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Resumo: O objetivo deste estudo é analisar os posicionamentos interacionais dos 

participantes de uma rede social virtual ao discutirem a redução da maioridade penal. 

Metodologicamente, trabalho com o construto de posicionamento interacional, 

examinado à luz das pistas linguísticas que os indicam. A análise chama atenção para o 

fato de que discursos normalizadores baseados em uma lógica racista e essencialista 

comparecem, mas não deixam de ser abalados por posicionamentos reflexivos que 

desafiam o apagamento de sujeitos e a prescrição de futuros, apontando para o 

letramento digital como um lugar de contatos e de potenciais redescrições. 

 

Palavras-chave: Posicionamento interacional; maioridade penal; letramento digital. 

 

Abstract: The objective of this study is to analyze the interactional positionings of the 

participants of a virtual social network as they discuss the reduction of the legal age. 

Methodologically, I work with the interactional positioning construct, examined in the 

light of the linguistic cues which index them. The analysis observes that normalyzing 

discourses based on a racist and essencialist logic are present, but they are also 

questioned by reflexive positionings which challenge the erasure of subjects and the 

prescription of futures, pointing to digital literacy as a place of contact and potential 

redescriptions. 

 

Keywords: Interactional positioning; legal age; digital literacy. 

 

 

Introdução 

Com o advento dos letramentos digitais, experimentamos múltiplos modos de 

nos tornarmos letrados e ainda a oportunidade de nos enredarmos nas construções de 

outras histórias. Em outras palavras, temos a chance de entender que os significados do 

mundo não estão prontos, mas que somos nós, juntamente com os outros que podemos 

tecer novos fios discursivos. A ideia de uma nova tessitura coletiva desestabiliza a 

noção de linguagem como representação e vai fiando uma perspectiva balizadora do 

entendimento dos novos letramentos que aponta para o uso da linguagem como 
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constitutivo da vida social. Isso significa que, via discurso, vamos construindo 

significados sobre as práticas em que nos engajamos no dia a dia e que os mesmos são 

sempre provisórios. Assim, participamos de tais práticas de letramentos em um mundo 

contemporâneo que é descrito por sua intensa reflexividade (Giddens, 1991), 

apresentando discursos que se entrecruzam circulando por caminhos contraditórios. 

Nesse momento de compressão espaço-temporal, de velocidade e de liquidez (Bauman, 

2009; Giddens, 1991), observamos que verdades são construídas, confirmadas, 

contestadas e refutadas como reflexo de determinadas visões.  

Um bom exemplo desse momento de fluxos é a participação nas redes sociais, 

que nos apresenta um espaço real de construção de sentidos e de encenações de nossas 

performances identitárias (Thomas, 2007; Moita Lopes, 2012). O acesso às novas 

tecnologias da informação amplia as nossas redes discursivas e nos convida a pensar 

sobre o mundo, o que nos faz ver o letramento digital como um lugar de contatos e de 

potenciais redescrições porque, por meio da participação na rede, nos permitimos entrar 

em contato com as mais diversas visões de mundo, além de disponibilizarmos as nossas 

próprias. Esse movimento vai incrementando nossas performances, o que acontece 

dinamicamente na interação (Markovà, 1990) acentuando as múltiplas possibilidades de 

ser. 

Em meio a esse novo entendimento dos letramentos digitais, a partir de uma 

visão que nos orienta para um novo ethos (Lankshear e Knobel, 2008; Moita Lopes, 

2012), este artigo apresenta a análise de uma página do Facebook em que os 

participantes discutem a questão da maioridade penal, assunto recorrente em nossa 

sociedade, especialmente acalorado por eventos de violência que costumam chocar a 

sociedade como um todo, causando a ebulição do tópico nos debates públicos. Há 

inúmeros grupos, comunidades e perfis criados no Facebook especialmente para a 

discussão da questão, o que chama a atenção para a importância do tema em nossa 

sociedade. Questões de grande relevância social ganham as telas e comprovam que a 

evolução da técnica tem a ver com a revolução dos relacionamentos, o que transforma a 

nossa intimidade (Giddens, 2002) na medida em que começamos a participar da vida 
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social debatendo sobre os mais variados temas em espaços de afinidade que são 

possibilidades de nos depararmos com o outro. 

O objetivo deste artigo é entender como os participantes dos debates sobre a 

redução da maioridade penal que acontecem nesse espaço de afinidade (Gee, 2004) na 

rede posicionam interacionalmente o adolescente infrator e também como, por meio de 

suas contribuições discursivas, os participantes de tais espaços se posicionam 

reflexivamente em relação ao tema. Na análise, trabalho com o construto teórico-

metodológico de posicionamento interacional (Davies e Harrè, 1999) entendendo que a 

interação de que os indivíduos participam no seu dia-a-dia torna evidente os aspectos 

dinâmicos de tais encontros, pois as pessoas estão constantemente assumindo e 

atribuindo posições nas práticas discursivas em que se engajam. Tais posicionamentos 

serão examinados à luz das pistas linguísticas (Wortham, 2001) que os indicam. 

O artigo é organizado em seis partes. Primeiramente, trato de questões referentes 

aos letramentos digitais na contemporaneidade, seção em que focalizo o modo como 

tais letramentos influenciam a forma como lidamos com a informação. Em seguida, 

chamo atenção para os letramentos digitais e sua estreita relação com a participação na 

vida social. Na seção seguinte, trato dos letramentos digitais como espaços de 

construção de posicionamentos e, posteriormente, discorro sobre a questão da 

maioridade penal dos letramentos digitais, passando então à análise de uma página do 

Facebook e apresentando a conclusão na última seção. 

 

Os letramentos digitais na contemporaneidade 

 

O pensamento central deste estudo diz respeito ao entendimento de que nossas 

vidas são marcadas por nossa socio-história. Sendo assim, é fundamental atentarmos 

para o mundo em que vivemos que, com suas peculiaridades históricas e culturais, atua 

na construção de quem estamos nos tornando. Somos um eterno e constante vir-a-ser, 

característica que, na contemporaneidade, ganha novos contornos impulsionados por 

múltiplas possibilidades que nos são oferecidas. Isso acontece porque vivemos em um 

mundo de contatos propiciados por novas formas de comunicação e de relacionamentos 
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e, por isso, o letramento precisa ser entendido localmente e historicamente (Barton e 

Hamilton, 1998:XIII), ou seja, é o particular que ganha força como foco de interesse 

para as análises interessadas na emergência dos significados advindos das práticas. 

Com o advento das chamadas tecnologias da informação, experimentamos, 

segundo Castells (2000), redes interativas que crescem, criam canais de comunicação e 

moldam a vida, propiciando mudanças sociais substanciais e redefinindo relações. A 

participação na vida digital, portanto, na medida em que pluraliza nossos contatos, 

também intensifica a reflexividade que marca o mundo contemporâneo (Giddens, 1991), 

fazendo com que estejamos cada vez mais ponderando sobre os significados do mundo 

e trabalhando com os significados emergentes para o relato de novas histórias. Martin 

(2008) refere-se à reflexividade como condição de vida, uma vida que precisa ser 

constantemente ativa e recriada. É nesse sentido que a tecnologia, por meio de vários 

letramentos digitais em que as pessoas circulam, mostra-se intimamente vinculada às 

subjetividades, criando uma relação entre política e tecnologia. De fato, a tecnologia é 

cada vez mais usada como lugar político, como local de (re) construção social em que as 

performances identitárias vão se delineando (Sábada e Gordo, 2008; Thomas, 2007; 

Moita Lopes, 2010). 

Podemos observar, assim, que há muita diversidade envolvida na utilização 

desse novo meio de comunicação no que se refere tanto aos meios utilizados e a sua 

convergência, quanto no que tange a diversidade de interesses, valores e imaginações, 

inclusive a expressão de conflitos sociais (Castells, 2000: 396), o que acaba por nos 

envolver em uma nova experiência humana. Da mesma forma, Lankshear e Knobel 

(2007) chamam a atenção para a pluralidade dos letramentos digitais e para o fato de 

que, de uma perspectiva sociocultural, o letramento é uma questão de práticas, o que 

mais uma vez nos leva à argumentação de que textos têm formas e propósitos múltiplos 

e de que pessoas diferentes leem textos de modos variados, ampliando os processos de 

significação quando entram em diálogo, devido a sua extrema dinamicidade (Markovà, 

1990). 

Atualmente, vivemos práticas que nos remetem a uma cultura da convergência 

(Jenkins, 2008) em que os elementos culturais se aglutinam e que iluminam a 



 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 15 - julho de 2015 
 
 

Revista Litteris 
www.revistaliteris.com.br 

ISSN: 19837429 
Julho de 2015 

N.15 

 
 

131 

centralidade do discurso nas redes. Nesse cenário, a linguagem é reafirmada como 

espaço de performance e viaja por meio de textos cuja mobilidade assume velocidade e 

distância inimagináveis, esmaecendo fronteiras e trilhando trajetórias inéditas 

(Vertovec, 2007; Jacquement, 2005; Jenkins; 2008). Em espaços de afinidade nas redes 

sociais, por exemplo, é comum que os participantes interajam postando textos, fotos e 

outras imagens que já circularam por muitos outros espaços e que vão sendo 

entextualizados (Rampton, 2006) constantemente, costurando referências intertextuais 

que entram em ordens de significação locais, convocando a participação cada vez mais 

intensa em um elo infinito de construção dos significados. 

Assim, atentar para o momento histórico em que passeamos pela 

superdiversidade e por multidiscursos é uma perspectiva extremamente importante para 

o entendimento de que as dimensões sistêmicas apagam o sujeito e que as dimensões 

discursivas possibilitam novas construções. Desse modo, na tela de um computador ou 

mesmo na de um celular, a cultura da convergência está em fluxo intenso e contínuo e 

os textos que alimentam a rede nessa cultura são parte de significados situados que 

trazem compreensão para as práticas socioculturais (Lankshear e Knobel, 2007). 

Henry Jenkins (2008) ressalta a ligação entre convergência dos meios de 

comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. Certamente, esses são três 

pontos essenciais que caracterizam os modos como lidamos com os letramentos digitais 

na vida contemporânea. Estamos cada vez mais acostumados com o fato de que estar na 

rede não é apenas um processo tecnológico, mas principalmente uma circulação de 

significados que se dá de modo participativo e coletivo, ou seja, estamos envolvidos na 

mobilização de significados construídos conjuntamente. Jenkins (2008:28) lembra ainda 

que a produção coletiva de significados, na cultura popular, está começando a mudar o 

funcionamento das religiões, da educação, do direito, da política, da publicidade e 

mesmo do setor militar. Esse é um efeito extremamente importante, pois ressalta uma 

mobilização popular provocada por esse espaço de encontros. As pessoas, mais do que 

nunca, estão presentes em número e assiduidade. Inegavelmente, torna-se muito mais 

fácil participar de debates e questionamentos. 
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Tal observação revela a participação popular cada vez mais intensa na discussão 

de questões que constituem todas as práticas das quais nos envolvemos cotidianamente 

e nos mostra que rompemos, portanto, com a representação de uma tecnologia a 

serviço unicamente dos donos do mundo [...] (Sábada e Gordo, 2008:11). Em outras 

palavras, o momento em que vivemos nos apresenta à possibilidade de sermos autores 

de novas histórias, que vão, coletivamente, sendo reescritas, recontadas e então 

novamente reescritas em um fluxo participativo constante que inclui diferentes atores, 

agendas e posicionamentos. O advento da Web 2.0 é o grande responsável pela 

instauração da cultura participativa, fazendo com que a interação online viabilize a 

construção de significados de modo rápido e exacerbado e nos apresentando ao 

letramento digital como um lugar de produção de conhecimento, de contestações e de 

inovações em que a cultura popular se torna extremamente relevante.  

Sábada e Gordo (2008:10) afirmam que o principal feito da Web 2.0 foi o de 

converter o usuário ao centro e entendemos, assim, que a vida social está tecnicamente 

mediada de maneira constante e ininterrupta [...] de modo que não pode ser 

compreendida à margem desta mediação. Quero dizer com isso que, para 

compreendermos o modo como a vida contemporânea vem se delineando, em especial 

no que se refere à interação digitalmente mediada, é mister inferir que a Web 2.0 

funciona de modo que o usuário protagoniza os processos (Arriazú, 2008). Em outras 

palavras, da Web 1.0 para a Web 2.0, vemos o usuário aflorar. De consumidor, 

passivamente absorvendo os conteúdos disponibilizados, vemos o nascimento de uma 

figura que produz, contribui, opina, descobre, compõe. 

Fica claro que a noção de letramento com a qual lidamos tem uma estreita 

relação com a vida social e com as práticas em que estamos inseridos. Segundo Jenkins 

(2008:10), nossas vidas, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de 

mídia, mas é importante que estejamos sempre atentos para o desafio que se coloca para 

todos nós na ordem social da modernidade recente que, segundo Martin (2008), tem a 

ver com a necessidade de fazermos escolhas aos participarmos das práticas da vida 

social. 
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Letramentos digitais como práticas sociais 

 

Pensar sobre letramento nos dias atuais, quando já somamos uma tradição de 

estudos dedicados à investigação do tema (Heath, 1982; Street, 1984; Kleiman, 1995), 

não poderia deixar de nos conduzir a uma perspectiva pluralizada. Esse é um caminho 

que percorre uma trajetória que vai desde a problematização da leitura como um 

processo essencialmente cognitivo até o entendimento de letramento como uma prática 

social, ou seja, ficamos frente a frente com um conceito que desloca nosso olhar da 

introspecção para o modo como nos relacionamos com textos na vida social. Baynham e 

Prinloo (2009:9) lembram que 

a atividade social interativa não é simplesmente a ação de códigos pré-determinados. 
Há uma dimensão criativa na interação, em que novos significados, consequências e 

adaptação são possíveis, não excluindo aquelas que são conflituosas ou mal 

entendidas. 

 

Ao fazer tal movimento, é possível observarmos que, assim como as práticas são 

plurais, também são os letramentos, multiplicados no momento sócio histórico em que 

vivemos, delineados por práticas advindas de uma mudança tecnológica que nos leva ao 

mundo digital e aos letramentos digitais. É impossível, portanto, negligenciar a Internet 

e a multiplicação de espaços digitais que operam diretamente sobre os relacionamentos. 

Isso quer dizer que o mundo digital nos presenteia com novas práticas e, 

consequentemente, com novos letramentos e relações, já que fazer parte de práticas 

letradas é sempre uma ação social (Street, 2009; Barton e Hamilton, 1998). Estamos, 

desse modo, em contato com uma nova episteme (Brockmeier & Olson, 2009) que traz 

o indivíduo e as práticas sociais das quais participa para o centro. De acordo com essa 

perspectiva, os letramentos são as práticas vividas na cultura e constituem, com isso, 

locais de construção e possibilidades de novas vivências. Isso acontece porque as 

pessoas comunicam, geram e negociam significados e o fazem mantendo relações 

(Dobson & Willinsky, 2009). 

No que se refere ao tema da redução da maioridade penal que será aqui 

discutido, por exemplo, as notícias que motivam a explosão da discussão do tema não 

podem ser entendidas apenas pelo viés da velocidade e do acesso à informação, mas 
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principalmente pelos efeitos que propiciam. Isso acontece porque as vidas das pessoas 

são diretamente afetadas pela informação que recebem e a possibilidade de participarem 

contribuindo com suas visões de mundo, sugestões, desejos, interesses traz o foco de 

atenção para as próprias pessoas.  

Assim, se pensarmos que participar de práticas de letramento é o mesmo que 

viver práticas sociais, estamos necessariamente sendo balizados por uma visão que nos 

afasta de estudos decodificativos (Street, 1984) e que nos orienta para a realização de 

investigações de cunho etnográfico, pois para entendermos as práticas é necessário que 

as vivamos. Isso está de acordo com um olhar para a interação que opera tanto de modo 

macro como de modo micro, em que podemos observar a dinâmica do diálogo, além de 

nos apresentar aos letramentos digitais como espaços de performances identitárias. É 

nesse sentido que entendo a Web 2.0 como o espaço dos encontros, dos contatos, das 

construções, desconstruções e reconstruções dinâmicas.  

Assim, quando falamos sobre letramentos digitais, a inauguração de um novo 

ethos, diretamente relacionado a um novo modo de pensar o mundo e de vivê-lo. 

Quando olhamos a nossa volta e atentamos para as novas tecnologias utilizadas 

cotidianamente, podemos perceber que o ponto principal não é apenas a realização das 

tarefas que já realizávamos de modo mais tecnologizado, mas sim as possibilidades que 

temos de interagir e de colaborar, ou seja, somos todos parte de uma única inteligência, 

que é inflada pelas novas tecnologias e se materializa pela distribuição da expertise e do 

conhecimento, pela colaboração e pela intensificação da participação de diferentes 

sujeitos no discurso (Lankshear e Knobel, 2007; Moita Lopes, 2012). 

Tal concepção de letramento remete-nos, como já discutido, à Internet como 

lugar de cognição compartilhada, onde comunidades de prática (Wenger,1998) vão 

sendo organizadas. Em tais comunidades, podem ser observados significados que 

afloram e instabilidades que se evidenciam, em parte em função da velocidade do 

mundo contemporâneo e das mudanças intensas em curso e em parte pelo fato de que é 

na prática que os significados são sempre criados, ou seja, as práticas são 

inevitavelmente sítios de edificação de conceitos, mas na rede tais construções são 

exacerbadas, realçando a contingência e a incompletude, porque, segundo Wenger 
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(1998:54), “o significado não está nem em nós e nem no mundo, mas na relação 

dinâmica de viver no mundo”. Esse processo, segundo Wenger (1998:56), sugere 

participação, que o autor define como a experiência social de viver no mundo como 

membro de comunidades sociais e de envolvimento ativo em iniciativas sociais. 

Embora a noção de comunidade seja extremamente importante, muito tem sido 

discutido sobre a sua abrangência. James Gee (2004) apresenta a ideia de espaços de 

afinidade que, segundo o autor, é uma visão alternativa que traz para a interação o foco 

de atenção e não para o fato de o indivíduo ser membro de uma comunidade. Gee 

(2004) assume que a ideia de comunidade é menos fluida, trazendo conotações fixas de 

pertencimento e uma tendência a projetar relações pacíficas entre os membros. Uma das 

críticas mais enfáticas diz respeito a aparente apresentação de comunidade como um 

lugar cercado por fronteiras. Essa noção é problemática quando pensamos nos 

relacionamentos de que as pessoas participam na rede porque, embora possa haver 

tentativas de estabelecer divisas, há uma intensa circulação de Discursos apontando 

sempre para novos horizontes, onde fronteiras são barradas, diluídas, atravessadas 

(Thomas, 2007).  

Gee (2004) apresenta um conjunto de onze traços que caracterizam espaços de 

afinidade, dos quais chamo principal atenção para aquele que os definem como locais 

onde as pessoas se relacionam umas com as outras fundamentalmente em termos de 

interesses, empreendimentos, objetivos ou práticas comuns (Gee, 2004:85). Seguindo as 

outras características elencadas por Gee (2004), o autor contempla que, nesses espaços, 

há um relacionamento entre diferentes graus de experiência sobre os assuntos, há muita 

criação, transformação do conteúdo, distribuição do conhecimento, interação com 

conhecimento advindo de outros espaços, valorização do conhecimento tácito, 

diferentes formas e rotas de participação e liderança permeável.  

Com base nesses traços, é importante observar a reiteração de letramentos como 

práticas sociais, como espaços de interação e de construção, como modos de nos 

relacionarmos com os outros e de viver, enfim, como uma ação cultural (Barton & 

Hamilton, 1998). Knobel & Lankshear (2008: 269), por exemplo, ao discorrerem sobre 

a participação em sites de relacionamento, afirmam que ser membro ou participar 
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ativamente em grupos no Facebook compreende modos socialmente reconhecidos de 

sinalizar interesse em, ou compromisso com algo em particular. Isso significa que os 

letramentos não estão relacionados a uma habilidade cognitiva, mas a modos 

socialmente reconhecidos de gerar, comunicar e negociar conteúdo significativo como 

membros de Discursos por meio de textos codificados (Knobel e Lankshear, 2008: 249). 

A experiência de nadarmos entre multissemioses traz para as nossas vidas uma 

reflexividade (Giddens, 1991) constante e inescapável em que podemos reparar que a 

vida política e suas questões nunca esteve tão acessa, multiplicando encontros, expondo 

visões de mundo contraditórias, propondo novos debates. Assim, quando assuntos de 

grande mobilização social, como é o caso da redução da maioridade penal, são trazidos 

à tona e se espalham pelo ciberespaço, observamos o engajamento de vários atores 

sociais que, ao refletirem, vão construindo posicionamentos para si mesmos e para os 

outros, aspecto que se instaura porque os novos letramentos digitais propiciam novos 

debates, questionam os significados tradicionais e são caminhos para novos discursos 

(Moita Lopes, 2012). 

Portanto, não é por um acaso que a tecnologia serve tão bem à política. A 

tecnologia é parte da vida social e como tal é convocada por ela e é nas redes que 

contemplamos cada vez mais um repensar incessante sobre a vida social (Moita Lopes, 

2010). O mais importante é o reconhecimento de que precisamos compreender os novos 

letramentos digitais a partir de um ethos original que toma esse lugar como espaço de 

discussão, agenciamento, reinvenção e transgressão (Moita Lopes, 2010). 

A seguir, à luz do olhar para os letramentos digitais a partir desta nova 

perspectiva, relaciono-os aos posicionamentos indexicados por meio das pistas 

linguísticas que constroem as nossas performances e as dos outros nas interações das 

quais participamos na rede. 

 

Letramentos digitais como espaços de construção de posicionamentos 

 

Toda a discussão sobre letramentos digitais como práticas sociais apontam 

necessariamente para o fato de que nós somos os Discursos nos quais circulamos e que, 
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portanto, a vida social é construída na interação. Esse processo não é dado, mas 

realizado discursivamente, já que os conceitos teóricos são construídos dentro de uma 

determinada ordem do discurso (Foucault, 2001). Seguindo esta linha de raciocínio, 

podemos pensar, então, que a rede, ao conceder diversas oportunidades de nos 

relacionarmos ao interagirmos nas diferentes práticas de letramento, também nos 

abastece com um farto sortimento de posicionamentos. Porém, vale ressaltar que não é a 

estabilidade e fixidez que marcam nossos posicionamentos interacionais. Adversamente, 

é a contradição que, muitas vezes, se faz presente, mostrando que é na dinâmica das 

interações (Markovà, 1990) que nossos posicionamentos são negociados. 

À vista disso, é necessário operar com a visão de que somos filhos do contexto, 

ou seja, nossas performances surgem das práticas em que estamos cotidianamente 

envolvidos, construindo possibilidades de sermos sempre outros. Butler (2004), por 

exemplo, chama atenção para as repetições que se evidenciam nas práticas discursivas e 

que geram solidificações que vão essencializando a vida social. No entanto, constata 

que a força das transformações também reside na fluidez discursiva e na fluidez de 

nossas performances, visto que operamos sempre com sentidos de estabilidade e com 

sentidos de criatividade. 

Nesse momento, em que já estabelecemos que operamos com os usos concretos 

da linguagem, isto é, com as práticas discursivas e como as pessoas vão se 

posicionando, posicionando os outros e sendo posicionadas ativamente no discurso, vale 

indagar como, analiticamente, observamos tais posicionamentos. Nesse artigo, conto 

com o modelo analítico oferecido por Wortham (2001), que utiliza o posicionamento 

interacional mostrando que quando alguém assume um determinado posicionamento, 

age como certo tipo de pessoa e torna-se esse tipo de pessoa (Wortham, 2001:9). 

Wortham (2001) mostra como as pistas linguísticas indexicalizam 

posicionamentos porque, quando falamos, estamos refletindo sobre o que dizemos para 

alguém, isto é, estamos controlando metapragmaticamente a nossa participação em uma 

dada interação e são as pistas indexicais que vão apontando para os modos como 

construímos as nossas performances e as dos outros. É nesse sentido que é muito 

importante dar atenção para o fato de que somos autores de nossas histórias e que, nesse 
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processo, trazemos à tona outras vozes que ajudam a compor nossos posicionamentos 

(Thomas, 2007). Assim, segundo Wortham (2001), as pistas indexicais mediam a 

construção das enunciações dos participantes e pressupõem aspectos relevantes do 

contexto. É interessante verificar que, no contexto online, podemos observar que as 

performances sendo encenadas por posicionamentos na ação de textos que fornecem 

pistas a partir de palavras, imagens gráficas (avatares), códigos etc. (Thomas, 2007). 

Embora o autor tenha se dedicado ao estudo de narrativas autobiográficas, 

reconhece que a aplicabilidade da abordagem como ferramenta metodológica é ampla e, 

por isso, utilizo as pistas linguísticas como ferramenta de análise mesmo os dados não 

sendo narrativas. Dentre as pistas linguísticas, as que me servirão como ferramenta de 

análise serão as seguintes: 

1) Referência e predicação: a referência diz respeito à nomeação das coisas do 

mundo e a predicação se caracteriza por meio da qualificação das referencias 

feitas. 

2) Descrições metapragmáticas: aqui estão incluídos os chamados “verbos de 

dizer”. Tais verbos são metapragmáticos porque se referem e predicam sobre 

o uso da linguagem, construindo uma avaliação moral (sua e de seus 

interlocutores). Wortham (2001:71) explica que caracterizar a fala de 

alguém usando verbos metapragmáticos é um poderoso meio de 

ventriloquismo, ou seja, ao avaliar o que foi dito por alguém, o participante 

de uma interação se posiciona por meio da fala do outro. 

3) Índices avaliativos: as pessoas usam a linguagem de modos particulares que 

as associam de maneira estereotipada a certos tipos de pessoas. Podem ser 

itens lexicais, construções gramaticais, sotaque, ou qualquer outro de um 

grupo de padrões linguísticos (Wortham, 2001:73). 

4) Modalização epistêmica: modalizadores epistêmicos comparam o status 

epistemológico dos eventos narrados, expressando uma avaliação sobre o 

valor de verdade do que foi dito. 

 

A questão da maioridade penal nos letramentos digitais 
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Não é de hoje que muito tem se discutido a questão da redução da maioridade 

penal no Brasil. Duas observações merecem destaque para darmos início a essa 

conversa. Primeiramente, a sociedade parece impulsionada a mobilizar novas discussões 

sobre o tema a cada nova tragédia que abala o curso da vida cotidiana, acontecimentos 

que, obviamente, trazem indignação, medo e revolta. Outro ponto que merece destaque 

é a capacidade que as notícias têm de viajar, fenômeno exacerbado pelas novas 

tecnologias da informação e os encontros que são intensificados.  

Irrefutavelmente, em sociedades como a nossa, é comum observarmos a 

brevidade entre os acontecimentos e a circulação da mensagem porque a tecnologia nos 

assegura o encolhimento do tempo e o aprofundamento dos contatos. Nunca estivemos 

tão próximos, tão conectados. Assim, as notícias que chegam, que vêm e vão, nos 

atravessam e nos transformam. Obviamente, não somos objetos passivos, meros 

consumidores. Na verdade, cada vez mais somos parte de todo o processo e aquilo que 

dizemos ganha importância e notoriedade ao nos relacionarmos debatendo sobre tudo a 

todo o momento em uma constante participação. 

No que se refere ao tema em questão, acontecimentos recentes e cada vez mais 

comuns envolvendo a participação de jovens em homicídios são notícias que circulam 

rapidamente pelas manchetes dos jornais, mas principalmente nas redes sociais e blogs, 

chamando atenção para proliferação de comunidades, grupos, páginas em que há uma 

rica entextualização (Rampton, 2006) e hibridismo promovidos pela participação 

conjunta de vários autores. Nesse processo de coautoria, surgem diferentes sujeitos que 

se posicionam contra ou a favor da redução da maioridade penal, tornando evidente que 

grande parte da sociedade parece ávida por justiça. Estamos, como nos lembra Moita 

Lopes (2010:393), em meio à Multidão e seus discursos inovadores, desestruturadores 

e inesperados.  
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Com isso, percebemos os novos letramentos digitais como lugares em que 

debates políticos são instaurados, onde a Multidão
2
 se reúne para tentar tomar as rédeas 

desse mundo em descontrole (Giddens, 2002). É em meio a essa visão de tecnologia 

como uma prática de ação política (Moita Lopes, 2010), que as discussões sobre a 

redução da maioridade penal rendem querelas apaixonadas, o que acontece em um 

espaço que surge como multiplicador de nossos contatos. Tal potencialização de nossas 

relações sociais nos convida a coparticipar da vida de pessoas que não conhecemos, 

que desarticulam nossas concepções de mundo e ideologias [...] (Moita Lopes, 2010: 

395). 

Naturalmente, há discursos operando em várias direções, o que promove 

contendas acaloradas. Jovens cometem crimes, é verdade, mas esse não é um privilégio 

da modernidade recente e muito menos do Brasil. No entanto, algumas discussões mais 

recentes a respeito da redução da maioridade penal parecem demonizar os tempos em 

que vivemos e a evidente participação nociva de jovens menores de 18 anos que, 

segundo muitos, costumam ser romantizados por nossas leis atrasadas. 

De fato, o cenário não é nada simples. Muito pelo contrário, a trama chega a ser 

labiríntica, já que não há como essencializarmos os jovens ou entendermos os atos 

criminosos e os dias atuais a partir de uma perspectiva única e descontextualizada. É 

imperativo que o debate seja inaugurado e, na verdade, a sociedade já se mobilizou 

nesse sentido. Como já discutido, o letramento digital surge como espaço de instauração 

de sentidos, o que acontece a uma velocidade antes inimaginável. Textos viajam sendo 

entextualizados e criando os mais variados efeitos em nossas performances cotidianas. É 

nesse sentido que chamo a atenção para o fato de que, certamente, notícias sobre crimes 

cometidos por crianças e adolescentes chegam muito mais rápido ao nosso 

conhecimento, ou seja, o acesso à informação é instantâneo e a população sente-se cada 

vez mais motivada a participar, comentar, exigir providências, além de convocar a 

participação dos demais atores sociais para as discussões. Mas que discursos operam na 

                                                             
2 Trabalho com o conceito de Multidão em oposição ao conceito de massas (Hardt; Negri 2005 apud 
Moita Lopes, 2013) em que o primeiro exalta a diferença e aponta para a variedade de discursos que 
constroem, contestam e transformam a vida social. 
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construção das verdades que circulam sobre os adolescentes infratores e sobre a 

validade da maioridade penal vigente? 

Trabalhando com o conceito de que o sujeito é efeito de ações discursivas e de 

exercícios de poder, nos aproximamos dos estudos de Foucault e de sua inigualável 

importância para a discussão sobre performances identitárias. Thomas (2007) diz que, 

para Foucault, diferentes discursos (o médico, o psicológico, o econômico, o político) 

produzem diferentes tipos de práticas sociais, instauram determinadas ‘verdades’ e 

criam sociabilidades distintas (‘o louco’, ‘o doente’, ‘o pervertido’, o ‘marginal’). 

Assim, sob certas condições sociais, históricas e políticas, determinados enunciados 

começam a contar como verdadeiros. No entanto, como aponta Thomas (2007), 

Foucault esclarece que, ao nos tornamos cientes de nossa natureza constitutiva, abrimos 

as portas para a possibilidade de agenciamento, isto é, de nos reconstruirmos em outras 

bases sociodiscursivas. 

A seguir, apresento a análise de alguns comentários feitos em uma postagem em 

uma página do Facebook que tematiza o apoio à redução da maioridade penal. 

 

Página do Facebook sobre Redução da Maioridade Penal: um espaço de afinidade. 

 

A página do Facebook analisada a seguir 

intitulada “Eu Apoio a Redução da Maioridade Penal”, 

foi criada no dia 13/04/2013. Conta com 1.671 curtidas e 

é organizada em torno de uma causa que diz: “Bandido é 

bandido não importa a idade”. A página apresenta dez 

fotos em sua linha do tempo, uma foto de capa e uma 

foto de perfil. Justifico a escolha desta página pelo 

grande número de postagens realizadas em um curto 

espaço de tempo, denotando sua crescente popularidade. 

A postagem que escolhi para a análise, 

apresentada ao lado, gerou 95 curtidas, 1163 

compartilhamentos e 21 comentários dos quais, por questões de espaço, analisarei cinco 
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por serem bastante representativos dos 

posicionamentos assumidos pelos 

participantes nos demais comentários. 

A seguir, podemos ver que a postagem 

desta imagem data do dia 8 de maio de 

2013, quando gerou alguns comentários 

e outros que continuaram acontecendo 

até o dia 24 de agosto de 2013. 

Nota-se que, embora as 

postagens deste espaço de afinidade 

tenham por objetivo discutir a questão 

da maioridade penal convocando a 

população para a realização de uma 

ação política que resulte na mudança da 

lei, a vida social é atravessada por 

questões de gênero, raça e sexualidade, 

instaurando a impossibilidade de 

tratarmos de tais questões de modo 

compartimentalizado e marcando a 

neutralidade como um projeto impraticável. Com isso, verificamos que a imagem 

apresentada mobiliza discursos racistas 

e que alguns dos comentários gerados 

operam na direção da contestação de 

tais discursos, construindo reflexões 

antirracistas com base na análise da 

imagem que retrata um adolescente 

negro, descalço, simplesmente vestido, 

algemado e sendo agarrado pelo braço 

por um policial. Além da figura propriamente dita, há também um título para o cartaz 

(Maior idade penal 14 anos) e outras reinvindicações que vão de pena de morte para 
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crimes como sequestro e estupro, cela comum e perda do direito de se candidatar para 

políticos corruptos até prisão perpétua para assassinos. 

Participar de espaços de afinidade em páginas de redes sociais, como já 

discutido neste artigo, constitui práticas de letramento em que as pessoas interagem 

dinamicamente, atuando como autores e construindo significados conjuntamente. 

Reforço que não tomo a linguagem como representação da vida social, preexistindo a 

ela e impondo subjetividades, mas à luz da construção. Assim, analiso a seguir as 

contribuições geradas pela postagem da imagem orientada pela visão de que, ao nos 

posicionarmos discursivamente, nos construímos e construímos os outros. Lembro ainda 

que tais posicionamentos são frequentemente contraditórios e fluidos. 

A primeira postagem feita, que data do mesmo dia da publicação da imagem, 

não se refere a qualquer dos significados motivados por ela e, por essa razão, será 

ignorado. Note-se que os participantes do debate também a ignoraram. A segunda 

contribuição, feita por Elias, mostra como ele se alinha aos discursos mobilizados pela 

imagem publicada. Inclusive, o participante inicia a sua contribuição utilizando letras 

minúsculas e depois “altera a sua voz”, gritando, como podemos perceber pela troca 

para caixa alta. Elias faz referência aos adolescentes infratores predicando-os 

ironicamente como “SANTINHOS”. Desse modo, posiciona-se reflexivamente como a 

favor a redução da maioridade penal e posiciona internacionalmente os adolescentes 

envolvidos em crimes como bandidos: “...é mais de certo...”, “SE ELES ESTÃO INDO 

PRESOS É PORQUE ALGUMA COISA FISERÃOO”. 

Em seguida, este comentário não deixa de ser contestado por Tadeu, que traz 

para a discussão outra questão, a pobreza. Ao iniciar sua fala dizendo que “o problema é 

que...”, Tadeu utiliza um índice avaliativo que indexa determinadas vozes alinhando-o 

com discursos que questionam crenças essencialistas e deterministas sobre a 

participação de jovens pobres em atos criminosos e sobre a certeza de que a mesma 

regra punitiva nunca funciona para as famílias abastadas, como podemos observar pela 

utilização do item lexical “só”. No entanto, embora sua fala não seja conclusiva sobre 

seu posicionando a favor ou contra a redução da maioridade penal, direciona o debate 

para um novo olhar sobre a questão e seu comentário é curtido uma vez. 
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O comentário que aparece na sequência, feito por Alice, reverbera discursos 

religiosos que a posicionam a favor da redução maioridade penal. Alice se posiciona 

como religiosa por meio do índice avaliativo “diante de Deus”, além de trazer a voz do 

discurso científico que elege por meio da modalização epistêmica “apartir dos sete anos 

já tem consiencia” e novamente uma modalização epistêmica mobilizando o discurso 

religioso: “...e se nao se arrepender vai para o inferno...”. Podemos verificar que o 

discurso de Alice parece apoiar a proposta da imagem que comenta, confirmando seu 

posicionamento reflexivo pela utilização de discursos religiosos e biológicos, o que, ao 

mesmo tempo, posiciona internacionalmente as crianças e jovens a quem se refere como 

perspicazes e passíveis de serem punidos como adultos. 

Os comentários seguintes, feitos por Kleber e Rodrigo, os posicionam a favor da 

redução da maioridade penal, ambos pela utilização do item lexical “apoio”. Na 

sequência, Bruno faz referência à imagem postada predicando-a como preconceituosa: 

“Que enorme preconceito!”, sentido que é intensificado pelo uso do item lexical 

“enorme” e continua descrevendo a cena por meio de itens lexicais que predicam o 

policial e a criança e estabelecem a diferença e oposição marcante entre eles: 

“Brigadiano fortão e branco”, “criança descalça”, “pobre”, “negro”, posicionando-se 

reflexivamente como antirracista. Por meio de modalização epistêmica, marca seu 

posicionamento reflexivo chamando atenção para os discursos racistas incitados pela 

imagem e posicionando internacionalmente os demais participantes como 

preconceituosos e racistas: “O que vocês pensam? São meras palavras ou realmente 

querem dizer algo que sentem a muito tempo pelas pessoas pobres e/ou negras?”.  

 

Conclusão 

 

Este trabalho é atravessado pela concepção de que a linguagem só existe em 

situações concretas de uso. No entanto, ainda que atentos para as peculiaridades locais 

que vão dinamicamente sendo construídas na interação, não podemos deixar de olhar 

para as edificações históricas presentes e atualizadas a cada momento interacional. 

Assim, vivemos constantemente o atrito provocado por nossas relações que ecoam 
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vozes há muito instauradas. Como afirmam Davies & Harré (1990:33), é na conversa 

que já aconteceu que estão os arquétipos das conversas correntes. 

Isto posto, relembro que as contribuições discursivas presentes nesta breve 

análise, que ocorrem em um ambiente digital, fazem parte do entendimento de 

letramentos como práticas sociais, ou seja, da compreensão de que, ao participarem do 

espaço de afinidade investigado, os sujeitos estão envolvidos em práticas de letramento 

à luz de um novo ethos, orientado para a participação e construção conjunta de 

conceitos. Nesse local de construção, as pessoas estão se posicionando e posicionando 

os outros dinamicamente e é em tais práticas discursivas que ao falar e agir de uma 

determinada posição, as pessoas trazem para aquela determinada situação a história 

como a concebem (Davies & Harré, 1990:37). 

É imprescindível sublinhar que, embora o espaço de afinidade em questão tenha 

um propósito bem estabelecido, isso não significa que outras agendas e discursos não 

compareçam para compor os significados que vão sendo construídos. Na verdade, não 

há como estabelecer prognósticos e criar rotas para os caminhos que os participantes 

devem seguir, o que fica evidente por meio de posicionamentos interacionais e 

reflexivos variados e contraditórios que emergem da interação. 

Quanto ao posicionamento reflexivo dos participantes, a variedade de vozes que 

mobilizam costuma orientá-los para discursos que aprovam a redução da maioridade 

penal a partir de ideias sedimentadas que apontam para a religião ou para a maturação 

biológica, mas  

tais letramentos podem funcionar também como um lugar no qual o ativismo político, 

da mesma forma que na ágora grega da Antiguidade Clássica assim como nos velhos 

moinhos, tem mais espaços (agora infinitamente expandidos) de agenciamento, de 

transgressão de narrativas dadas ou em construção de pensamentos inovadores sobre a 
vida social como pode também se defrontar com discursos questionadores [...]. 

Moita Lopes (2010:414) 

 

Assim, posicionamentos reflexivos também comparecem por meio de discursos 

questionadores da lógica racista que retrata o menino infrator como negro e pobre. A 

discussão é então deslocada da “redução da maioridade penal para 14 anos” para “quem 

é esse adolescente infrator a quem estamos nos referindo?”. Tadeu e Bruno estranham a 
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lógica vigente e nos convocam a refletir e a caminhar por outros discursos. Da mesma 

forma que seus posicionamentos discursivos estão em congruência com uma lógica não 

determinista, ao mesmo tempo, posicionam internacionalmente o adolescente retratado 

na postagem como vítima de preconceito em razão de sua raça e condição financeira. 

As contribuições de Tadeu e Bruno estão em consonância com a possibilidade 

de construirmos novas formas de ser, de sacudirmos discursos normalizadores que 

apagam os sujeitos e prescrevem futuros. Isso significa que, embora a proposta deste 

espaço de afinidade seja esquentar o debate sobre a redução da maioridade penal de 

modo a trazer ações políticas claras que se materializem em justiça social, é importante 

não escorregar por caminhos que essencializem. Felizmente, a discussão continua e está 

sempre aberta a olhares menos engessados. 
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