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I – Introdução

Este artigo apresenta os principais resultados da pesquisa Intitulada “Cartas de jovens e adultos em processo de aprendizagem da linguagem escrita: resgatando suas funções de autores das próprias histórias e das histórias do mundo”, apresentado ao Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, em 2003. que investigou aspectos da aprendizagem da linguagem escrita de jovens e adultos, a partir da análise de cartas produzidas no contexto escolar.
Os jovens e adultos são trabalhadores, produtores de cultura e de conhecimentos advindos da cultura oral, chefes de família que criam seus filhos e investem em sua educação, participam do progresso e do desenvolvimento econômico e político do país. Ainda assim, são destituídos de valor social, principalmente devido ao fato de não serem considerados usuários plenos da linguagem escrita ou, melhor dizendo, de não serem usuários da variedade lingüística de prestígio (padrão) privilegiada principalmente pela escola e socialmente reconhecida, formulada na linguagem escrita.
A escrita dos jovens e adultos por não se enquadrar em um modelo “padrão”, de prestígio, tal como a escrita socialmente valorizada, relacionada ao Modelo de Letramento Autônomo (Street, 1984), não é legitimada, ou seja, não está autorizada, configurando-se como uma escrita menor, realizada por “sujeitos menores” (Kleiman, 1995) “que não sabem usar a língua” compreendida enquanto norma padrão Segundo Bagno (2003), “(...) É norma, no sentido mais jurídico do termo: ‘lei’, ‘ditame’, ‘regra compulsória’ imposta de cima para baixo, decretada por pessoas e instituições que tentam regrar, regular e regulamentar o uso da língua” e “(...) padrão: um modelo artificial, arbitrário, construído segundo critérios de bom-gosto vinculados a uma determinada classe social, a um determinado período histórico e num determinado lugar”. (p.65, grifos do autor)
.  
Os estudos de Marcuschi (2001), Galvão (2001), Ribeiro (1999) e Almeida (2003) apontam que a leitura e a escrita de cartas fazem parte do cotidiano de jovens e adultos, ainda que não saibam ler e escrever. Nos estudos de Ribeiro (1999, p.134-142), constatou-se que jovens e adultos usam a escrita de cartas como resposta “a necessidades de natureza emotiva relacionadas à expressão da subjetividade (...), visando confirmar os laços afetivos com familiares e amigos, no grupo com grau médio-baixo Ribeiro (1999), no estudo “Alfabetismo e Atitudes”, agrupou os sujeitos em 4 categorias, considerando a intensidade e o tipo de uso que fazem da linguagem escrita, sob as denominações de grau baixo, médio-baixo, médio-alto e alto alfabetismo. (Ver Ribeiro, 1999)  de letramento”.
Considerando tais observações e que as cartas fazem parte do cotidiano, do universo sociocultural de jovens e adultos, nossa análise incidiu sobre as seguintes questões: a) como a escola pode contribuir para a formação de sujeitos-autores na perspectiva do letramento como prática social de uso da escrita? e b) os saberes de jovens e adultos, advindos de uma cultura oral e pertencentes a uma sociedade com grupos letrados, são considerados no processo de desenvolvimento da linguagem escrita?, visando a oferecer uma contribuição para fortalecer a identidade de sujeito-autor quanto para desconstruir a imagem social negativa desses sujeitos perante a parcela letrada hegemônica da sociedade.
Para melhor compreender tais questões e o alcance do objetivo, adotamos como procedimento metodológico o paradigma indiciário (Ginzburg, 1986) por meio do qual buscamos sinais, pistas, indícios que nos permitissem captar os detalhes, mergulhar nas singularidades trazendo à tona o que, “normalmente”, não é visto, não é considerado científico, mas que permite ler (escrever) o mundo de uma outra forma, anunciando as particularidades. 
Dessa forma, fomos mexendo e remexendo nos sinais, nas pistas, nos indícios, nos signos, confrontando-os, juntando-os, separando-os, cruzando-os e articulando-os, buscando perceber em que se aproximavam ou se distanciavam, o que poderia ser visto como comum, regular e o que era singular de cada sujeito-pesquisado.
O corpus de análise era constituído de 51 cartas de jovens e adultos, originários ou residentes em municípios dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, com idade entre 20 e 69 anos, de condição socioeconômica modesta avaliada em função da ocupação ou da profissão, sendo a maioria donas de casa e trabalhadores rurais que se encontravam em processo de aprendizagem da linguagem escrita no Ensino Fundamental do Projeto SESC LER Projeto de Alfabetização até a 4ª série do Ensino Fundamental desenvolvido pelo SESC – Serviço Social do Comércio, através do Departamento Nacional.. As cartas, de cunho informativo, foram escritas para as coordenadoras do Projeto e doadas à pesquisadora, referem-se ao período de 1999 a 2002, sendo 47 individuais escritas por 31 mulheres e 16 homens, e 04 coletivas escritas por um educando com maior habilidade na escrita, contendo as assinaturas apostas de 32 mulheres e 16 homens. 
Na re-visão das pesquisas sobre a aprendizagem da linguagem escrita de jovens e adultos, observamos a existência de duas perspectivas. Na primeira perspectiva, incluem-se as pesquisas que mantêm a dicotomia entre a oralidade e a escrita, que ratificam a relação entre a aquisição da escrita e o desenvolvimento cognitivo, ou seja, que mantêm os pressupostos do Modelo de Letramento Autônomo, tais como os estudos de Pereira (1987), Lima (1993), Araújo (1990), Kato (1992), Girotto (1995), Tfouni (1995) e Ribeiro (1999). 
Nestes estudos, observamos as práticas discursivas em que alfabetização, escolarização e letramento confundem-se e negam-se as questões sócio-históricas da aprendizagem da leitura e da escrita; em que as enunciações orais quando pesquisadas têm contribuído, apenas, para corroborar a hegemonia grafocêntrica da escrita, na medida em que se negam os aspectos políticos do letramento e centram-se em parâmetros da escrita para análise; em que se reconhece que os jovens e adultos praticam socialmente a escrita, independente da escolarização, mas continua-se a compará-los com os indivíduos escolarizados, acirrando a competitividade, os aspectos individuais da aprendizagem da linguagem escrita e a exclusão em relação aos conhecimentos desses grupos; em que se observa a presença de preconceitos, estigmas e discriminações sofridas por aqueles que não sabem ler e escrever em textos acadêmicos; em que as relações pensamento/linguagem, psicologia/desenvolvimento cognitivo acabam por ratificar os postulados do Modelo de Letramento Autônomo, quando relacionam o desenvolvimento cognitivo à escolaridade.
Na segunda perspectiva, incluem-se os estudos que buscam romper os postulados do Modelo de Letramento Autônomo, visando compreender as práticas sociais de uso da escrita no âmbito dos contextos sociais, políticos e culturais em que são produzidas, tais como os estudos de Mazzeu (1992), Santos (1998), Oliveira (1995), Ratto (1995), Vóvio (1999), Mello (1998), Oliveira (1988), Piola (1994), Sauner (1994), Durante (1998) e Galvão (2001).
Estes estudos apontam que não é possível generalizar os resultados da aprendizagem da escrita para o desenvolvimento dos processos cognitivos, sendo imprescindível compreender as práticas discursivas escritas de jovens e adultos, inseridos no contexto escolar e de diferentes modos daqueles postulados pelo Modelo de Letramento Autônomo na sociedade com grupos letrados, na perspectiva do letramento como prática sócio-histórica, visando repensar as práticas educativas destinadas aos educandos, bem como o ensino e a aprendizagem da língua escrita, de forma que possamos legitimá-los a partir de suas práticas sociais de uso da leitura e da escrita.
A pesquisa desenvolvida inseriu-se na segunda perspectiva e enfrentou o desafio de compreender aspectos da aprendizagem da linguagem escrita de jovens e adultos, tendo como referência as práticas sociais de uso da escrita produzidas em contextos específicos, por sujeitos escolarizados ou não, tendo como horizonte que os processos educativos e as formas de conhecimento são desigualmente distribuídos e que acabam por reproduzir a própria desigualdade. (Britto, 2003) Ou seja, as práticas sociais de uso da escrita não devem ser comparadas e confrontadas com as práticas hegemônicas de escrita realizadas na escola, mas sim analisadas na complexidade do letramento na sociedade brasileira.
Compreendendo que as práticas sociais de uso da leitura e da escrita são produzidas em contextos sociais, políticos, econômicos e culturais específicos para além da escola, entendemos que o letramento não pode ser circunscrito ao âmbito escolar, visto que a linguagem é fruto da atividade humana. Portanto, pode-se afirmar que há diversos modos de ser letrado relacionados aos contextos específicos de produção de práticas sociais de leitura e de escrita.
A fundamentação teórica da referida pesquisa baseou-se nas contribuições do hibridismo (Bakhtin, 1998) e da noção de letramento (Kleiman, 1995; Tfouni, 1995, 2001 e Street 1984). 

II – Letramento e hibridismo: pressupostos teórico-metodológicos

Os estudos sobre o letramento iniciaram no Brasil em meados dos anos 80 e, até hoje, há um nível de complexidade muito grande em se definir letramento, por isso, trabalhamos com a noção de letramento. Essa complexidade, entretanto, exige que seja esclarecida a perspectiva adotada nessa pesquisa. Destacarei as noções de letramento estudadas por Kleiman (1995), Tfouni (1995, 2001) e Street (1984), apresentando o posicionamento desse estudo.
Kleiman (1995) afirma que letramento é uma noção complexa e, neste sentido, tanto pode ser caracterizado em relação às atividades orais quanto às escritas, examinando a linguagem dos sujeitos alfabetizados versus não-alfabetizados. Afirma que as práticas escolares que classificam os sujeitos em alfabetizados e não-alfabetizados constituem-se em um tipo de prática dominante que desenvolve apenas alguns tipos de habilidades e não outros, determinando uma forma de utilizar o conhecimento. A escola valoriza um tipo de prática de letramento, a alfabetização, como processo de aquisição de códigos relacionados à competência individual necessária para o sucesso e a promoção na escola que diferem das orientações de letramento das agências da família, igreja, rua, lugar de trabalho etc.
Nesse sentido, duas perspectivas emergem em Kleiman: a) a escola e a sociedade em que vivemos valorizam um tipo de letramento, qual seja a alfabetização como processo de aquisição dos códigos de leitura e de escrita; b) há um tipo de letramento que advém das agências, para além da escola, como a família, a igreja, a rua, o local de trabalho etc., isto é, que advém de uma prática social com a qual, segundo Kleiman, a escola não se preocupa. 
Essa pesquisa centrou-se na segunda perspectiva (b), em que o letramento está relacionado às práticas sociais de diversos grupos que fazem uso social da escrita e da leitura em seus cotidianos. 
Street (1984, apud Kleiman, 1995) apresenta duas noções de letramento distintas: o Modelo de Letramento Autônomo, dominante na sociedade, que pressupõe que há apenas uma forma (a prática de uso social da escrita da escola) de desenvolver o letramento que está associado ao progresso, à civilização, à mobilidade social; e o Modelo de Letramento Ideológico em que as práticas de letramento são aspectos da cultura e das estruturas de poder numa sociedade. 
Em relação ao Modelo de Letramento Autônomo, a autonomia relaciona-se ao fato de se postular a escrita como independente da oralidade, visto que o processo de interpretação é determinado pelo funcionamento lógico interno ao texto. Essa afirmação é sustentada pelos teóricos da Teoria da Grande Divisa Segundo Tfouni (1995), “acreditam alguns autores que a aquisição da escrita traz consigo conseqüências de uma ordem tal que isso modifica de maneira radical as modalidades de comunicação na sociedade. Passariam a existir usos orais e usos letrados da língua, e estes seriam separados, isolados, caracterizando, assim, a grande divisa”.(p.34, grifo da autora) através do argumento de que a aprendizagem da linguagem escrita está diretamente relacionada ao desenvolvimento do pensamento abstrato, lógico e descontextualizado enquanto que os grupos predominantemente orais desenvolvem um pensamento concreto, contextualizado e simples. A dicotomia entre a oralidade e a escrita compreende que a produção do texto privilegia o tipo expositivo ou argumentativo que se diferencia da oralidade marcada pelo diálogo. Aos grupos que desenvolvem a escrita são atribuídos poderes como o desenvolvimento de estruturas mentais abstratas e superiores em relação aos grupos que não possuem a escrita que desenvolveriam estruturas mentais simples, subjetivas e concretas.
Kleiman (1995) afirma que essas características reforçam o que Graff (1994) denominou de “mito do letramento” em que são atribuídos a esse, efeitos positivos que visam à manutenção da espécie, modernidade, capacidade de integração, igualitarismo, ascensão, produtividade, entre outros. Essa autora destaca, ainda, que o Modelo de Letramento Autônomo tem o agravante de atribuir o fracasso e a responsabilidade na aprendizagem da linguagem escrita ao sujeito que pertence ao grupo dos “pobres e marginalizados”.
Segundo Kleiman (1995), a escola não tem formado sujeitos letrados e essa concepção de aprendizagem da linguagem da escrita como desenvolvimento da linguagem abstrata choca-se com as práticas entendidas como leitura crítica e resgate da cidadania. Isto porque as práticas discursivas na escola são conflitivas, visto que a interação que se estabelece em sala de aula, principalmente em Educação de Jovens e Adultos, tende a descolar e substituir as práticas discursivas dos alunos por outras da sociedade dominante, abandonando as práticas discursivas familiares.
Outro aspecto nessa relação entre o poder e o discurso é que o pressuposto do Modelo de Letramento Autônomo, em que as conseqüências cognitivas independem dos contextos e das práticas de aprendizagem da linguagem da escrita, contribui para reafirmar a imagem do não-alfabetizado (analfabeto), aquele que tem ausência da escrita, como um sujeito menor, o que coloca a identidade desse sujeito em conflito.
O Modelo de Letramento Ideológico permite questionar os pressupostos do Modelo de Letramento Autônomo (dominante), relativizando e tornando-se um elemento potencial de transformação da prática escolar. É preciso conhecer outras práticas discursivas de grandes grupos que se inserem precariamente nas sociedades letradas tecnologizadas, particularmente os participantes dos grupos não escolarizados. (Kleiman,1995)
Tfouni (1995, 2001) diferencia letramento e alfabetização. O letramento, para essa autora, focaliza os aspectos sociais da aquisição da escrita por uma sociedade, enquanto que a alfabetização se ocupa dessa aquisição por um indivíduo. Para Tfouni, o letramento é um processo no qual está encaixado outro, a alfabetização, sendo o primeiro heterogêneo devido às condições de produção dos discursos escritos ou orais e que, portanto, geram a existência de letramentos de natureza variada, inclusive sem a presença da escrita. A autora, além de admitir que existe letramento independente da alfabetização ou da escolarização, admite ainda que existem letramentos que se efetivam em diversas instâncias de uso da língua de acordo com as necessidades específicas do contexto.
Para Tfouni (1995), o letramento permite compreender as práticas sociais da leitura e da escrita na perspectiva do coletivo, a autora também afirma que o letramento não está relacionado diretamente à escola/à alfabetização, portanto, podem existir sujeitos que não passaram pela escola, mas são letrados. Outra argumentação da autora, é que não existe nas sociedades modernas o grau zero de letramento e, portanto, o termo iletrado não pode ser usado como antítese de letrado. Segundo Tfouni (1995, p.23), o que existe são “graus de letramento” sem que com isso se pressuponha sua inexistência. 
Assim Tfouni afirma que, 
“(...) enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. (Tfouni, 1995, p.20)


Acreditamos, nesse sentido, que Tfouni (1995) e Kleiman (1995) trazem contribuições importantes quando compreendem que, para além das práticas escolares de leitura e de escrita, existem outras práticas de leitura e de escrita que são sociais e históricas, que evoluem e estão relacionadas aos usos realizados pelos sujeitos em contextos específicos. Compreendem, ainda, que a alfabetização, a escolarização e o letramento são processos distintos, porém interdependentes, que se complementam. 
Dessa forma, a perspectiva de letramento adotada nesse estudo é sócio-histórica, reconhecendo a interdependência entre o conhecimento e a política, ou seja, que o saber e o fazer são condicionados pelas condições materiais e sociais em que se realizam, entendendo a aprendizagem da linguagem escrita também na dimensão política.
Tal noção vincula-se aos estudos de Bakhtin, pois ao analisarmos a relação oral/escrito, especialmente no aspecto do hibridismo/hibridização (Bakhtin, 1998), compreendemos que os estudos que apresentem como “pano de fundo” o letramento devem investigar também a questão oral evitando “retomar disfarçadamente a postulação dicotômica da Teoria da Grande Divisa”, conforme Tfouni (2001, p.80) A essa opção destacaríamos, ainda, a necessidade de compreender que, apesar de suas diferenças, a oralidade e a escrita encontram-se imbricadas, ou seja, há características da linguagem oral na escrita e da escrita na linguagem oral. Assim, o grande desafio, para nós, foi compreendê-las na perspectiva de suas semelhanças, de suas proximidades, do misto, do híbrido. E, nessa proposta, tornou-se necessário compreender que os mesmos instrumentos avaliadores usados na linguagem escrita não davam conta da expressividade da linguagem oral. Isto é, analisar a linguagem oral tendo como espelho os modelos utilizados na linguagem escrita ou vice-versa, contribui para a manutenção da postulação da Teoria da Grande Divisa.
A opção por esse enfoque visou tanto contribuir para fortalecer a identidade de sujeito-autor do jovem e adulto, quanto para desconstruir a imagem social negativa desses sujeitos perante a parcela letrada hegemônica da sociedade, trazendo para a discussão a questão da (des)legitimação das práticas letradas de jovens e adultos.
Para dar conta do objetivo acima, dialogamos com Bakhtin (1998) e ampliamos o diálogo com os estudos de Signorini (2001) e Rojo (2001) que discutem o hibridismo para além da presença de aspectos associados à língua falada na escrita, pois, de acordo com Bakhtin (1998), hibridização é:
“(...) a mistura de duas linguagens sociais no interior de um único enunciado, é o reencontro na arena deste enunciado de duas consciências lingüísticas, separadas por uma época, por uma diferença social (ou por ambas) das línguas”. (p.156)

Compreendemos que a análise das cartas centra-se no “enunciado de duas consciências lingüísticas, separadas por uma época, por uma diferença social” (Bakhtin,1998). As cartas analisadas refletem as diferentes posições que ocupam seus enunciadores, as identidades do autor e do interlocutor, no campo sociocultural, bem como os diferentes graus de escolaridade dos mesmos, as diferentes práticas de letramento e os diferentes lugares de onde falam/escrevem, tanto na dimensão ideológica quanto na dimensão espacial. Mas Bakhtin também afirma que a hibridização, caracterizada como involuntária e inconsciente, é uma das modalidades mais importantes da existência histórica e das transformações das linguagens. 
Essas transformações históricas das linguagens e das línguas ocorrem por meio dessa hibridização, da mistura das diversas linguagens existentes nas variedades lingüísticas de uma mesma língua. (Bakhtin, 1998)
Signorini (2001), em estudo sobre o hibridismo, afirma que esse pode ser verificado em nível do processo de textualização:
“(...) no/pelo imbricamento, conjunção, ou “mixagem” – para usar um termo de Street (1984), não só de formas percebidas como próprias das modalidades oral e escrita, como também, de códigos gráfico-visuais, gêneros discursivos e modelos textuais”. (p.99) 

Observou-se, na análise da carta, a busca do jovem e do adulto pela apreensão da linguagem escrita que Signorini (2001) denomina também de “tentativas de inserção em práticas institucionais letradas” (Signorini, 2001, p.98), ou seja, como práticas institucionais aquelas, exclusivamente, realizadas na escola Compreendemos como práticas institucionais letradas, tomando a escola como uma das instituições na qual se aprender a ler e a escrever, aquelas em que a produção textual apresenta um sentido de aprender a ler e a escrever centrado na realização de textos de uso escolar, tais como: ditados, redações, entre outros, isto é, em textos que não são reais, visto que são produzidos para atender uma demanda escolar, não atendendo, portanto, as práticas sociais de uso da escrita.. Essa busca, essa necessidade de “apoderar-se da letra e do poder que ela demanda” (Geraldi, 2002) denota a consciência desses sujeitos de que suas enunciações, orais ou escritas, carecem de significados sociais e têm pouca atuação em determinados contextos comunicativos. (Signorini, 2001).
As enunciações, orais ou escritas, foram compreendidas aqui na perspectiva apontada por Bakhtin (1998, p.156) de que “as línguas e as linguagens transformam-se historicamente por meio da hibridização, isto é, da mistura das diversas linguagens que coexistem no seio de um mesmo dialeto, de uma mesma língua nacional, de uma mesma ramificação de um mesmo grupo de ramificações ou de vários (...)”.

III – Resultados e discussão: a relação oral e escrita nas cartas de jovens e adultos

Tratarei aqui dos principais resultados desta pesquisa sobre aspectos da aprendizagem da linguagem escrita de jovens e adultos, focalizando a relação oral e escrita nas cartas. Dois critérios de seleção foram construídos para a análise do hibridismo nas cartas: a) formas das modalidades oral e escrita – como as características trazidas das práticas de comunicação oral explicitadas no uso de formas e expressões que dão ritmo e verossimilhança à cena descrita; e b) formas de gêneros do discurso, em específico, as cartas – como a mixagem de formas de gêneros do discurso em um gênero específico como a carta. (Signorini, 2001)

Formas das Modalidades Oral e Escrita

As cartas assumem um cunho informativo, com caráter narrativo, como se estabelecessem um grande diálogo presencial entre seus enunciadores, o que permite, inclusive, ouvir as vozes como se os sujeitos da enunciação fossem se alternando ao longo das cartas, tal qual uma conversa informal.
Assim, podem ser “enquadradas” na perspectiva de um texto que “lembra mais a fala que a escrita”(Signorini, 2001), marcadas pela oralidade por meio do uso de recursos expressivos que se repetem comuns nas enunciações orais, trazendo para a enunciação escrita as marcas da encenação dialógica que dão ritmo e veracidade à cena, tais como no trecho que se segue: 
“(...) muita vontade de te conhecer mais até que enfim nesta segunda feira nós todos da nossa sala vamos te conhecer (...); estudei o ano de dois mil é agora em dois mil e um estou continuando estudar (...); porque eu pensei-se eu estou estudando eu vou fazer este concurso (...); eu pensei que eu não ia conseguir mas eu pensei se estou estudando eu vou conseguir (...)”. As cartas foram transcritas na íntegra como forma de resgatar e de respeitar a autoria dos sujeitos pesquisados.

Os excertos destacados acima denotam a vivência da língua que, sendo viva, tendo um enunciado vivo, evolui historicamente e tem um grau mais ou menos grande de hibridização. Nesse sentido, a linguagem oral complementa, ajuda, plasma a linguagem escrita revendo sua forma plástica.
As cartas analisadas cumprem a função de estabelecer uma interação enunciativa com seus destinatários. Descrevem, parcialmente, aspectos do processo de apropriação da linguagem escrita pelos educandos que escrevem a carta, bem como os avanços que alcançam a partir dessa apropriação. As cartas têm uma função metacomunicativa, isto é, estão direcionadas para a relação entre os interlocutores da enunciação. Em um processo avaliativo tradicional, tomando a língua como norma padrão, essas cartas seriam avaliadas na perspectiva do que falta, do déficit, centradas na natureza meta-pragmática, do uso apropriado da linguagem e não do intuito do querer-dizer de seus autores. 
Nesse estudo, avaliamos as cartas na perspectiva do querer-dizer de seus autores, do sentido que se constrói no encontro enunciativo com o interlocutor, compreendendo que os aspectos referentes ao hibridismo são inerentes à linguagem e que, portanto, misturam dois pontos de vista sócio-lingüísticos, duas consciências verbais do mundo. 
A afetividade e a cumplicidade estão presentes nas cartas quando os autores procuram estabelecer tal relação com seus destinatários, distantes e desconhecidos, porém familiares ao seu universo escolar. Dessa forma, recriam e ampliam o gênero do discurso carta ao inserir em suas enunciações escritas os aspectos relacionados à emoção, ao sentimento, à exaltação, tal como no trecho a seguir:
“querida amiga Maria Alice (...) muita vontade de te conhecer (...) muita honra de ti conhecer (...) espero que você-se sinta avontade na nossa escola (...)Beijos.” 

Assim, os autores não tratam o gênero do discurso carta como um gênero estrito, já formado, com exigências definidas e diferenciadas para com a linguagem, mas incorporam os gêneros da vida prática e corrente como as próprias cartas, incorporando a linguagem falada, a linguagem da vida em suas enunciações escritas. 
As enunciações escritas analisadas estão carregadas desse hibridismo em sua forma e conteúdo, que expõe dois pontos de vista sócio-lingüísticos, duas consciências verbais do mundo.
O reconhecimento desse hibridismo implicou reconhecer também a diversidade das variedades lingüísticas, compreendendo que não há uma língua única como forma absoluta do pensamento (Bakhtin, 1998). Mas que existem línguas relacionadas aos aspectos culturais, sociais, profissionais que remetem a “diferentes pontos de vistas, visões e percepções do mundo que estão organicamente unidos à linguagem que as exprime”. (Bakhtin, 1998, p.165)
A constatação da “interferência do oral no escrito” (Signorini, 2001, p.99) não pode ser compreendida como intrínseca ao texto, mas como um efeito que se verifica, ou não, na leitura, em função dessas posições e desses papéis assumidos pelos participantes da enunciação.
As cartas, por terem chegado a seus interlocutores da forma como foram produzidas, sem marcas da tentativa de uma escrita pura, isto é, constituída somente de material escrito, na perspectiva da norma padrão da língua, relacionam as enunciações do jovem e do adulto a uma situação real de comunicação social e, portanto, de prática sócio-discursiva específica.
O que nos remete à noção de letramento, compreendida enquanto processo sócio-histórico, em que a língua varia no espaço e no tempo, de acordo com as histórias coletivas e individuais dos sujeitos na língua e com a língua. Remete-nos também à produção textual relacionada a uma situação real de comunicação social, em que a escrita é um modo de intervenção na/pela linguagem em uma dada conjuntura sociocultural e histórica em que tanto é constituída e moldada por essa conjuntura e pelas dinâmicas das relações sociais quanto constitui e molda essa conjuntura e dinâmica. (Signorini, 2001)

Formas do Gênero do Discurso

Em relação às formas do gênero do discurso, observamos características de diferentes gêneros do discurso nas cartas e outras que foram re-significadas pelos sujeitos autores.
Nas cartas analisadas há uma mixagem de formas e expressões dentro do gênero do discurso carta utilizadas pelos autores denotando o uso de “expressões estabilizadas na escrita burocrática formal, padronizada, homogeneizada e de uma forma do gênero da vida prática visto como uma escrita epistolar informal” (Signorini, 201, p.119) tais como: “prezados diretores e supervisores gerais” ; “vocês” ; e, no final da carta, despede-se “abraços da aluna”. 
Esse movimento dos autores nas cartas, que mistura variações do gênero epistolar tais como comercial, burocrático, pessoal, entre outros, refere-se à definição de Bakhtin (2000) a respeito da formação dos gêneros do discurso, no qual rompe com a visão estagnada daqueles ao afirmá-los como “relativamente estáveis”, visto que se encontram em movimento constante, transmutam-se, revitalizam-se por meio dos usos e das apropriações na esfera cotidiana e cultural da comunicação humana.
As cartas não correspondem “rigidamente” a autonomia construtiva e ao aspecto acabado do gênero, mas refletem as intenções dos autores, isto é, o seu querer-dizer.
Os autores iniciam suas cartas usando marcas características de uma escrita epistolar formal mas, ao longo delas, recriam essa estrutura, ampliando o uso do gênero do discurso carta para o contexto da vida prática. Os autores apreendem a linguagem escrita construindo o sentido do querer-dizer, em uma relação enunciativa com os destinatários da carta, que está para além do aspecto comunicativo, como uma comunicação social orientada para convencer o interlocutor da importância do Projeto e das conquistas em relação à aprendizagem da linguagem escrita.
A intercalação de formas e expressões reflete o diálogo potencial entre duas vozes, duas visões de mundo, duas linguagens. Os educandos têm consciência do lugar que ocupam de “sabem menos” em relação aos seus interlocutores “que sabem mais”, bem como a exigência social de uma escrita que não apresente os “ruídos importunos” (Bakhtin, 1998) que devem ser eliminados de enunciações orais ou escritas na busca por uma linguagem unívoca, pura e fluente:
“Como vocês percebe eu já sei ler e escrever contudo tenho erros estou procurando a prender mais e mais, eu e varios de meus colegas, estão bem desarnado, (ou adiantado). (...) Desculpe os erros acredite que estou tentando em acerta”.

Reconhecem uma forma e um conteúdo de como devem dirigir-se aos seus destinatários em:
“Prezados diretores e Supervisores geral. Desejo dizer-lhe algumas palavras sobre a nossa escola.”

Reconhecem a contradição entre essas formas diferentes de ver o mundo em: 
“Prezados diretores e Supervisores geral.(...) Desejo dizer-lhe algumas palavras (...) Eu não só digo por mim, que já estava com trinta e cinco ano que não estudava. Outras tantas que estava sem estudar, e outras que nunca estudou, chegou então o S, um projeto de fina qualidade,(...) agradeço a esse projeto, e a paciência das professoras de lutar com essa clase de pessoa (...).”

  O hibridismo de formas e expressões na perspectiva dos gêneros do discurso, presente nas cartas de jovens e adultos, revela um aspecto intencional dos autores que visam sensibilizar, persuadir seus interlocutores quanto à importância e à necessidade do Projeto. Esse aspecto intencional apontou, também, a existência de uma outra linguagem viva que participa da transformação histórica e da luta social em curso e submete-se à dinâmica viva do uso social.
Outro aspecto que a análise evidenciou é o de que a língua não é única, é um meio vivo e concreto em que vive a consciência de seus enunciadores: 
“(...) agradeço a esse projeto, e a paciência das professoras de lutar com essa clase de pessoa(...).”
 
Portanto, a língua só “é única no sistema da gramática abstrato de formas normativas, abstraída das percepções ideológicas concretas que a preenche e da contínua evolução histórica da linguagem viva” (Bakhtin, 1998, p.96).
Observamos que o hibridismo de formas, na perspectiva dos gêneros do discurso nas cartas dos jovens e adultos analisadas neste estudo, refere-se também ao plurilingüismo da linguagem ressaltando que não há na dinâmica social e cultural da comunicação verbal uma única língua, mas sim uma diversidade de línguas que expressam as posições sócio-ideológicas diferenciadas dos autores no centro dos diferentes discursos de suas épocas.

IV – Considerações Finais

As cartas analisadas na pesquisa constituem uma fase da apreensão da linguagem escrita, no âmbito de um processo contínuo, como um elo na cadeia de comunicação verbal, por meio da produção de linguagem que dê sentido e forma à realidade social. Nessa perspectiva, a produção escrita da carta tanto é constituída e moldada pelas práticas sociais, culturais, institucionais de produção e leitura de materiais escritos de que fazem parte os sujeitos da enunciação, quanto constitui e molda a dinâmica de manutenção e mudança dessas mesmas práticas e posições.
Os estudos que preconizam uma dicotomia entre a oralidade e a escrita e/ou uma superioridade da escrita em relação à oralidade carecem de sentido a partir das discussões travadas com Bakhtin (1998), compreendendo que a linguagem forma, forma-se e transforma-se na dinâmica social e cultural viva da comunicação verbal. A língua, que não é única nem abstrata, é estabelecida em cada momento da sua vida (Bakhtin, 1998, p.81), ou seja, também se transforma de acordo com os momentos históricos, culturais e sociais vivenciados.
A discussão do hibridismo também possibilitou compreender que a linguagem não é pura, carrega marcas do presente, do passado e do futuro, contraditórias, das lutas sociais, das histórias individuais e coletivas, de cada um com a língua, que se explicitam nos enunciados. 
A contribuição desse estudo, na discussão sobre o hibridismo e o letramento, apontou que o outro (em especial, o professor) tem um papel fundamental na leitura, na análise e na avaliação, das cartas e dos textos, em geral, produzidos por jovens e adultos em processo de aprendizagem da linguagem escrita. Essa importância centra-se, principalmente, nos parâmetros utilizados para realizar a leitura, a análise e a avaliação das produções escritas desse grupo, pois se aqueles forem apenas os considerados nas práticas escolares de produção textual, o resultado implicará faltas, déficit, pouco familiaridade com a norma padrão, entre outros. Se os parâmetros considerarem as enunciações produzidas, orais e escritas, fora do âmbito escolar, isto é, na vida cotidiana, no trabalho, na religião, entre outros espaços, poderemos compreendê-las como produções híbridas que mixam a linguagem da vida com a linguagem da escola; poderemos compreender a escrita como uma fase contínua de apreensão da linguagem escrita; poderemos contribuir para desnaturalizar os modos hegemônicos de análise e de avaliação da produção escrita e da relação entre a oralidade e a escrita na perspectiva do Modelo de Letramento Autônomo (Street, 1984) e também contribuir para legitimar as enunciações orais e escritas de jovens e adultos em processo de aprendizagem da linguagem escrita.
O hibridismo analisado nas cartas está marcado por um ponto de vista sócio-lingüístico, por uma consciência verbal do mundo, bem como pelas posições e papéis sociais assumidos pelos sujeitos da enunciação entre aquele que “não sabe ou sabe menos” e outro que “sabe ou sabe mais”, por meio dos quais apreendem a língua, a partir de uma outra ótica com base nas práticas sociais de uso da escrita.
Além de considerar o papel do outro na leitura, ressalta-se a importância do papel da escola no reconhecimento do hibridismo na linguagem, na legitimação dos enunciados orais e escritos dos jovens e adultos em processo de aprendizagem da linguagem escrita, buscando o equilíbrio entre a linguagem da vida com a linguagem da escola. Os jovens e adultos sabem, reconhecem e desejam “apoderar-se” da norma padrão da língua, pois sofrem exclusões, de diferentes tipos e ordens, por não se sentirem autorizados e/ou legitimados a produzir enunciações orais ou escritas.
A escola constitui-se em um dos caminhos e, muitas vezes, no principal e único caminho para a classe popular apoderar-se da linguagem escrita. Portanto, cabe a escola cumprir o seu papel, respeitando as diferentes variedades lingüísticas que constituem a língua, compreendendo que os jovens e adultos chegam à escola sabendo usar a língua materna.
O presente estudo buscou demonstrar que as características híbridas presentes na linguagem refletem diferentes línguas, diferentes visões de mundo, diferentes posicionamentos, papéis sociais e de classe. Buscou, ainda, mostrar que as enunciações escritas produzidas por jovens e adultos carregam essas características híbridas que constituem a linguagem no processo sócio-histórico. É no diálogo com Bakhtin (1998) que tentamos fortalecer a imagem do sujeito-autor visando desconstruir a imagem social negativa desses sujeitos perante a parcela letrada hegemônica da sociedade, trazendo para a discussão a questão da (des)legitimação das práticas letradas de jovens e adultos e a existência de diversos modos de ser letrado.
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