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RESUMO

Este artigo é um recorte de dissertação de mestrado em educação[2], fruto de pesquisa qualitativa e
compreensiva que investigou relações entre a escolarização de jovens rurais do sertão sergipano e suas
identidades culturais – com a amostra de 194 filhos de produtores familiares e de assentados da reforma
agrária, na faixa etária de 14 a 29 anos, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas –,
pesquisados por meio de questionário. Uma das questões de pesquisa tratou da relação com o saber e com a
linguagem e, com base na análise dos dados coletados, evidenciou-se que os jovens pesquisados, porque
estão no ensino médio, diferenciam-se daqueles que não estudaram e que utilizam a linguagem “do campo”,
embora não classifiquem de “errada” a forma como os moradores da zona rural falam. Na escola, a maioria se
comunica de forma diferente de casa e não enfrenta dificuldades de expressão, de comunicação e de
compreensão dos assuntos e nem, de forma geral, de dar opiniões e reivindicar direitos. Dos que sentem
dificuldades de comunicação, estas relacionam-se aos professores, aos colegas e aos pais, neste último caso,
as mulheres.
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INTRODUÇÃO

Se, porventura, algum citadino viajar pelo sertão nordestino e entabular uma conversa com um sertanejo,
poderá se surpreender e, quem sabe, encantar-se com o sotaque e as expressões típicas do “interior”, pois
essa região possui um linguajar próprio, o qual possivelmente soará estranho aos que vivem nas grandes
cidades. À simples pergunta “como vai?
” ou “o que você tem feito?
” poderá ouvir “muito rastro” ou “ando muito atacado”. Fazer “muito rastro” significa que o sujeito tem
trabalhado muito ou estado deveras ocupado; da mesma forma que “atacado” quer dizer que tem muitas
atividades para dar conta, sem denotar uma manifestação violenta. Na área escolhida desta pesquisa,
“simpatia” também quer dizer franja de cabelo; “torado” é o mesmo que cortado ou quebrado; “pantinho”
significa besteira, criancice, asneira; “bungado” é enxovalhado; pessoa “maletrosa” é aquela mal feita de
corpo; além das variadas corruptelas de expressão como “ponseiras” ao invés de pulseiras; “barrunfar” que
tem origem em borrifar; “pantomia” que, provavelmente, é corruptela de pantomima e “desaconsoado” que
vem de desacorçoado, desacorçoar e descoroçoar (perder a coragem, desanimar, tirar o ânimo).

A riqueza das expressões utilizadas no sertão é tão vasta que, por si só, este assunto daria um trabalho de

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/em_casa_e_na_escola_relacao_com_o_saber_e_com_a_linguagem_de_jove.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-17,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



pesquisa. Embora não se tenha considerado como objetivo avançar nesse caminho, a intenção de trabalhar a
relação com a linguagem em uma das questões norteadoras da pesquisa de mestrado que dá origem a este
artigo decorreu, em princípio, do contato com jovens rurais que utilizam as expressões mencionadas, além de
vocábulos como “mota” para moto, “rádia” para rádio, “cantaleira” para cristaleira, “pocilque” para pocilga,
“cerular” para celular, dentre outras, que suscitaram o questionamento se, no ambiente escolar, enfrentariam
dificuldades com a norma culta adotada na escola e nos livros didáticos.

Esta questão também foi motivada pela lembrança do protagonista do romance Vidas Secas – o vaqueiro
Fabiano – que tinha problemas de comunicação e expressão. Um sujeito que se sentiu prejudicado por não
conseguir se defender e reivindicar seus direitos e, consciente disso, só gritava e esmurrava as paredes da
cadeia, quando foi preso (RAMOS, 2006). Ressalte-se que isso se deu no final dos anos 1930, época da
publicação do romance; todavia, atualmente os jovens rurais pesquisados vivem situações que os aproximam
dos urbanos e, portanto, são diferentes do referido personagem que, além de não ser instruído, vivia
praticamente isolado na caatinga, com sua família, e cuja atividade era cuidar de gado.

Mas, a partir das mudanças e reconfigurações no mundo rural que intervêm nas práticas, nas experiências e
nas identidades juvenis, é válido buscar estabelecer esse debate em um contexto de novas ruralidades, diante
das contradições a que o jovem rural é submetido, pois, ao mesmo tempo em que faz uso de expressões
típicas do meio de origem, também tem acesso a gírias e outras formas de comunicação e expressão, a
outros idiomas nas aulas de língua estrangeira e por meio de filmes e séries internacionais que assiste na
televisão, assim como a novas tecnologias e informações na escola e através de meios de comunicação, como
a internet.

Charlot (2005) adverte que quando se objetiva verificar se ocorrem desigualdades, deve-se também se
interessar em compreender a relação com a linguagem, a cultura e o saber, pois o sujeito não é isolado. Os
jovens pesquisados se relacionam com o que lhes é exterior, com a materialidade de um mundo preexistente
a eles e que possui seus sistemas simbólicos, como a linguagem, de forma que se considerou pertinente
estudar essa categoria.

Assim, buscou-se investigar algumas questões, tais como se a forma como os jovens rurais se comunicam em
casa e na escola são diferentes; se consideram “errado” como as pessoas do meio rural falam; se sentem
dificuldade em relação à linguagem empregada na escola; se fazem alguma coisa para se comunicar bem na
escola; se, no dia a dia, sentem dificuldades de se comunicar, de dar opiniões e de reivindicar direitos.

CAMPO EMPÍRICO E POPULAÇÃO PESQUISADA

O território Alto Sertão Sergipano, formado por sete municípios, está incluído no Polígono das Secas,

apresenta clima quente do tipo semiárido e precipitação pluviométrica média anual da ordem de 500

a 700 mm. Uma de suas características – constituindo-se na atividade econômica preponderante e

culturalmente determinante de sua identidade sertaneja – é a atividade pastoril. Essa região é a

bacia leiteira sergipana, predominantemente assentada em pequenas unidades produtivas de base

familiar, em uma estrutura fundiária altamente fragmentada, em que 90% das unidades são

representadas por minifúndios com menos de 30 ha, produzindo pequenos volumes de leite, da

ordem de 30 litros diários, constituindo-se na principal fonte de renda e forma de inserção no

mercado (DIAGNÓSTICOS, 2008).

Um dos municípios desse território foi selecionado por ser o mais populoso, pólo econômico regional

e possuir duas escolas públicas que atendem a estudantes rurais oriundos de vários municípios do
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Alto Sertão, com o maior número de matrículas no ensino médio da região. Nas escolas onde a

pesquisa foi realizada, no ano letivo 2010, 265 estudantes de origem rural estavam matriculados no

ensino médio regular, correspondendo a 30,3% do total de alunos matriculados nesse nível de

ensino. Foram aplicados 216 questionários; porém, 21 foram retirados por não se enquadrarem nos

critérios da pesquisa, resultando em uma amostra de 194 jovens rurais, sendo 132 mulheres e 62

homens. Um questionário, composto de 43 perguntas fechadas e abertas foi o instrumento de coleta

utilizado. Para este artigo foram selecionadas oito perguntas e, na sequência, será apresentada a

análise das respostas obtidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Forma(s) de comunicação em casa (rural) e na escola (urbana)

Pouco mais da metade dos jovens rurais pesquisados responderam que se comunicam de forma

diferente em casa e na escola. O percentual de homens (63%) para esta questão foi superior ao de

mulheres (50,8%) que se mostraram mais divididas (tabela 1).

Os jovens rurais que falam de modos diferentes em casa e na escola utilizaram vários critérios em

suas respostas, ao justificarem que no ambiente escolar há normas e, em virtude disso, devem se

expressar “corretamente”, de forma culta, ao passo que no recesso do lar sentem-se “mais à

vontade”, têm mais “privacidade” e “liberdade”; portanto, é mais fácil se comunicar. Os homens,

principalmente, informaram que com os colegas de turma usam gírias; as mulheres, por sua vez,

aludiram a falta de escolaridade dos pais e, por isso, comunicam-se de acordo com o nível de ensino

deles. Eles também reportaram o fato de que ao pronunciarem uma palavra “errada” na escola, logo

são ensinados a falar corretamente.

Tabela 1 – Respostas de jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas do

Alto Sertão Sergipano, à pergunta “A forma como você se comunica em casa é diferente da forma

como você se comunica na escola?

”, 2010/2011

Respostas Homens % Mulheres % Total %
Sim 39 63,0 67 50,8 106 54,6
Não 23 37,0 64 48,5 87 44,8
Sim/Não 1 0,7 1 0,6
Total de respostas 62 100,0 132 100,0 194 100,0

Fonte: MENEZES, 2012.

“Em casa ficamos à vontade e na escola temos que falar tudo certinho”; “em casa eu falo o que sair
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da minha boca”; “em casa as pessoas falam do jeito que querem, mas, quando não estamos em

casa, temos que falar de maneira adequada”; “na escola eu uso gírias para falar e em casa eu falo

normal”; “em casa uso um tipo de comunicação mais informal e na escola mais formal”; “na escola

eu falo de forma culta e em casa falo mais espontânea, linguagem coloquial” e “na escola convivo

com pessoas que falam a minha linguagem, já em casa, como meus pais não frequentaram a escola,

tenho que falar de acordo com eles” (algumas respostas de moças que se comunicam de diferentes

maneiras nos dois ambientes).

“Em casa falamos descontraídos e, na escola, se falarmos do mesmo jeito de casa, vamos ser

corrigidos”; “em casa eu me comunico com minha família e na escola com amigos e colegas”; “tem

palavras ou gírias que eu não falo em casa”; “em casa as coisas são mais íntimas”; “em minha casa

tem mais adultos e eles não compreendem muito os jovens e na escola são jovens que compreendem

jovens”; “em casa eu tenho mais intimidade com a minha família e na escola eu não conheço todo

mundo”; “na minha casa eu tenho opiniões mais aprofundadas sobre determinado assunto, as

opiniões são mais sérias, já na escola são mais comuns”; “em casa eu me sinto mais solto falando,

agindo e me comportando e na escola eu tenho que ter ética, afinal eu estou em uma escola”; “a

linguagem que a gente fala é uma e a de nossos pais é outra” e “em casa, de certa forma, devemos

ter uma medida de respeito maior com a mãe e o pai, entre outros já, na escola, ficamos mais soltos,

mais livres, pois todos possuem a mesma faixa de idade” (algumas respostas dos rapazes que se

comunicam de formas diferentes nos dois ambientes mencionados).

Quatro blocos de justificativas para a resposta “sim” foram identificados. O primeiro, com 36% das

respostas, esclarece sobre os motivos pelos quais os jovens rurais se sentem “mais à vontade em

casa do que na escola”, ao ressaltarem que o ambiente escolar é um lugar cujas regras devem ser

obedecidas, enquanto que em casa é permitido “fazer certas coisas que não podem ser feitas no

ambiente escolar”, nem se deve abordar assuntos pessoais. Além disso, no ambiente familiar há

liberdade para se usar uma linguagem coloquial, sem receio de errar; entretanto, na escola a

comunicação deve ser mais formal, com adesão da norma culta.

Tabela 2 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas

do Alto Sertão Sergipano, à resposta que se comunicam de forma diferente em casa e na escola,

2010/2011

Justificativas Homens % Mulheres % Total %
1. Mais livre, à vontade em casa

1.1. Liberdade de comunicação em
casa que não tem na escola 8 19,0 16 20,0 24 19,7

1.2. Intimidade (privacidade) em casa.
Na escola se fala com mais educação 5 11,9 11 13,8 16 13,1

1.3. A escola tem regras que devem
ser obedecidas, em casa não 1 2,3 2 2,5 3 2,5

1.4. Sente-se melhor em casa do que
na escola 1 1,25 1 0,8

2. Mais livre, à vontade na escola
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2.1 Na escola, conversas com outros
jovens, com uso de gírias. Em casa,
conversas com familiares e mais
velhos

9 21,4 6 7,5 15 12,3

2.2. Em casa se comportam, com
respeito e obediência; na escola ficam
livres e soltos

6 14,3 2 2,5 8 6,6

2.3. Liberdade de comunicação na
escola. Em casa fala-se menos e na
escola mais

3 3,8 3 2,4

3. Ambiente escolar x ambiente familiar
3.1. Forma de conversar e assuntos
diferentes em casa e na escola 3 7,1 14 17,5 17 14,0

3.2. A casa é diferente da escola; a
casa é lugar de trabalho, a escola é de
estudo

4 5,0 4 3,3

3.3. Escola: lugar de estudar e
aprender 1 2,4 3 3,7 4 3,3

3.4. Educação doméstica é diferente
da educação escolar 2 4,8 2 1,6

4. Identidades
4.1. Em casa, usa-se uma linguagem
de acordo com o nível de ensino dos
pais

4 5,0 4 3,3

4.2. Pessoas diferentes em casa e na
escola 1 2,4 2 2,5 3 2,4

5. Outras 5 11,9 5 6,3 10 8,2
6. Ambíguas 6 7,5 6 4,9
7. Não respondeu 1 2,4 1 1,2 2 1,6
Total de respostas 42 100,0 80 100,0 122 100,0

Fonte: MENEZES, 2012. Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

O segundo bloco agrupou 21% das respostas dadas por jovens rurais que se sentem “mais à vontade

na escola do que em casa” e, por isso, comunicam-se de forma diferente nos dois espaços. Houve

diferença nas respostas, por gênero: os homens revelaram que em casa se comportam e na escola

não, que em casa se deve ter respeito e obediência aos pais, em contrapartida, na escola sentem-se

mais livres e soltos, além de que o “papo é de jovens”, entre amigos, enquanto que em casa as

conversas são com a família e com os mais velhos.

No terceiro bloco, com 22% do total de respostas, os jovens consideram o “ambiente escolar

diferente do ambiente familiar” nos seguintes aspectos: na educação doméstica em relação à escolar,

já que a “casa é lugar de trabalho e a escola é local de estudar e aprender”; além do que vale frisar

que 7% dos homens em relação a 17,5% das mulheres informaram que conversam de maneira e

assuntos diferentes nos dois espaços mencionados (tabela 2).

Estes foram os principais blocos de justificativas às respostas de que se comunicam de forma

diferente em casa e na escola. Embora com número menor, outras justificativas foram identificadas,

como o fato de que vão à escola para estudar e aprender, por isso, a forma de se comunicar é

diferente; ademais, ao proferirem alguma palavra “errada”, são, em seguida, corrigidos e ensinados

a pronunciá-la perfeitamente, já que na escola eventuais dúvidas são desfeitas. A esse respeito, um
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rapaz ressaltou que “na escola mais se aprende, enquanto em casa mais se trabalha”, sinal de que

perdura a ideia do campo não ser um espaço adequado para a valorização do conhecimento,

conforme observação de Abramovay (2000).

Os homens (35,7%) se sentem mais livres e à vontade na escola do que as mulheres (13,8%) e

também fica visível a relação com a linguagem escolar como relação identitária, pois a maioria dos

jovens respondeu que prefere se policiar e falar de forma mais culta a fim de não denunciar sua

origem e se tornar alvo de chacotas. No entanto, outros jovens rurais aproveitam para falar gírias,

sempre relacionadas às culturas juvenis, ao pertencimento de uma tribo com seus jargões

específicos, nem sempre admitidos no contexto familiar.

As respostas remetem a Sposito (1996) e Charlot (2000) na abordagem da escola como espaço de

vida, onde o espaço-tempo é partilhado com colegas e professores e, no que tange às identidades,

como cada estudante se autorreconhece e como deseja ser reconhecido, uma vez que eles se

percebem muito mais como “jovens” do que como “jovens rurais”.

Não obstante, quase 45% dos jovens rurais declararam que “não se comunicam de forma diferente

em casa e na escola”, destacando-se as mulheres. Assim, foram identificados três blocos de

justificativas para esta resposta: a cultura escolar é igual à cultura familiar, há interação da educação

escolar com a educação familiar e respostas sobre identidades.

No primeiro bloco, com 62% das respostas (soma deste item), os sujeitos pesquisados consideraram

a cultura escolar igual à cultura familiar, com hábitos idênticos, as mesmas maneiras de se

comunicar em casa e na escola, a mesma educação e forma de tratar as pessoas, além de se

referirem à escola como a segunda casa e como uma família (tabela 3).

Tabela 3 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas

do Alto Sertão Sergipano, à resposta que não se comunicam de forma diferente em casa e na escola,

2010/2011

Justificativas Homens % Mulheres % Total %
1. Cultura escolar e cultura familiar

1.1. Formas de se comunicar iguais, em 8 34,8 18 28,0 26 30,0
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casa e na escola
1.2. A mesma educação, os mesmos
hábitos, o mesmo respeito, a mesma
forma de tratar as pessoas

6 26,1 15 23,4 21 24,1

1.3. A escola é segunda casa; uma
família 3 13,0 4 6,3 7 8,0

2. Interação entre educação familiar e
escolar 1 4,3 4 6,3 5 5,7

3. Identidade: mesma pessoa em qualquer
lugar 12 18,8 12 13,8

Respostas ambíguas 3 13,0 5 7,8 8 9,2
Outras 6 9,4 6 6,9
Não responderam 2 8,7 2 2,3
Total de respostas 23 100,0 64 100,0 87 100,0

Fonte: MENEZES, 2012. Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma justificativa.

Embora com menor frequência, os jovens rurais consideraram que há uma interação entre a

educação escolar e a que é recebida em casa e ressaltaram o fato de que a aprendizagem feita em

casa é levada para o espaço escolar e vice-versa, além de o ser por toda a vida. Respostas atinentes

às identidades ficaram restritas às mulheres (18,8% das que se comunicam da mesma forma nos

dois espaços) que refutaram serem pessoas de “duas caras”, pois, da mesma forma que são em

casa, são não escola, com idênticas atitudes. Essas respostas remetem a Carneiro (2005), ao analisar

que a escola representa um espaço de sociabilidade que concorre com os pais na socialização dos

filhos, isto é, uma escola que possui uma multiplicidade de sentidos, segundo Dayrell (1996).

Se quase 45% jovens pesquisados afirmaram que “não se comunicam de forma diferente” em casa e

na escola (tabela 1), isso demonstra que também se socializam na escola da mesma maneira de se

comunicar aprendida no ambiente familiar, inclusive a ponto de alguns considerarem a escola como

segunda casa; apesar de o aspecto da dupla socialização também aparecer para os jovens cujas

respostas foram “sim”, o que expressa certa tensão entre os mundos de socialização, em um

contexto de mudanças no mundo rural.

A linguagem do meio rural

Tabela 4 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas do

Alto Sertão Sergipano, à pergunta “Você acha que é errada a forma como as pessoas da zona rural

falam?

”, 2010/2011

Respostas Homens % Mulheres % Total %
Sim 20 32,3 38 28,8 58 30,0
Não 40 64,5 90 68,2 130 67,0
Mais ou menos / Às
vezes 1 1,6 1 0,7 2 1,0

Não responderam 1 1,6 3 2,3 4 2,0
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Total de respostas 62 100,0 132 100,0 194 100,0

Fonte: MENEZES, 2012.

Como respostas à pergunta se consideram “errada” a forma como as pessoas do meio rural falam,

67% dos jovens rurais pesquisados responderam “não” e 30% responderam “sim” (tabela 4).

Apenas três jovens justificaram suas respostas e se posicionaram como pessoas oriundas do meio

rural, fato que chamou a atenção: “porque nós todos dos povoados, ou seja, do interior, trabalhamos

quase a semana toda e não temos tempo de estudar para uma prova”; “é a forma que aprendemos e

entendemos” e “porque nem todas as pessoas do povoado falam errado. Nós também temos estudos,

não é porque sou do povoado que falo errado. Falar errado depende dos estudos, não do lugar”.

Os demais, tanto os que responderam “sim” como os que responderam “não”, referiram-se, em suas

justificativas, a “eles/elas”, “cada um”, “pessoas do rural”, “povo da roça”, “povo rural”, “pessoas que

moram no interior ou na zona rural” e “pessoas da roça”. Por exemplo: “foi assim que eles

aprenderam e a fala faz parte da linguagem coloquial”; “porque não tiveram o ensino adequado, por

isso eles acham que falam certo. Foi como eles aprenderam a falar e mesmo assim conseguem se

comunicar com todos”; “porque a maioria nunca estudou, certamente, eles falam errado”; “algumas

pessoas da roça falam diferente, ou seja, a língua chamada caipira, mas são falas que eles

aprenderam na infância e por isso é difícil de mudar”; “porque eles falam as palavras soltando as

letras, sem significado”; “porque cada um tem seu jeito de falar, pois o povo da roça fala de uma

maneira que a gente entende”; “não é errado porque eles não têm as mesmas informações que nós,

alguns nunca estudaram”.

Estas citações, em particular as duas últimas – em que jovens rurais responderam que “a gente

entende” a linguagem do “povo da roça” e “eles não têm as mesmas informações que nós [temos]”

–, não parecem significar que os jovens neguem suas origens, visto que 67% (tabela 4) responderam

que não consideram errado os falares rurais, ao justificarem que não existe linguagem errada e que

“eles” não falam errado: “pode estar errado para a gramática e pode ser errado para os urbanos,

mas devemos respeitar e compreender” e “só seria errado se não entendêssemos”; “não é porque

mora na roça que se fala errado. A linguagem depende da situação: formal ou informal”, dentre

outras respostas semelhantes.

“Eles”, “o povo da roça” e “o povo rural” seriam alusões aos mais velhos, em uma inferência ao

acesso à escolarização que eles não tiveram. Em outras palavras, os jovens rurais falam “eles”

porque se diferenciam daqueles que não tiveram a oportunidade de estudar. Por outro lado,

observa-se uma tensão nas respostas, uma vez que falar “errado” ou “certo” não parece ter uma

relação direta com as regras aprendidas na escola e sim com uma efetiva comunicação entre os

sujeitos.

Ao mesmo tempo em que se posicionam como se já não fossem do meio rural – ao se referirem aos
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moradores desse espaço na terceira pessoa do plural ou quando chamam sua linguagem de “caipira”

–, os jovens pesquisados “defendem” a linguagem empregada no campo. Esse tipo de

posicionamento parece guardar relação com o livro didático de língua portuguesa (AMARAL et al.,

2005) adotado nas escolas pesquisadas para o triênio 2009-2011 e que foi utilizado pelos estudantes

da 1ª e da 2ª séries do ensino médio.

Ao seguir as determinações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, em dois

capítulos do citado livro didático da 1ª série foi apresentada matéria sobre o uso da norma culta ou

padrão formal versus padrão coloquial, com assuntos como as diferentes gramáticas, adequação e

inadequação linguística, noções de variação linguística (sociocultural, histórica e geográfica), origem

e geografia da língua portuguesa. O livro traz argumentos que, do ponto de vista linguístico, as

variedades adotadas no meio rural não são estruturalmente inferiores à norma-padrão,

posicionamento adotado a partir dos PCNs:

Não é papel da escola ensinar o aluno a falar: isso é algo que a criança

aprende muito antes da idade escolar. Talvez por isso, a escola não tenha

tomado para si a tarefa de ensinar quaisquer usos e formas da língua oral.

Quando o fez, foi de maneira inadequada: tentou corrigir a fala “errada” dos

alunos – por não ser coincidente com a variedade linguística de prestígio social

–, com a esperança de evitar que escrevessem errado. Reforçou assim o

preconceito contra aqueles que falam diferente da variedade prestigiada (PCNs

de Língua Portuguesa, 1997, p. 113).

Conforme apresentado no quadro 1, nas respostas dos jovens rurais pesquisados foram identificadas

alusões e respaldo em tais posicionamentos.

Não obstante os PCNs tenham orientado que os livros didáticos abordem as duas formas de oralidade

sem o preconceito de qualificar uma forma como a correta e outra como uma forma incorreta de

linguagem, observou-se que ao invés da “valorização” do local, de suas identidades e de sua forma

de linguagem, os jovens rurais, ao terem acesso à norma culta através da escola, preferem se

posicionar “de fora” do grupo daqueles falantes da forma coloquial. Se, por um lado, não os julgam

mal e respeitam seus falares, ao mesmo tempo, já não se consideram partícipes do grupo daqueles

que não estudaram.

Dos 67% que responderam que “não” consideram errada a forma como as pessoas do meio rural

falam (tabela 4), 44% justificaram suas respostas baseando-se em critérios culturais, com ênfase nas

identidades e nos falares regional e coloquial (tabela 5). Nesse conjunto, 20% deram respostas sobre

a diversidade de falares, próprio da língua portuguesa que, embora tenha uma norma culta, admite a

linguagem coloquial; cerca de 10% destacaram que cada um tem sua cultura e a linguagem faz parte
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desta, argumentando que o modo “diferente” de se comunicar não é sinônimo de errado e 6,4%

mencionaram os diferentes sotaques regionais no Brasil.

Quadro 1 – Comparação entre trechos do livro didático da 1ª série do ensino médio adotado nas

escolas pesquisadas e algumas das respostas dos jovens rurais à pergunta “Você acha que é errada a

forma como as pessoas da zona rural falam?

”

Trechos do livro didático Algumas respostas dos jovens pesquisados

Uma língua oferece a seus usuários diferentes
formas de realização, isto é, diferentes “jeitos
de falar e escrever”, e, segundo a Linguística,
não existe uma forma melhor (mais certa) ou
pior (mais errada) de empregar uma língua. A
norma culta é apenas uma das muitas formas
de usar a língua. A escolha da norma culta
como “modelo” é arbitrária e convencional;
baseia-se em critérios ideológicos (sociais,
culturais, políticos e econômicos). (AMARAL
et al., 2005, p. 141, grifos dos autores).

“São variações linguísticas e eles não tiveram
a oportunidade de estudo que nós estamos
tendo.”
“Às vezes as pessoas falam de forma popular
ou da forma culta.”
“Cada lugar tem seu estilo diferenciado de ser.
As pessoas que moram na zona rural têm essa
diferença porque só seria errado se não
entendêssemos.”
“Porque eles não tiveram acesso à escola para
obter a linguagem padrão e assim utilizam seu
próprio linguajar.”
“É o jeito deles. Eles, às vezes, quando
crianças, não tiveram oportunidade, por isso
não têm culpa e nem são obrigados a falar
certo. Isso é apenas uma diversificação da
língua portuguesa.”

A língua coloquial é uma variante mais
espontânea, utilizada nas relações mais
informais entre os falantes. É a língua do
cotidiano, sem preocupações com as regras
rígidas da gramática normativa. (AMARAL et
al., 2005, p. 142.).

“A linguagem da zona rural é a linguagem
coloquial que, por sinal, não é errada, só se
diferencia da linguagem culta.”
“De acordo com a norma culta da língua
portuguesa as pessoas da roça falam errado.”
“Foi assim que eles aprenderam e a fala faz
parte da linguagem coloquial.”
“Porque algumas pessoas não tiveram uma
educação escolar, então a linguagem que
conhecem, na maioria, é a coloquial ou a
popular.”

Toda pessoa que fala um determinado idioma
conhece as estruturas (regras) gerais de
funcionamento dele. Isso não significa, no
entanto, que todos os falantes de uma língua a
utilizem de maneira rigorosamente uniforme.
Existe um grande número de fatores (como a
idade, o grupo social, o sexo, o grau de
escolaridade etc.) que interferem na maneira
individual que o falante tem de se expressar.
Dizemos, por isso, que em um idioma ocorrem
variações linguísticas. De maneira bastante

“Porque o tipo de linguagem regional varia de
lugar para lugar, ou seja, cada lugar, cada
pessoa, tem uma forma de se comunicar.”

“Eles usam a linguagem coloquial, pois não
existe linguagem errada, existem diferentes, a
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simplificada, podemos considerar a existência
de três tipos gerais de variações [...]: variação
sociocultural, variação geográfica e variação
histórica. (AMARAL et al., 2005, p. 150).

depender do lugar, da cultura, da idade etc.”
“Sempre que avaliarmos isso na linguagem
culta estará errado, mas se formos avaliar na
linguagem regional, não.”

Fontes: MENEZES, 2012; AMARAL et al., 2005.

Ainda com relação aos 67% que responderam “não” (tabela 4), quase 18% (tabela 5) deram

respostas que identificam o não uso da norma culta pelos moradores do meio rural devido à baixa

escolarização ou à “falta de estudos”, por conseguinte, utilizam a linguagem coloquial. Por exemplo,

uma das jovens respondeu que os moradores da zona rural “não estudaram, nunca foram à escola,

por isso, acham que falam corretamente”. Outras respostas acentuam a falta de oportunidade e de

acesso aos estudos, pois muitos não tiveram o “privilégio” de estudar, ao passo que os do meio

urbano têm mais chances.

Dentre os jovens que responderam que “não é errada a forma como os moradores do meio rural

falam”, 17% alegaram que isso ocorre em virtude do costume e do uso de uma linguagem aprendida

em casa com os pais e familiares, enquanto 11,5% justificaram que “se as pessoas entendem os

falares rurais, então não está errado”.

Tabela 5 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas

do Alto Sertão Sergipano, à resposta “não é errada a forma como os moradores da zona rural falam”,

2010/2011

Justificativas Homens % Mulheres % Total %
Respostas que focalizam culturas, identidades
e falares 17 36,1 52 47,8 69 44,3

Respostas que focalizam baixa/não
escolaridade 9 19,2 19 17,3 28 17,9

Respostas que focalizam o costume ou uso de
uma linguagem aprendida em casa 11 23,4 16 14,7 27 17,3

Se as pessoas entendem os falares rurais, não
está errado 6 12,8 12 11,0 18 11,5

Cada um tem o direito de falar como gosta e
deve-se respeitar e compreender 3 6,4 4 3,7 7 4,5

É a mesma coisa, é o mesmo jeito, tem o
mesmo sentido, a linguagem é a mesma 1 2,1 4 3,7 5 3,2

Não responderam 2 1,8 2 1,3
Total 47 100,0 109 100,0 156 100,0

Fonte: MENEZES, 2012. Obs.: alguns jovens pesquisados apresentaram mais de uma resposta.

Tabela 6 – Justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas

do Alto Sertão Sergipano, à resposta “sim, é errada a forma como os moradores da zona rural

falam”, 2010/2011

Justificativas H % M % Total %
Respostas que focalizam o não uso da norma
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culta pela falta/pouca escolarização e não
oportunidade/acesso aos estudos

11 50,0 21 52,5 32 51,6

Respostas que focalizam o costume ou uso de
uma linguagem aprendida em casa 3 13,6 6 15,0 9 14,5

É um pouco errado; alguns ou muitos falam
errado, de qualquer jeito 1 4,5 7 17,5 8 12,9

É errado, mas tem o mesmo sentido; é errado
de acordo com a norma culta e devido ao
preconceito

5 22,8 1 2,5 6 9,7

Críticas aos moradores da zona rural 1 4,5 2 5,0 3 4,8
Não responderam 1 4,5 3 7,5 4 6,5
Total 22 100,0 40 100,0 62 100,0

Fonte: MENEZES, 2012. Legenda: H: Homens / M: Mulheres.

Dos 30% que responderam “sim”, que é errada a maneira como as pessoas do meio rural falam

(tabela 4), 52% justificaram que é devido à “falta de estudos e de acesso à educação”, pois, os

habitantes do meio urbano têm facilidades e acesso aos estudos e os moradores do meio rural

enfrentam mais dificuldades (tabela 6). Outras respostas (14,5%) frisaram o “costume” ou “uso de

uma linguagem aprendida em casa com os pais e familiares”, ou seja, é “por isso” que os moradores

do mundo rural falam “errado”. Embora com menor frequência, também não faltaram críticas, pois os

jovens pesquisados observaram que “eles podiam ter estudado, para poder falar certo”; “eles

deveriam procurar alguém que ensinasse as palavras corretas em uma escola” e “muitas pessoas têm

a mesma chance de ir à escola, mas não vão com preguiça”.

A linguagem da escola

Com relação à pergunta se sentem dificuldade em utilizar a linguagem da escola, 78,4% dos jovens

pesquisados responderam “não” e quase 20% responderam “sim”.

Tabela 7 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas do

Alto Sertão Sergipano, à pergunta “Você sente dificuldade em utilizar a linguagem da escola?

”, 2010/2011

Respostas Homens % Mulheres % Total %
Sim 14 22,6 24 18,2 38 19,6
Não 46 74,2 106 80,3 152 78,4
Não responderam 2 3,2 2 1,5 4 2,0
Total 62 100,0 132 100,0 194 100,0

Fonte: MENEZES, 2012.

Se analisada isoladamente, esta questão, por um lado, parece contradizer Bortoni-Ricardo (2005),

quando esta autora afirma que os alunos das classes populares são os que têm maiores problemas

na leitura e escrita. Por outro lado, parece confirmar Charlot (2005), quando ressalta que a análise
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não deve ser apenas em cima de termos e posições sociais, mas também que se deve considerar o

sujeito sociológico em sua singularidade, de modo que os jovens rurais pesquisados não devem ser

previamente vistos como estudantes que terão dificuldades na escola, porém como sujeitos

histórico-sociais que podem conseguir superar as dificuldades.

De outro lado, se o olhar for direcionado para o alto índice (quase 60%) dos jovens rurais

pesquisados que admitiram pelo menos uma reprovação durante sua vida escolar – alguns com mais

de uma reprovação – e para os cerca de 30% que relataram não ter ninguém para ajudá-los a

enfrentar as dificuldades, em contraposição à maioria que afirmou não sentir dificuldade com a

linguagem da escola, alguns questionamentos podem ser formulados: será que eles sentem

dificuldades, mas não quiseram admitir em suas respostas?

Será que o acesso aos meios de comunicação facilitou a transição entre os falares urbano e rural,

norma culta e coloquial?

Os jovens pesquisados frequentam escolas urbanas há, no mínimo, cinco anos, então, a essa altura,

será que já estariam habituados à linguagem escolar?

Seria oportuno aprofundar os estudos a respeito dessas questões.

Quase 20% dos jovens rurais responderam “que sentem dificuldade em utilizar a linguagem da

escola” e alegaram “vergonha”, porque “tudo é diferente”, porque “algumas palavras são difíceis de

pronunciar”, porque sentem “dificuldades na língua inglesa”, porque seus “pais não frequentaram a

escola” e porque vivem em um ambiente onde não há linguagem culta, em contato com as pessoas

do meio rural e, em consequência, absorvem os costumes dos pais agricultores.

Perguntou-se a esses 20% se fazem alguma coisa para se comunicar bem na escola: 62%

responderam “não” e 37% responderam “sim”. Indagou-se, em seguida, a estes últimos pela

providência que eles tomam diante disso: “penso no que vou falar”; “sou muito brincalhão”; “tento

me comunicar mais”; “estudei para não ter dificuldades com a comunicação”; “me aproximo das

pessoas para que elas gostem de mim e se comuniquem comigo”; “me comunico e dou atenção aos

colegas”; “prestar bem atenção às explicações e fazer as atividades”; “é só fazer o tipo de linguagem

adequada que a pessoa está falando”; “estudo muito a língua portuguesa e observo como os

jornalistas falam”; “às vezes, antes de falar certas palavras, penso como irei pronunciá-las”;

“respondo as atividades junto com os colegas” e “leio bastante livros, jornais e revistas, porque

facilita”.

A Comunicação no dia a dia

Quanto à pergunta se, no dia a dia, sentem dificuldade de se comunicar, dar opiniões e reivindicar

seus direitos, 62% dos jovens rurais pesquisados responderam “não” e 37% admitiram que “sim”

(tabela 8). Para estes, inquiriu-se a quê ou a quem e por que sentem dificuldades de se comunicar.
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Os alunos informaram, por ordem decrescente em quantidade de respostas, que sentem dificuldades

em relação aos professores, aos colegas de escola, aos pais e aos colegas de bairro ou da

comunidade (tabela 9).

Tabela 8 – Respostas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio regular em escolas urbanas do

Alto Sertão Sergipano, à pergunta “No dia a dia, você sente dificuldade de se comunicar, de dar

opiniões, de reivindicar seus direitos?

”, 2010/2011

Respostas Homens % Mulheres % Total %
Sim 21 34,0 51 38,6 72 37,0
Não 41 66,0 79 59,8 120 62,0
Não responderam 2 1,6 2 1,0
Total 62 100,0 132 100,0 194 100,0

Fonte: MENEZES, 2012.

Tabela 9 – Respostas e respectivas justificativas dos jovens rurais, estudantes do ensino médio

regular em escolas urbanas do Alto Sertão Sergipano, à pergunta “Em relação a quem você sente

dificuldades de se comunicar e expressar opiniões?

”, 2010/2011

Respostas H % M % Alguns motivos selecionados aleatoriamente

Professores 11 40,7 20 36,4

Mulheres: “porque tenho medo de errar e alguém
caçoar de mim”; “porque eles não querem ouvir o
que a gente tem para falar”; “porque eu penso que
a minha opinião não vale nada”.

Homens: “por medo de errar, pelo convívio com
meus pais, pois eles falam de uma forma diferente
e na sociedade essa forma é errada”; “devido a
eles terem mais conhecimento, fico com
vergonha”.

Colegas de escola 8 29,6 15 27,3

Mulheres: “porque tenho vergonha de me
expressar de modo errado e os outros ficarem
rindo e comentando sobre mim e falando que falei
besteira”; “porque penso que eles acham que é
caipira”; “porque tem colegas na escola que se
acham melhores que a gente, pois eu sinto
dificuldade de expressar suas ideias”; “porque às
vezes falta um pouquinho de conhecimento a mais
do que eles”.

Homens: “porque as opiniões deles são diferentes
da minha”; “por ser muito tímido”.

Pais 3 11,1 12 21,8

Mulheres: “porque eles não conseguem pensar do
mesmo jeito que eu, então se eu discordo de algo
e dou minha opinião, eles não aceitam e
consideram essa atitude como uma falta de
respeito”; “porque com meus pais eles falam que
devo ouvi-los mais do que falar, então o que tenho
mais dificuldades é com eles.”
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Homem: “timidez”.

Colegas de bairro,
da comunidade 2 7,4 4 7,3

“Porque não somos tão amigos”; “porque às vezes
falta um pensamento crítico, um ponto de vista
próprio”; “por não ter um canal de comunicação
aberto para que eu possa expor minhas opiniões”.

Outros 2 7,4 2 3,6 Autoridades, médicos, a sociedade em geral,
“pessoas que têm nível alto”.

Não respondeu 1 3,7 2 3,6
Total 27 100,0 55 100,0

Fonte: MENEZES, 2012. Legenda: H: Homens / M: Mulheres.

Obs.: alguns jovens pesquisados deram mais de uma resposta.

As palavras mais recorrentes nas respostas dos que revelaram dificuldades de comunicação foram 14

vezes “errar/errados(a)”, 12 vezes “timidez/tímido(a)”, 9 vezes “medo”, 7 vezes “vergonha” e 4

vezes “nervoso(a)”. Um dos jovens respondeu que acredita que as pessoas vão considerá-lo caipira,

outro que as outras pessoas parecem não pensar como ele e um terceiro observou que “às vezes as

pessoas preferem falar a escutar”.

Das mulheres que responderam “sim”, quase 22% apresentaram dificuldades em se comunicar com

os pais – o dobro do percentual das respostas dos homens que admitiram o mesmo –, e isso

provavelmente significa questões relacionadas à hierarquia no ambiente familiar. Embora esta

pesquisa tenha se limitado ao ambiente escolar, pode-se supor que as dificuldades de comunicação e

de expressão de opiniões sinalizadas pelas mulheres tenham a ver com o enfrentamento da

autoridade paterna. Vale lembrar a determinação que algumas moças demonstraram em afirmar suas

individualizações e, talvez por isso, desenvolvam gostos e atitudes não aceitos pelos pais, ou não

conseguem ou não têm abertura para expressarem suas demandas. Mais uma vez, surgem

conjecturas e ideias para futuros estudos nesta área ainda tão pouco explorada em relação à questão

de gênero na pesquisa sobre juventude rural no Brasil.

CONCLUSÕES

No que se refere à comunicação, expressão e compreensão dos assuntos na escola, quando a

linguagem aprendida e utilizada no meio rural é confrontada com uma linguagem mais formal, pouco

mais da metade dos jovens rurais pesquisados relataram que falam de forma diferente em casa e na

escola. No ambiente escolar, alguns se policiam para não serem discriminados, ao passo que outros,

com proeminência dos homens, aproveitam para utilizar expressões que não são permitidas em casa,

como as gírias, ainda que se tenha observado certa tensão em relação a isso, visto que quase

metade dos jovens, sobretudo das mulheres, informaram que se comunicam de maneira semelhante

nos dois ambientes. A maioria relatou não enfrentar na escola dificuldades de expressão, de

comunicação e de compreensão dos assuntos e nem, de forma geral, de dar opiniões e reivindicar

direitos; mas, dentre os que sentem dificuldades de comunicação, estas encontram-se relacionadas
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aos professores, aos colegas de escola e aos pais, neste último caso, apenas as mulheres. Os sujeitos

pesquisados, em grande parte, não classificam de “errada” a forma como os moradores da zona rural

falam, mas, embora não neguem o ambiente rural, já se diferenciam daqueles que não estudaram

porque cursam o ensino médio.
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