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Resumo:

Este trabalho tem por objetivo analisar os discursos de duas professoras e seis alunos acerca das práticas de
letramentos empregadas em aulas de língua portuguesa. Para tanto, orientamo-nos pela perspectiva
qualitativa, pois essa permite uma visão dialética dos diversos fatores que influenciam a prática docente
(GATTI: ANDRÉ, 2010). No intuito de atingir nosso objetivo, tomamos como base teórica estudos como os de
Bagno (2002), Bortoni-Ricardo (2004), Kleiman (1995), Molina (2011), Rojo (2012), SECADI (2007), Soares
(2011) Terzi (1995). Assim, diante das observações realizadas, percebemos que o ensino ainda é fortemente
influenciado por uma concepção de letramento autônomo, em que a língua é vista mais como um modo de
impor determinados comportamentos linguísticos do que como um fenômeno social e, portanto, permeada
por diversas relações de poder.

Palavras-chave: Letramento; Escolas do campo; Ensino de língua portuguesa.

Résumé:

Ce travail vise à analyser les discours de deux professeurs et six élèves sur les pratiques
d&39;alphabétisation utilisées dans les classes de langue portugaise. Pour ce faire, nous adoptons le point de
vue qualitatif, car il permet une vision dialectique des différents facteurs qui influencent la pratique
d&39;enseignement (GATTI: ANDRÉ, 2010). Pour atteindre notre objectif, nous prenons des études
théoriques tels que Bagno (2002), Bortoni-Ricardo (2004), Kleiman (1995), Molina (2011), Rojo (2012),
SECADI (2007), Soares (2011 ) Terzi (1995). Ainsi, compte tenu des observations, nous nous rendons
compte que l&39;éducation est toujours fortement influencée par une conception d&39;alphabétisation
autonome, dans la langue est davantage perçue comme un moyen d&39;imposer certains comportements
linguistiques que comme un phénomène social et donc imprégné par divers les relations de pouvoir.

Mots-clès: L&39;alphabétisation; Écoles du champ; L&39;enseignement de la langue portugaise.

Introdução

Este trabalho, realizado mediante pesquisa bibliográfica e de campo, tem por objetivo analisar os discursos de
duas professoras e seis alunos acerca das práticas de letramentos empregadas nas aulas de língua
portuguesa. As atividades de campo foram realizadas no primeiro semestre de 2011, durante pesquisa de
iniciação científica vinculada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL. Durante as
atividades, assistimos a aulas de língua portuguesa de duas professoras por um período de seis meses, e
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elaboramos um diário de campo com as observações realizadas durante esse período. Após as observações,
foram realizadas entrevistas com 06(seis) alunos e as 02(duas) professoras, sendo que as entrevistas foram
gravadas e transcritas.

As entrevistas dos alunos e professoras, depois de transcritas, foram analisadas por meio de uma leitura
enunciativo-discursiva em que consideramos o perfil do Eu que produz os enunciados, o momento
sócio-político-ideológico, levando-se em conta os fatores que contribuem para sua visão de escola no campo e
sobre a importância do ensino-aprendizagem de língua portuguesa.

Nosso objetivo na pesquisa é analisar as concepções de letramento presente no discurso dos entrevistados,
bem como sua influência nas práticas pedagógicas e, por consequência, na formação crítica dos alunos. Para
tanto, orientamo-nos pela perspectiva qualitativa, pois este tipo de pesquisa permite uma visão dialética dos
diversos fatores que influenciam a prática docente (GATTI: ANDRÉ, 2010), e possibilita uma maior
proximidade entre o pesquisador e fenômeno que deseja investigar (BORTONI-RICANDO, 2008). No intuito de
atingir nosso objetivo, tomamos como base teórica estudos como os de Bagno (2002, 2009), Bortoni-Ricardo
(2004), INEP (2007), Kleiman (1995), Molina (2011), Rojo (2009, 2012), SECADI (2007), Soares (2008.
2010, 2011) Terzi (1995).

Assim, diante das observações realizadas durante a pesquisa, percebemos que o ensino ainda é fortemente
influenciado por uma concepção de letramento autônomo, em que a língua é vista mais como um modo de
impor determinados comportamentos linguísticos do que como um fenômeno social e, portanto, permeada
por diversas relações de poder. Neste contexto, uma escola pensada para outra realidade e práticas de
letramento que desconsideram a realidade do aluno acentuam as dificuldades de aprendizagem, fortalecem os
mecanismos de exploração, exclusão e dominação do camponês que não consegue o domínio do
conhecimento em língua portuguesa, necessário à contraposição aos valores hegemônicos da sociedade,
questão que será analisada no decorrer deste trabalho.

A escola camponesa enquanto agência de letramentos: situando o ambiente de
ensino-aprendizagem.

Na sociedade brasileira, durante muito tempo, o aluno camponês foi excluído por não ter acesso à escola. Na
década 1960, a elite brasileira, incomodada com os problemas que vinham acontecendo nas grandes cidades,
em decorrência do grande êxodo rural, vê na escola a oportunidade de fixar o homem ao campo, mesmo a
LDB/61 (Lei n° 4024/1961) manifestava preocupação em conter o fluxo migratório dos camponeses para a
cidade (SECADI, 2007). Assim, a escola serviu aos interesses do capital, formando sujeitos que aceitassem
uma dada posição e continuassem vivendo no campo e produzindo os alimentos necessários ao
desenvolvimento do capitalismo, sem, contudo, ter o direito a uma educação de qualidade.

A privação do direito a educação de qualidade a que vem sendo submetido o camponês é apenas um dentre
outros direitos que vêm sendo negligenciados. Assim, a classe empobrecida, a quem já é negado o direito à
terra, à moradia, a saneamento básico, a esporte, a lazer etc., é também vítima de injustiça no que tange o
acesso ao conhecimento. A negação de todos esses direitos é sustentada por modelo de escola que tira do
camponês o direito de ser camponês. Seus costumes, crenças, cultura e, no caso específico deste estudo, sua
língua é desconsiderada, sendo substituídos por um modelo inspirado no padrão de vida urbano. Esse
posicionamento é confirmado pela SECADI (2007) quando essa afirma que a escola oferecida aos povos do
campo é regida por um modelo urbanocêntrico, ou seja, a educação do campo vive sob uma lógica urbana,
que desconsidera as especificidades do aluno, e além de desconsiderar o contexto em que o processo
educativo se desenvolve, promove uma visão homogeneizadora de educação.

Embora reconheçamos que a educação urbana apresente qualidade bem abaixo do desejável, em se tratando
de escola camponesa a situação é ainda mais problemática. A pouca disponibilidade de recursos ofertados a
professores e alunos, somados a baixos salários e a um modelo urbanocêntrico de escola (SECADI, 2007), faz
com que o aluno seja excluído mesmo estando em um ambiente que deveria proporcionar sua inclusão social
e transformação das estruturas atuais da sociedade.
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Na realidade camponesa, os professores são submetidos a condições degradantes de trabalho, contando com
poucos recursos para o auxílio à prática pedagógica. Tal situação, somada ao fato de muitos dos professores
que atuam na zona rural não terem formação adequada contribui para que não sejam alcançados melhores
resultados. Segundo Molina (2011), em 2007, aproximadamente 178 mil professores que atuavam no campo
(61% do total de 311.025) não apresentavam formação adequada para a área de atuação. Contribuindo para
evidenciar a situação vivenciada por esses professores, o INEP (2007) e a SECADI (2007), destacam que
estes profissionais recebem um salário inferior aos da cidade, além de sofrer com alta rotatividade,
sobrecarga de trabalho e dificuldade de acesso à escola, pois, em muitos casos, têm que enfrentar estradas
mal conservadas sem receberem ajuda de custo para sua locomoção.

Logo, com base nos dizeres da SECADI (2007) e de Molina (2011), percebemos que só poderemos pensar em
uma sociedade democrática se conseguirmos assegurar o direito de todos a uma educação que leve em
consideração as especificidades dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Pensar Educação do Campo
exige repensar o modelo de sociedade e o papel da escola enquanto espaço privilegiado de práticas de
letramento .

A escola tem por principal função, formar alunos aptos a atuarem nas diversas situações de uso da língua,
fazendo com que estes a tomem como instrumento para a plena participação social (KLEIMAN, 1995; ROJO,
2009; SOARES; 2010, 2011; SOUZA et al., 2012). Nesse sentido, é que se torna importante ter consciência
de que a língua é utilizada nas mais diversas situações de nosso cotidiano como uma forma de participação,
e, mais do que simples instrumento de comunicação ou de designação, ela é uma forma de construirmos o
mundo (SANTOS, et al., 2012).

É justamente essa vinculação entre a língua e a construção da realidade social que passa pela plena
capacidade de sua utilização nas diversas situações sociais em que o aluno camponês possa se encontrar. Ou
seja, é papel fundamental da escola camponesa dotar os alunos da plena capacidade de utilização da língua.
Mais do que alfabetizar, é preciso letrar, isto é, mais do que conhecer o código, é preciso saber usá-lo em
situações em que a leitura e a escrita tenham sentido e façam parte da vida dos alunos (KLEIMAN, 1995;
SOARES, 2010, 2011).

Kleiman (2000), refletindo sobre a realidade escolar brasileira, salienta a necessidade de se criar práticas de
ensino de língua materna (práticas de letramento escolar) condizentes com a realidade social do aluno. Para
esta autora, um projeto de letramento é constituído por um conjunto de atividades que têm origem na vida
do aluno e que envolve o uso da escrita, ou seja, com foco na leitura e produção de textos circulam
socialmente e que sejam realmente lidos. Nesse processo é de fundamental importância que haja um trabalho
coletivo de alunos e professores, cada um segundo sua capacidade.

Diante da reflexão até aqui realizada, da exposição, mesmo que de forma sucinta, dos estudos realizados
acerca da educação do campo, (se é que se possa falar que temos uma educação realmente do campo)
verificamos que a escola oferecida aos povos campesinos muito pouco leva em consideração seus interesses,
conhecimentos, crenças, cultura, e, mesmo sua língua. Pelo estudo até aqui desenvolvido, percebemos que
temos uma escola no campo, que ainda não é do campo. Nesse sentido, passemos a refletir sobre as práticas
de letramento escolar observadas durante a realização da pesquisa.

As práticas de letramento sancionadas na sala de aula: discursos discordantes acerca do ensino de
língua portuguesa

Por muito tempo a visão de linguagem que prevaleceu nas salas de aulas brasileiras pensava o texto a partir
de uma concepção abstrata, em que o falante desempenhava papel passivo na construção dos sentidos
(SANTOS et. al., 2012). Nessa perspectiva, a língua é encarada como algo pronto, independente dos sujeitos
que a utilizam, ou seja, as atividades pedagógicas “em muitos aspectos, ainda mantém uma perspectiva
reducionista do estudo da palavra e da frase descontextualizada” (ANTUNES, 2003, p. 19). Durante a
realização da pesquisa, percebemos que essa perspectiva reducionista de ensino de língua portuguesa ainda
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dispõe de bastante prestígio, situação que é evidenciada pela ênfase dada, nas aulas observadas, ao ensino
centrado em regras e nomenclatura gramatical.

Durante o período em que observamos as aulas de língua portuguesa foi possível verificar, seja nas práticas,
seja nos discursos, como as professoras pensam o ensino-aprendizagem da língua materna. Foi interessante
constatar que nos discursos das professoras já se faz presente um pouco das “novas” teorias que vêm sendo
desenvolvidas acerca do ensino de línguas, como a necessidade do tratamento da diversidade linguística em
sala de aula e do trabalho com diversos gêneros textuais que circulam socialmente. Ao que parece estamos
em um processo de transição (BAGNO, 2002) em que se começa a pensar novas formas de encarar o ensino
de língua portuguesa. O discurso das professoras quando questionadas acerca do modo como a diversidade
linguística deve ser tratada, evidencia essa situação. Vejamos.

A gente se encontra né... com situações assim... que não está dentro da nossa
norma padrão... mais como é comentado e estudado a gente tem que... procurar
encaminhar esses alunos pra eles entenderem a forma padrão... porém não pode
dizer nem descartar a possibilidade do que ele trouxe de berço... a gente tem que
adequar a situações né... sem dizer a eles em momento algum que eles estão
errado... que ninguém está entendendo o que eles tá falando (Professora “A”, em
05/11/2011). (Grifo nosso)

Eu sempre respeito os diversos falares... agora mostro para os alunos a língua culta
(Professora “B” de língua portuguesa, em 03/05/2011). (Grifo nosso)

Pelo discurso das professoras, percebemos que elas reconhecem a necessidade de respeitar a variação
linguística que os alunos trazem de suas vivências. Quando a professora “A” enuncia “porém não pode dizer
nem descartar a possibilidade do que ele trouxe de berço” evidencia que a variedade linguística do aluno
camponês, embora não esteja em conformidade com a “norma padrão”, deve ser valorizada, pois “uma
pedagogia que é culturalmente atenta aos saberes dos educandos está atenta às diferenças entre a cultura
que eles representam e a da escola” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 38), sendo, pois, necessário pensar o
ensino para além de imposições sem, contudo, deixar de oferecer ao aluno a possibilidade de se apropriar da
variedade prestigiada socialmente.

Um outro ponto que merece destaque na posição assumida pela professora “A” pode ser observado no
seguinte enunciado: “sem dizer a eles em momento algum que eles estão errados... que ninguém está
entendendo o que eles tá falando” (Professora “A”, em 05/11/2011). Nesse ponto, percebemos qual é o
tratamento que geralmente é dado à variedade linguística do aluno camponês, isto é, sua forma de falar é
tida como “errada”, devendo, pois, ser “corrigida”. Logo, a atitude demonstrada pela professora é bastante
interessante, pois se distancia do que comumente é feito em sala de aula, ou seja, tem “consciência de que
não é mais possível simplesmente dar as costas a todas as contribuições da ciência lingüística moderna e
continuar a ensinar de acordo com os preceitos e preconceitos da Gramática Tradicional” (BAGNO, 2002, p.
17).

Embora a atitude expressa pelas professoras, nas passagens acima, seja de respeito à pluralidade linguística
presente na escola, em outros momentos, a noção de erro foi um fator de destaque, isto porque “o ensino de
português na escola brasileira tem visado, tradicionalmente, “reformar” ou “consertar” a língua do aluno”
(IBID, 2002: 19-20) (Grifos do autor) sendo pensado a partir de dicotomias, entre as quais podemos
destacar: certo-errado; culto-popular; belo-feio. E, no discurso das professoras, podemos verificar traços
dessa forma de encarar o modo de falar dos alunos. Nos trechos a seguir, verificamos como as variedades
linguísticas que não se enquadram na norma culta são frequentemente tratadas.

É, as vezes, acho que dependendo da situação a gente age por impulso e comete
erros... mais na medida do possível a gente vai trabalhando... eu vou
trabalhando... eu vou revendo com eles essa situação né... de uma forma que eles
não se sinta tão... atingido verbalmente pra não causar o chamado impacto né! ou
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medo (Professora “A” de língua portuguesa, em 05/08/2011).(Grifo nosso)

Eu digo assim... eu digo para os alunos que... eu já corrigi colocando no quadro e
mostrando a diferença da linguagem culta e da linguagem coloquial para que ele
perceba a diferença... que quando a gente estuda... a gente precisa melhorar o
nosso vocabulário ... mas eu sempre coloco mesmo que o conteúdo não esteja
preestabelecido... aí eu começo a colocar aquele conteúdo para o aluno (Professora
“B” de língua portuguesa, em 03/08/2011). (Grifo nosso)

Nos trechos destacados acima, percebemos como o ensino ainda é fortemente influenciado por uma visão
estruturalista de língua, quase sempre centrado em um padrão a ser seguido de modo obediente. Não
observamos, por exemplo, durante o período de pesquisa de campo, discussões acerca da diversidade
linguística existente dentro e fora da escola, nem sobre o porquê da “eleição” da forma estudada. Contudo,
esta situação não pode ser vista de modo isolado, pois é evidente que causas externas à escola interferem de
forma decisiva nos resultados do ensino (ANTUNES, 2003) e as práticas empregadas não podem ser pensadas
isoladas, já que dialogam com alguns fatores como a constante proletarização da função docente, a falta de
formação inicial e continuada voltada para a realidade camponesa, as condições de trabalho docente, pois nas
entrevistadas as professoras relataram dificuldades relacionadas ao baixo salário recebido, à grande
quantidade de alunos nas salas e à falta de tempo para estudo e planejamento das atividades pedagógicas, o
que dificulta a busca de novos conhecimentos e o acesso aos novos modos de pensar o ensino de línguas.

Os depoimentos das professoras permitem-nos pensar que embora algumas mudanças venham ocorrendo,
sobretudo, nos discursos acerca da necessidade da valorização da diversidade de falares presentes na escola,
na prática, o ensino ainda é fortemente pensado a partir de um padrão monolíngue, branco, urbano inspirado
na cultura da classe dominante. No discurso da professora “B”, por exemplo, os trechos em destaque são
pistas que nos permitem identificar que concepção de letramento guia a atividade pedagógica, ou mesmo
qual a concepção que dispõe de maior prestígio. Pelos vocábulos empregados pensamos que o papel do
professor seria “corrigir” a língua dos alunos para “melhorar” sua forma de falar. Nesses termos, somos
levados a pensar que existe uma língua que deve ser corrigida (a do aluno camponês), o que pressupõe que
esta apresenta “defeitos”, já que só é possível corrigir algo se apresentar algum problema. Tal hipótese é
confirmada pela presença do termo “melhorar” que, por sua vez, pressupõe dois estados: um pior, que seria
o modo de falar do aluno camponês; e outro melhor, ao qual o ensino de português lhe permitiria o acesso.

No caso específico dos alunos camponeses, temos um histórico de preconceito contra seu modo de falar.
Durante muito tempo, foram construídos estereótipos que tendiam/tendem a inferiorizar/negar a forma de
falar das pessoas que vivem no campo. Um bom exemplo de como o falar camponês vem sendo alvo de
preconceito, no Brasil, ocorreu na década de 1980, quando o Conselho Nacional de Cultura tentou proibir a
publicação da revista do Chico Bento, alegando que seria um mau exemplo para as crianças brasileiras, pois
disseminava uma forma de falar “errada”, e que deveria ser corrigida (BORTONI-RICARDO, 2004) e
combatida.

Este evento é bastante representativo em nossa sociedade, uma vez que demonstra ao mesmo tempo a
negação da voz das pessoas que vivem no campo e, de um tipo de letramento (a leitura de gibis) que não se
encaixava entre as ditas leituras escolares. Nos Estados Unidos ocorreu fenômeno semelhante, tentou-se
proibir a publicação dos gibis, alegando-se que a linguagem desses contribuía para que os alunos não
aprendessem a dita “linguagem prestigiada” (SOUZA et.al, 2012). Em ambos os casos, percebemos que os
letramentos dominantes têm supremacia no ambiente escolar, sedo os letramentos menos prestigiados
excluídos, negados, tratados como errados.

Conforme pudemos observar pelo que foi até aqui problematizado, faz-se necessário um reposicionamento
dos professores perante a diversidade linguística presente nas salas de aula das escolas do campo, pois ao
não reconhecer o falar do aluno, a escola passa a negar todo um contexto histórico materializado nos
recursos linguísticos utilizados no processo de interação social. Diante desta situação, passemos a refletir
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sobre o modo como os alunos veem o ensino de língua portuguesa.

A visão dos alunos sobre o ensino de português: do estudo em sala de aula à aplicação dos
conhecimentos em práticas cotidianas

O ensino de língua portuguesa de forma alguma pode ser visto como uma atividade politicamente neutra.
Nossos discursos são carregados das ideologias que permeiam o ambiente social em que estamos inseridos,
isto porque “as pessoas não são livres para falar ou escrever quando, onde, para quem, sobre o que ou como
elas querem, mas são parcial ou totalmente controladas pelos outros poderosos” (VAN DIJK, 2010, p. 18).
Nesse sentido, a reflexão acerca de como vem sendo tratada a forma de falar do aluno camponês,
possibilita-nos pensar como o ensino pode estar sendo utilizado para mantê-lo em uma posição de
conformismo diante da situação de exploração a que os povos do campo vêm sendo submetidos.

Pelo que pode ser observado durante a pesquisa de campo, as condições de ensino-aprendizagem dificultam
um melhor desempenho dos alunos camponeses, seja pela falta de recursos ofertados na escola, seja pela
difícil condição social que vivenciam, fatores como o elevado número de estudante nas salas, o transporte
para uma escola-polo, a necessidade de trabalhar (e mais que isso as condições de trabalho enfrentadas) têm
influência no desempenho dos alunos, sendo de fundamental importância, neste caso, pensar as práticas de
letramento sancionadas na escola em função da cultura e da história dos sujeitos e do meio a que se destina,
demonstrando o porquê das condições sociais a que o aluno camponês é submetido, pois é “inadmissível
deixar de vincular o ensino da língua materna às condições sociais e econômicas de uma sociedade dividida
em classes” (SOARES, 2008, p. 78).

Uma questão que despertou nossa atenção durante as entrevistas foi a perspectiva de letramento dos alunos.
Estes quando questionados acerca da importância do estudo da língua portuguesa afirmaram que é
importante:

Porque se eu não aprender a língua portuguesa eu não vou ter como realizá-la.
(Aluno “A” do 7º ano, em 07/07/2011).

Ela ensina muita coisa pra gente aprender... ensina a gente falar direito a língua
correta... é muitas coisas. (Aluna “C” do 8º ano, em 22/06/2011).

A importância da língua é porque a gente aprende bastante coisa... é ler melhor
interpreta as coisa melhor... não falar as coisa bastante errada. (Aluna “D” do 7º
ano, em 07/07/2011).

Os discursos dos alunos ajudam a pensarmos como as práticas desenvolvidas no ambiente escolar dificultam
ao aluno criar relação entre o conhecimento trabalhado nas aulas e suas vivências, visto que, estes veem na
língua mais uma forma de impor determinados comportamentos linguísticos (e sociais) do que uma maneira
de ampliar suas capacidades de reflexão sobre a realidade em que se encontram. E, embora a aluna “D”
destaque que contribui para ler e interpretar melhor, a visão que prevalece é a de um ensino centrado em
regras gramaticais, que tem por objetivo “aprender a língua correta”, “falar direito”, “não falar bastante coisa
errada”. Nas passagens acima, percebemos que a escola (o sistema escolar) desconsidera o modelo de
letramento com que os alunos chegam a ela, e tenta impor-lhes determinados tipos de letramento tidos como
“melhores”.

Com relação à forma de falar das pessoas que vivem no campo percebemos algumas diferenças no modo de
encarar a variação linguística. Vejamos o que nos disseram alguns alunos quando questionados sobre o falar
rural.

Normal porque é no campo... ((algumas pessoas)) chamam assim [...] essas
pessoas que vivem no campo como matutos... mais eles não são matutos é a forma
deles falarem. (Aluno “A” do 7º ano, em 07/07/2011).
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Diferente da da cidade... porque assim... a da cidade às vezes fala mais direito do
que as do campo (Aluna “B” do 7º ano, em 07/07/2011).

Ah... elas fala matutado meio matuto... eles fala bastante errado (Aluna “D” do 7º
ano, em 07/07/2011).

Os alunos apresentam maneiras diferentes de ver a situação. O aluno “A” apresenta uma posição mais
condizente com as propostas atuais de ensino de língua portuguesa, visto que não demonstra atitude
preconceituosa diante da forma de falar das pessoas que vivem no campo (ele mesmo). No discurso das
alunas “B” e “D”, por sua vez, verificamos atitude preconceituosa, pois elas seguem o estereótipo que vem
sendo perpetuado, que vê a forma de falar do povo do campo como “errada”. Ou seja, manifestam
preconceito contra sua própria forma de falar, o que evidencia que tentam negar o falar camponês,
substituindo-o por um padrão tido como “superior”. Acerca desta situação, Bagno argumenta que “o tipo mais
trágico de preconceito não é aquele que é exercido por uma pessoa em relação à outra, mas o preconceito
que a pessoa exerce contra si mesma” (BAGNO, 2009, p. 97). E, no caso das alunas, tal atitude é resultado
de um ensino que tem mais se preocupado com a imposição de padrões do que com o uso (re)flexivo da
linguagem e com a explicitação das relações de poder que envolvem o uso de determinadas variedades
linguísticas.

Ao que parece, o sistema escolar não tem sido eficaz em fazer com que o aluno estabeleça conexão entre o
conhecimento construído nas aulas e suas vivências. No caso do ensino de língua portuguesa, esta
problemática é reforçada por práticas que desconsideram a pluralidade de letramentos que existem na escola
e fora dela, ou seja, embora a escola seja um ambiente rico em culturas, etnias, cores, linguagens, prevalece
a lógica de fazer com que todos se adaptem aos padrões da classe dominante. “No caso brasileiro, em nossas
salas de aula, essa mistura de culturas, raças e cores não constitui constatação tão nova” (ROJO, 2012, p.
15), e passa, quase sempre, despercebida ou ignorada.

Dialogando com a posição por nós explicitada anteriormente, Souza et. al. argumentam que muitas das
práticas de letramento dos alunos não são reconhecidas na escola. “Permanece, portanto, uma ‘invisibilidade’
em torno das atividades sociais realizadas pelos jovens e que demandam ler, escrever e falar” (SOUZA et. al,
2012, p. 15), ou seja, prevalece uma lógica que tenta negar o modo de falar dos povos do campo. E, essa
atitude que invisibiliza as falas menos prestigiadas é reforçada por práticas de letramento que incutem no
aluno a ideia de que existem modos “mais certos de falar”.

As entrevistas com alunos e professores revelaram um pouco das dificuldades enfrentadas devido ao
abandono que a educação camponesa vem sofrendo. Tal situação pode ser verificada por todas as
dificuldades enfrentadas por alunos e professores, pois os problemas vivenciados no acesso à escola e na
qualidade do ensino ofertado são empecilhos ao desenvolvimento de um letramento crítico. E, muitos dos
alunos vivenciam, em sua maioria, ambientes em que as práticas de leitura e escrita não são tão frequentes,
e um dos fatores que pode estar relacionado à falta de hábito de leitura entre os familiares dos alunos pode
ser a baixa escolaridade dos pais.

A baixa escolaridade dos pais dos alunos é um fator que merece ser destacado, pois evidencia o histórico
abandono a que vem sendo submetida a população camponesa. Os resultados da pesquisa de campo
evidenciam que o camponês vem sendo excluído do direito a uma escolarização mais longa. Dos pais (sexo
masculino) dos alunos 16, 7% eram analfabetos , 50% estavam numa faixa de escolaridade que ia do 1° ao
5° anos e 33,3 % estudaram do 6° ao 9° anos. Entre as mães, 50% estava na faixa do 1° ao 5° anos e os
outros 50 % do 6° ao 9° anos. Se relacionarmos esses dados ao que demonstra a pesquisa de Abreu acerca
da influência dos pais no desenvolvimento do gosto pela leitura, notaremos quão problemática é a realidade
vivenciada pelo aluno camponês, pois segundo este autor 36% dos alunos apontam a mãe como responsável
pelo gosto pela leitura; 24% têm o pai com maior incentivador e; 37% tiveram nos professores o maior
incentivo à leitura (ABREU, 2003 APUD ROJO, 2009). Esta situação vivenciada pelos alunos camponeses
demonstra que a baixa escolaridade dos pais está diretamente ligada ao interesse em privar os camponeses
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de um recurso (a leitura) que lhes permitiria refletir criticamente sobre sua realidade, já que pais que não
leem dificilmente influenciarão o gosto por tal prática. E, nesse caso, temos que ter o cuidado para não culpar
os pais por não terem o hábito de leitura, visto que vivenciando um ambiente desfavorável e tendo que
trabalhar, esses foram obrigados a abandonar a escola (na verdade, foram por ela abandonados) tanto por
não haver escola no campo como por esta ser inadequada aos sujeitos a quem se destina.

Refletindo sobre esta situação, Terzi argumenta que, quando a maioria dos adultos de uma comunidade é
analfabeta eles não veem muita função para a escrita, embora acreditem ser importante, nutrem a concepção
de que a escrita é uma tarefa muito difícil (TERZI, 1995). Diante da afirmação da autora, torna-se necessário
pensar o porquê de os adultos analfabetos não veem muita função para a escrita e de pensarem ser uma
tarefa difícil, ou seja, entra em questão a própria experiência que estes vivenciaram na escola, de como esta
permitiu-lhes (ou não) o acesso ao conhecimento. Sendo assim, é necessário perceber o que e como a escola
ensina, se existe ou não um ambiente propício ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, pois
numa realidade sem maior acesso ao mundo letrado (como é o caso do campo em Alagoas), a leitura e a
escrita podem ser realmente tarefas difíceis. Mas, a questão não é essa; a questão é saber o porquê de a
escola do campo apresentar condições insuficientes ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem, ou seja, vai muito além da escola, estando vinculada ao modo como culturalmente os
povos do campo vêm sendo tratados e a posição de submissão a que vem sendo impostos. Tal situação,
evidencia como a falta de conhecimento impede o desenvolvimento educacional do camponês e favorece um
“ciclo vicioso” que tende a deixar o aluno à margem do desenvolvimento educacional e do direito a ter uma
educação de qualidade.
Refletindo acerca da exclusão da classe trabalhadora do acesso ao conhecimento Rojo afirma que

Lamentavelmente temos de admitir que, embora na década final do século
passado o país tenha cambaleado alguns passos na direção da mudança do
quadro de exclusão escolar (e de seus impactos no letramento), temos pelo
menos metade da população ainda muito longe de uma escolarização de
longa duração, que possa ser tomada como uma experiência significativa e
rica, ao invés de um percurso de fracasso e exclusão. Temos também,
forçosamente, de concluir que nos cabe agora, nos primórdios desse século
XXI, enfrentar esses dois problemas: evitar a exclusão escolar e tornar a
experiência na escola um percurso significativo em termos de letramento e
de acesso ao conhecimento e à informação (ROJO, 2009, p. 23).

Pelo que argumenta Rojo, percebemos que embora esteja na escola, o filho do trabalhador tende a ser
privado do direito a uma escolarização mais longa e, quando consegue continuar nela, o processo de
letramento não o leva a um conhecimento que lhe permita superar a exclusão a que vem sendo submetido.
Em se tratando do aluno camponês, cresce a responsabilidade da escola como espaço privilegiado das
práticas de letramento, pois os alunos têm nela a oportunidade de acesso aos diversos textos que circulam
socialmente. Contudo, há que se considerar que tipo de escola está sendo ofertada, pois como demonstrado,
as condições enfrentadas por professores e alunos camponeses tendem a limitar o acesso a diversos tipos de
letramento.

Considerações finais

Diante dos dados observados durante esta pesquisa, verificamos que o ensino centrado em regras
gramaticais ainda é tomado como foco das atividades realizadas, creditando-se pouca importância aos
aspectos ideológicos materializados nos discursos presentes nos diversos gêneros textuais. Ou seja, o que
prevalece é uma perspectiva reducionista da linguagem, do estudo da palavra e da frase descontextualizada.
E, essa perspectiva de letramento tem, por consequência, ocasionado dificuldades no desenvolvimento das
habilidades de leitura e escrita, dificultando a formação de leitores críticos, capazes de se posicionar, de
tomar partido diante da situação de exploração a que são submetidos os povos do campo.
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Neste contexto, novamente entra em questão a formação inicial e continuada para o ensino no campo, pois
são necessários investimentos na formação docente, para que o professor possa atuar de modo a relacionar o
ensino de língua portuguesa aos contextos das lutas sociais em que estão envolvidos os povos do campo. Ou
seja, é necessário estabelecer diálogos entre os diversos tipos de letramento, salientando as relações de
poder que envolvem a utilização da língua. Os textos trabalhados nas aulas, por exemplo, podem ser uma
forma de levar o aluno a refletir sobre as condições de vida a que é submetido, bem como sobre a relação de
exploração vivenciada no campo.

Logo, pelo que problematizamos ao longo deste estudo, foi possível perceber como fatores relacionados às
condições de ensino-aprendizagem têm dificultado o desenvolvimento de um letramento crítico nos alunos. Os
problemas vivenciados na educação do campo estão relacionados a fatores sócio-político-ideológicos
presentes no sistema capitalista, pois em meios às condições impostas em escolas do campo, a educação
passa a atuar como um instrumento de controle ideológico de determinadas classes sociais e, é por meio dos
discursos que certos padrões de submissão são reproduzidos e fazem com que os povos campesinos sejam
excluídos do acesso ao conhecimento e da possibilidade de plena participação social, mesmo estando na
escola, e, sendo essa um espaço que deveria propiciar o desenvolvimentos de capacidades que
possibilitassem ao aluno identificar e combater as injustiças da sociedade em que vive.
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