigor e da norma; é a busca pelo
dizer, através dos “resíduos deixados pelo descuido do cochilo e do
cansaço, dos detalhes esquecidos ou escapados pelas sutilezas da
fina ironia e das metáforas”. A conclusão que se pode tirar, com base
em Ginzburg, é que importantes evidências se encontram em pequenos detalhes e que para encontrar essas evidências, percebendo
os pequenos detalhes, deve-se contar com a “alta intuição”.
Neste trabalho, os textos e os discursos são lidos/interpretados, em detalhes, seguindo as pistas contextuais e as informa-
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ções fornecidas pelos autores, entendendo o que seriam resíduos
de “descuidos ou de cochilos” como estilos de suas construções,
traços de resistência e de existência, que marcam e caracterizam
suas autorias.

LETRAMENTO

Na perspectiva desta discussão, as práticas de letramento são concebidas como um dos importantes lóci políticos de enfrentamento
da colonialidade. Para isso, é necessário descolonizar a noção de
letramento, desvinculando-a do escolarismo, do grafologocentrismo
e da noção de norma culta única de escrita na língua portuguesa e
no português brasileiro hegemônico, que são estratégias de manutenção e de sustentação da colonialidade do poder pela linguagem.
A apropriação da escrita alfanumérica e da língua hegemônica
escrita, em conformidade com o padrão culto, formam um capital
cultural reservado a uma selecionada parcela da sociedade, e somente é possível por meio da escolarização, em “escolas de excelência”. Os critérios de seleção para o acesso à escola, à língua e aos
conhecimentos hegemônicos são históricos e são os mesmos que
estruturaram, de forma binária e hierarquizada, a sociedade colonial: raça/cor/etnia, sexo/gênero/sexualidade e classe (KILOMBA,
2019). Mesmo com a democratização da educação escolar, a permanência na escola não é facilitada e o acesso ao espaço escolar
não significa acesso aos conhecimentos hegemônicos, porque as
práticas de ensino são modos de produção de ausências (SANTOS,
2006), de exclusão e de inexistências.
A escola é uma importante agência de letramento, mas não
é a única (KLEIMAN, 1995) nem a mais importante, embora tenha
sido bem-sucedida em seus objetivos básicos. Por ser o lugar pri-
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vilegiado do início e, para muitos grupos, o fundamento básico
único do letramento, a escola monopoliza e segrega a promoção
do letramento, decidindo quem é/pode ser e quem não é/não
pode ser letrado.
A língua hegemônica é a principal barreira à promoção e democratização às/das práticas de letramento. Concordamos que a
tecnologia da escrita é importante e deve ser aprendida e dominada, entretanto, considerando que letramento não se restringe
às habilidades de ler e escrever, e que leitura é muito mais que
de(s)codificação de letras e consumo de informações, há muitas
formas de promoção do letramento, e é possível “ensinar a ler com
sabedoria na arte de aprender a ler” (LARIWANA-KARAJÁ, 2015, p.
317), para além e apesar da escola, apesar e além do que se considera “norma culta” do português hegemônico e além da escrita
alfanumérica (FREITAS, 2016; SOUZA, 2011). Reconhecendo-se e
considerando-se os demais sistemas de escrita, uma pessoa letrada não é apenas a que lê as letras do alfabeto e não é não-letrada a
que não frequentou a escola e não lê as letras do alfabeto.
Na trilha do “quilombismo”, seguindo Abdias do Nascimento (1980,
pp. 5 e 6), já mencionado, para quem os quilombos sempre foram
genuínos focos de resistência física e cultural. [...] Porém tanto
os [quilombos] permitidos quanto os “ilegais” foram uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um tempo
integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da
própria história. A este complexo de significações, a esta práxis afro-brasileira, eu denomino de quilombismo. [...] O modelo
quilombista vem atuando como ideia-força, energia que inspira
modelos de organização dinâmica desde o século XV. [...] Cumpre
aos negros atuais manter e ampliar a cultura afro-brasileira de
resistência ao genocídio e de afirmação da sua verdade.
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Nesse sentido, entendemos as práticas de letramentos dos grupos subalternizados como práticas de resistência pela linguagem,
na articulação entre oralidade e escrita, concebendo a escrita como
grafias plurais, que transcendem a escrita alfabética, tendo o corpo
como inscrição, leitura e força-ação. “Quilombismo” é um “complexo
de significações”, representa a “práxis afro-brasileira” e, como “ideia-força” e “energia”, significa resistência e ação que move para continuar existindo. Assim, ao empregarmos letramento de resistência,
estamos remetendo ao sentido de prática coletiva de letramento, a
uma ideia-força, uma energia, com atuação política, que é resistência, ação e enfrentamento para seguir adiante na existência.
Afirma ainda Nascimento (1980, p. 6) que “durante séculos temos carregado o peso dos crimes e dos erros do eurocentrismo
‘científico’, os seus dogmas impostos em nossa carne como marcas ígneas da verdade definitiva.” A verdade universal do eurocentrismo, instaurada pelo “penso, logo existo” (cogito, ergo sum),
de Descartes, impõe, em contrapartida, que os demais, o outro
, o diferente colonial (KILOMBA, 2019), não pensa, logo, não existe.
Se o ser não pensante é o não ser, a declaração de Descartes é uma
declaração de não existência do outro, convertendo-se, portanto,
em um ato de ontoepistemicídio, que perdura para os povos subalternizados pela diferença colonial até a atualidade.
Boaventura de Sousa Santos, em Sociologia das ausências, critica a “razão metonímica”, que é a obsessão pela “totalidade sob a
forma de ordem”, a imposição de uma das partes como todo. Para o
autor, “a forma mais acabada de totalidade para a razão metonímica
é a dicotomia, porque combina, do modo mais elegante, simetria
com hierarquia. A simetria entre as partes é sempre uma relação
horizontal que oculta uma relação vertical” (SANTOS, 2006, p. 91).
Ou seja, todas as dicotomias que estruturam o sistema-mundo
(WALLERSTEIN, 1974), apesar de serem horizontais, são hierarqui-
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zadas, e têm uma parte que se impõe como todo, isto é, como superior a outra, e, assim, invisibiliza a outra parte, que é sua contra-parte inferior: Europa/América, branco/negro, homem/mulher,
conhecimento científico/conhecimento tradicional etc.
De acordo com a Sociologia das ausências, o que não existe é,
na realidade, invisibilizado, por ser, cuidadosamente, produzido
como inexistente. Se assim é, pode-se transformar o que é impossível em possível, o que é ausente em presente e o que é inexistente
em existente. Não é simples nem fácil, pois
Não há uma maneira única ou unívoca de não existir, porque são
vários as lógicas e os processos através dos quais a razão metonímica produz a não-existência do que não cabe na sua totalidade
e no seu tempo linear. Há produção de não existência sempre
que uma dada entidade é desqualificada e tornada invisível, ininteligível ou descartável de um modo irreversível. O que une as
diferentes lógicas de produção de não-existência é serem todas
elas manifestações da mesma monocultura racional (SANTOS,
2006, p. 95)

Diante da complexidade dessa problemática, Santos (2006,
95ss.) propõe cinco modos de produção da não-existência, que
adaptamos para a realidade em estudo: (1) Monocultura do saber: (a)
Centro do saber: somente a escola, com primazia da universidade,
produz/constrói conhecimento; e (b) Rigor do saber: as disciplinas
e as normas escolares (normas de produção linguística, norma culta, ABNT etc.) e a metodologia do trabalho científico são os únicos caminhos e as únicas formas válidas e legítimas de produção/
construção do conhecimento (mecanismo de controle da produção
e da distribuição do conhecimento); esse é o modo de produção
de não-existência mais poderoso; consiste na transformação da ciência moderna e da alta cultura em critérios únicos de verdade e
de qualidade estética, respectivamente; tanto a verdade (critério de
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validade científica) quanto a estética (critério de validade artística)
somente podem ser expressas por uma língua de cultura legítima,
em sua norma culta escrita, produzindo, assim, os cânones de (a)
produção do conhecimento científico e (b) da criação artística; o
que o cânone não legitima nem reconhece é declarado inexistente
(ou inferior); a “não-existência assume aqui a forma de ignorância
ou de incultura”; quem não se apropria dos cânones torna-se inexistente; (2) Monocultura do tempo linear: a história tem sentido
e direção únicos: progresso, revolução, modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização. O tempo é linear, à frente estão
os países e os povos mais desenvolvidos e, atrás, os povos e países
menos desenvolvidos, que dependem da tutela dos primeiros para se
desenvolver ou simplesmente subsistir; (3) Classificação social: naturalização das diferenças, que consiste na distribuição das populações
por categorias que naturalizam hierarquias. A classificação racial e a
classificação sexual são as mais salientes manifestações desta lógica
de acordo com a qual a não-existência é produzida sob a forma de inferioridade insuperável, por ser natural. Quem é inferior o é, porque
é insuperavelmente inferior, não pode ser uma alternativa credível a
quem é superior; (4) Escala dominante: universal – escala das entidades ou realidades independentemente de contextos específicos. A
não-existência é produzida sob a forma do particular e do local; (5)
Produtivismo: está assentado na monocultura dos critérios da produtividade capitalista. A não-existência é produzida sob a forma do
improdutivo, que, aplicada à natureza, é esterilidade, e, aplicada ao
trabalho, é preguiça ou desqualificação profissional.
Se aplicados às pessoas privadas de liberdade os cinco modos
de produção da não-existência, da ausência chegam à inexistência, pois ao serem colocadas na prisão, são retiradas de circulação,
são colocadas na ausência até serem dadas, socialmente, como inexistentes. Tudo o que lhes diz respeito é desqualificado até a mais
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completa abjeção: são desprovidas de moral, de ética, de valores,
de conhecimento, de competência, de habilidades, de vida. Não são
humanas, não são seres.
O trabalho da Sociolinguística, ancorado na Sociologia das
ausências, acreditando no potencial herdado ao quilombismo das
pessoas privadas de liberdade, é tornar o impossível em possível,
trazer a ausência para a presença e potencializar a existência da
inexistência, pela apropriação da linguagem. Assim, o letramento
de resistência se apoia no potencial de quilombismo que as pessoas
têm e que só precisa ser visibilizado e estimulado; e, a partir da
resistência, o letramento de existência se constrói trazendo à visibilidade e à presença os saberes e os potenciais que foram invisibilizados pelo Estado brasileiro, desde sua fundação.

CORPOS E VOZES ENCARCERADOS: DA INEXISTÊNCIA À
EXISTÊNCIA PELA LINGUAGEM

Para dar início à pesquisa, o então coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de
Goiás, emitiu uma carta, apresentando a estudante pesquisadora e
solicitando ao diretor da Unidade Prisional (UP) e do Juiz de Direito
da Comarca de São Luís de Montes Belos, Goiás, autorização para
realização da pesquisa. A autorização incluiu o contato com os presidiários, a realização de rodas de conversas com eles no presídio
e a consulta a seus respectivos processos judiciais. Com as devidas
permissões, foi possível ter acesso e contato com as pessoas e com
seus processos judiciais para consultas e fotocópias.
De início, a proposta era contatar todos os presos em suas celas, expor os objetivos e os procedimentos da pesquisa, e aguardar
o consentimento de participação dos interessados. Essa foi a soli-
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citação feita ao diretor da UP. Entretanto, a autorização obtida foi
restritiva, devido à organização interna da UP. O diretor selecionou
quem deveria participar da pesquisa e decidiu que, após a seleção
dos participantes, o encontro entre a estudante e os presos ocorreria em uma das celas adaptadas para salas de aula do presídio.
Apesar de a grande maioria da população carcerária do Brasil
ser negra (INFOPEN, 2018), a seleção feita pelo Diretor do presídio
resultou em um grupo de homens brancos, com apenas um negro
e nenhuma mulher, embora na UP haja mulheres e muitas pessoas
negras. A seleção feita pelo diretor da UP reflete sua preocupação
em editar os corpos visíveis para manter a “higienização” do presídio: as paredes são pintadas de branco ou de outras cores claras
e os presos selecionados para participar de projetos, que podem,
inclusive, favorecer a remissão de pena, são os de corpos tão “higienizados” quanto as paredes do local: no fim, a depender da participação em projetos, “brancos saem, pretos ficam”.
A diretoria da UP não autorizou que fosse registrado nenhum
tipo de imagem ou som (fotos, gravações de áudio ou audiovisual). A única possibilidade, de acordo com a permissão dada, foi a
cessão de textos escritos. Após autorização do diretor da UP e do
Juiz diretor do Foro da cidade e do consentimento de cada pessoa
em participar, iniciou-se a pesquisa, por meio de rodas de conversa
com os “selecionados”. Essa proposta metodológica situa os presos
como autores e protagonistas da pesquisa, de modo que suas vozes, através da escrita, são conhecimentos que constituem o cerne
da discussão. Trata-se de um corpo que se inscreve na história em
um lócus de enunciação politicamente marcado (MIGNOLO, 2009).
“Nesse sentido, a voz não é física, é política!” (TAVARES, 2019).
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LETRAMENTO DE EXISTÊNCIA PELA ESCRITA DE PETIÇÕES

Na área do Direito, petição é um documento, através do qual advogados ou partes interessadas no processo (as pessoas privadas
de liberdade, no caso em questão, nesta discussão), redigem pedidos ao magistrado sobre uma situação processual. A estrutura de
uma petição, seguindo os padrões estabelecidos no âmbito jurídico,
deve apresentar os fatos, o direito e os pedidos, conforme modelo
apresentado no Quadro 1:

Quadro 1: Estrutura de petição simples
ENDEREÇAMENTO – em regra:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE___
Identificação do processo (se for o caso)
Identificação da parte, qualificação completa/resumida, vem a Vossa Excelência, por
seu(s) advogado(s), com fulcro/base no(s) art(s). ......, do Código de Processo Penal (se
possível), propor/requerer/interpor/impetrar

IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA (Se necessário)
Em razão dos fatos que passa a dispor (ou seguem/abaixo descritos/descritos a seguir).
FATOS
Fazer um resumo ou descrição – observando-se os critérios básicos de uma boa redação, respeitada a cronologia dos acontecimentos: princípio, meio e fim.
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DIREITO
Apresentar todos os argumentos jurídicos possíveis – observando-se os critérios básicos de uma boa redação, e respeitando a ordem de relevância dos argumentos.
PEDIDO
Ordenar os pedidos a serem formulados, de forma clara e objetiva, porém minuciosa,
se necessário em tópicos.
Fechamento
Nestes termos
Espera deferimento
Local e data.
Advogado/OAB

Fonte: DUPRET; MENDONÇA (2018, p. 421 e 422)

Nesta discussão, petição é concebida e tratada como um gênero
do discurso. Nos termos de Bakhtin (2016), é um gênero secundário
e um tipo especializado de gênero discursivo. Há uma situação de
comunicação – a vida cotidiana de pessoas privadas de liberdade,
sua situação prisional, processual e sua condição socioeconômica
– que, muitas vezes, impede que elas contratem um advogado, e a
espera pela defensoria pública pode fazer com que alguns detentos
permaneçam presos mais que o necessário.
A Constituição brasileira garante o direito de o próprio interessado escrever ao magistrado ou o de proceder à sua defesa oral
perante o juiz. Na UP de São Luís de Montes Belos, em Goiás, as
pessoas privadas de liberdade estão usando do direito de escrever
ao magistrado. Essa decisão é um ato político de emancipação, de
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resistência e de enfrentamento. Ao todo, na pesquisa, foram estudadas 15 peças. Nesta discussão, dada a exiguidade do espaço, interpretamos e discutimos 6 peças.
Figura 1: Pedido de Livramento Condicional

Continua...
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Fonte: TAVARES (2019, p. 81-82)

A primeira petição (Fig. 1) é assinada por Marcelo Barros da Silva, mas quem a redigiu foi André, o Escrevente da cela. Nos lugares,
onde a escolarização é pouca e, mesmo quando há escolarização
suficiente, mas há “inseguraça, por autodesvalia sociolinguística”
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(REZENDE, 2015), é costume eleger-se um Escrevente, como no filme Central do Brasil, de Walter Salles, em que Dora, personagem
vivida por Fernanda Montenegro, na Estação Central do Brasil, no
Rio de Janeiro, escrevia cartas pelas pessoas que não podiam fazê-lo. O mesmo ocorre na UP de São Luís.
A frequência de André à escola foi pouca, segundo ele mesmo, mas seu nível de letramento é alto e sua apropriação do letramento jurídico é suficiente para atender, satisfatoriamente, às suas
demandas e às do grupo à sua volta. André está se apropriando do
gênero e da linguagem da petição pelo convívio e pela prática, por
meio do “aprender fazendo” de Paulo Freire (1992). Tanto a estrutura quanto a linguagem empregadas no texto são muito próximas do
modelo canônico de petições. Há argumento sem preocupação com
estratégias de persuasão. A estratégia argumentativa mobilizada
pelo autor para convencer o magistrado é o discurso de autoridade,
representado pelo texto da lei, isto é, os artigos e os parágrafos da
Constituição federal brasileira. Ele se ampara no direito garantido
por lei.
Na sequência, as duas petições (Fig. 2 e Fig. 3) são assinadas por
José Carlos Alves dos Santos. Ele redigiu a primeira petição em um
formulário do Tribunal de Jusitça, em janeiro de 2018. Sua redação
demonstra consciência de seus direitos e sua escrita reflete esforço para apropriação do gênero e da linguagem de petição judicial.
Seu pedido foi indeferido. Ele insistiu e reapresentou o pedido em
outra petição em setembro do mesmo ano. Dessa vez, o requerente
pediu a um Escrevente, um colega de cela, para redigir a peça, por
acreditar que, talvez, tenha sido sua escrita que o desfavorecera no
primeiro pedido.
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Figura 2: Pedido de Progressão de Regime

Fonte: TAVARES (2019, p. 84)
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Figura 3: Pedido de Livramento Condicional

Continua...
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Fonte: TAVARES (2019, pp. 85 e 86)

A segunda petição (Fig. 3) está estruturada de forma mais próxima ao modelo canônico, com emprego de termos do meio judicial
e citação de artigos de lei. A estratégia de persuasão e o argumento
mobilizado para convencimento do magistrado são o discurso de
autoridade, com argumentos legais. O pedido foi novamente indeferido, deixando explícito que as razões do impedimento eram ou290
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tras. José não desistiu. Em 5 de outubro de 2018, voltou a escrever
ao juiz e, dessa vez, ele mesmo redigiu sua petição, novamente, no
formulário do Tribunal de Justiça (Fig. 4).
Figura 4: Pedido de Progressao de Regime

Fonte: TAVARES (2019, p. 87)
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Nesse pedido, o autor se vale da peça anterior, redigida pelo
colega, e emprega termos e expressões formulaicas, típicas dos
protocolos notariais, tais como: “Venho Respeitosamente”, “mérito de ter objetivo e subjetivo”, os quais não foram utilizados em
sua primeira petição. Nesta peça, está refletido seu esforço pela
apropriação da escrita, com base na observação e na prática, no
“aprender a fazer, fazendo” (FREIRE, 1992). Em suas tentativas, José
se confunde e se equivoca, como ao usar “aguardo indeferimento” por “aguardo deferimento”, mostrando que ainda está tateando
na estrutura e no funcionamento da língua. Da mesma forma que
os escreventes de cela, que têm experiência com a escrita e com o
gênero, se apropriaram com a prática, pelo sufoco, do letramento
jurídico, José já começa a caminhar na promoção de seu letramento pela apropriação da estrutura e da linguagem do gênero petição
para sua sobrevivência, em busca da liberdade e da existência.
Os presos já perceberam que independetemente da norma e
do estilo em que está redigido o texto, o judiciário se movimenta
em torno de seus pedidos, tomando decisões e despachando. As
decisões do magistrado, que podem ou não agradar ao peticionário,
não são influenciadas pela norma da escrita e isso está explícito nos
pedidos deferidos e indeferidos. O que embasa a decisão do juiz são
outros critérios e estes constam do texto da lei, que está citado na
primeira petição (Fig. 1), mostrando que os presos o conhecem, pois
é um dos argumentos mais mobilizados para convencer o magistrado, conforme mostra a próxima petição (Fig. 5).
A petição (Fig. 5) está redigida no formulário do Tribunal de
Justiça, que, além de limitar o espaço do pedido, contém uma observação, orientando para “descrever resumidamente o requerimento pretendido”. O autor ignora a observação e, como o espaço
é pequeno, ele acrescenta outro papel ao formulário e continua.
Além do argumento de autoridade, com termos legais e citações de
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trechos da Constituição, para convencer o magistrado, essa petição
traz como estratégia de persuasão o discurso religioso: “Deus ama a
justiça, mais não desampara os seus filhos. Salmos 37 v 25”.
Figura 5: Pedido de Progressão de Regime

Continua...
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Fonte: TAVARES (2019, pp.91 e 92)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo podemos constatar, por um lado, que a escola básica cumpre um papel fundamental para a aprendizagem da tecnologia
da escrita. Sem um mínimo de escolarização, é impossível caminhar
nas práticas sociais de letramento. Os anos iniciais de escola são de
suma importância na vida das pessoas, sobretudo das crianças das
minorias subalternizadas, que podem ter poucas chances de seguir
nos estudos. Com uma base sólida, bem feita, essas crianças, quando adultas, qualquer que seja sua condição e situação, poderão fazer
dessa base um instrumento poderoso de luta social. Por isso, ensinar
bem a tecnologia da escrita, nos anos iniciais de escolarização, é uma
forma de luta e de resistência, num país em que as oportunidades são
poucas e para poucos; uma forma de rasurar o sistema é dar condições para as pessoas das minorias subalternizadas, no futuro, desobedecerem às estruturas de opressão.
Por outro lado, foi possível perceber que a ideia-força que sustenta as minorias subalternizadas, seu quilombismo histórico, ainda
que inconscientemente, as leva a mover e a construir estratégias de
letramento, como instrumento de luta. Ou seja, numa situação de
comunicação, em que o silêncio é a norma, e a escrita, uma habilidade distante da maioria, é a comunicação autorizada, as pessoas
entendem a oportunidade, desobedecem às regras e promovem seu
letramento, pela práxis, a prática que é ação (FREIRE, 1992), e fazem
valer o direito que a Lei Magna do país lhes garante. Além de letramento de resistência, isso é letramento de e para a existência.
O magistrado, independentemente da forma, considera o conteúdo da escrita e respeita o direito à linguagem e o direito de escrever como um direito à cidadania, lendo e respondendo ao pedido – deferindo ou não o requerimento feito. Dessa maneira, essas
pessoas, com seus corpos e suas vozes privadas de liberdade, com
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suas mentes livres e ativas, estão provocando brechas e fissuras no
sistema conservador da norma culta única da língua portuguesa
e no sistema conservador judiciário. Essa é uma das importantes
constatações da pesquisa, da qual tratamos nesta discussão.
Se, por um lado, o domínio da escrita hegemônica da língua
portuguesa das pesquisadoras não foi necessário para que os presos escrevessem petições ao magistrado, pois quando as pesquisadoras chegaram ao presídio eles já tinham essa prática, por outro
lado, os conhecimentos dos presos sobre o funcionamento social
e pragmático no presídio, com suas práticas escritas, na produção
das petições, apresentaram às pesquisadoras outro entendimento
sobre as práticas sociais da escrita e sobre o que seja letramento.
Para os presos, participar de uma pesquisa da Universidade Federal
de Goiás foi motivo de orgulho e de prestígio. Houve trocas, compartilhamento de conhecimentos, de experiências e de vivências.
Todos nós ganhamos.
Nem todos escrevem sua própria petição. Na UP de São Luís
dos Montes Belos, há escreventes, aqueles que escrevem para si
e para os outros. É o espírito de irmandade do quilombismo: solidariedade, compartilhamento de saberes e coletividade. Isso é
compartilhamento de saberes e de fazeres, é letramento de resistência e de/para existência, porque “ninguém ensina a ninguém,
ninguém aprende com ninguém. As pessoas aprendem em comunhão” (PAULO FREIRE).
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