
  EDITORIAL  

O primeiro Informativo Eletrônico do GEPLEL foi distribuído em papel durante o 
II Encontro PRÓ-EJA: Educação Popular no Pontal do Triângulo Mineiro. A partir 
do segundo número ele será distribuído exclusivamente em formato eletrônico.  
As pessoas interessadas em colaborar com o Informativo, com notícias ou artigo, 
favor entrar em contato: geplel@gmail.com  
O Informativo também pode ser lido na página do grupo: 
http://groups.google.com.br/group/geplel  
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CURSO 

O GEPLEL convida a comunidade a participar do Curso de Capacitação: 

 

Leituras em Bourdieu: práticas e poder 
 

Início: agosto 2010 
Horário: sextas-feiras, das 14h-17h 

Local: FACIP-UFU 
Carga horária: 60h 

Modalidade: semi-presencial (48h presencial e 12h atividades) 
 

Inscrições gratuitas: geplel@gmail.com  
 

Objetivos: 
Analisar as reflexões do autor sobre a relação entre herança familiar (sobretudo, 
cultural) e desempenho escolar. Discutir suas teses sobre o papel da escola na 
reprodução e legitimação das desigualdades sociais. 
 

Público Alvo: 
Pessoas da comunidade interessadas em analisar as relações de práticas e poder nos 
espaços escolares.  

 

 

 

CONGRESSOS & EVENTOS 

 XVII Encontro Regional da ANPUH-MG 

Local: Uberlândia - UFU (Santa Mônica) 
Data do Evento: 18 a 23 julho 2010  
Inscrições de Trabalhos: até 14 abr 2010 
Site: http://www.anpuhmg.com.br/ 

 
 
 II Congresso Internacional de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil 
I Forum Latino-Americano de Pesquisadores de Leitura 

Local: Porto Alegre 
Data do Evento: 12-14 maio 2010 
Inscrições de Trabalho: até 30 de abril 
Site: http://www.pucrs.br/eventos/iicillij/?p=capa 

 
  

I Congresso Internacional da Cátedra da UNESCO de Educação de Jovens e Adultos 
Local: João Pessoa 
Data do Evento: 20-23 julho 2010 
Inscrições de Trabalhos: 1 mai- 13 jun 2010 
Site: http://www.catedra-eja.org/ 
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As desigualdades escolares sob o aspecto da linguagem 
 

Profa. Karina Klinke – UFU 
 

Na perspectiva da escolarização de jovens e adultos, se o ensino da leitura e 
da escrita, um dos focos centrais da educação básica, não partir da 
linguagem conhecida pelos alunos, de modo a valorizar os saberes herdados 
da cultura popular; se não buscar ampliar e sistematizar estes saberes, e se 
não utilizar de critérios de avaliação realmente válidos para esta dinâmica, os 
jovens e adultos serão, mais uma vez, afastados da possibilidade de 
aquisição da leitura e da escrita. E, novamente, repete-se a lógica da 
dominação de um grupo social sobre outro. 
 
Os alunos da EJA são pessoas que voltam para a escola ou nela chegam 
tardiamente, conforme os padrões oficiais de ensino, já com um sentimento 
de inferioridade, como foi o caso de ambos os relatos de vida. O não 
reconhecimento pela sociedade do caráter arbitrário da cultura escolar faz 
das pessoas da EJA “fracassadas” desde seu ingresso, seja por um chavão de 
falta de inteligência ou pelo de fraqueza de vontade. Se, ao freqüentarem as 
turmas da EJA, a comunicação pedagógica (o ensino), tal como realizada 
tradicionalmente na escola, exigir implicitamente para o seu pleno 
aproveitamento, o domínio prévio da cultura legitimada, seus alunos e 
alunas estão, novamente, em situação de desprivilégio. De modo que a 
função eqüalizadora da EJA está correndo o risco de não se efetivar.  
 
A manutenção das desigualdades sociais, proporcionada pela escolarização, 
não resulta, no entanto, somente da falta de bagagem cultural apropriada à 
recepção da mensagem pedagógica, como ressaltam Nogueira & Nogueira 
(2004, p.89): “Bourdieu sustenta que a escola sanciona, valoriza e cobra não 
apenas o domínio de um conjunto de referências culturais e lingüísticas, mas 
também um modo específico de se relacionar com a cultura e com o saber. É 
o que ele chama de relação com a cultura”.  
 
Os herdeiros da cultura legitimada não só têm condições privilegiadas para a 
aprendizagem dos saberes escolares, como têm, também, uma relação 
desenvolta, descontraída, fácil, elegante, segura, diletante com as obras 
culturais e com a norma padrão da língua. Já os não herdeiros têm uma 
relação tensa, laboriosa, árdua, esforçada, desajeitada, acanhada com as 
obras e com a linguagem da cultura escolar. (Cf. NOGUEIRA & NOGUEIRA, 
2004)  
 
Convidamos os leitores a pensar sobre o que Paulo Freire, Magda Soares, 
Vera Masagão Ribeiro, Leôncio Soares e outros autores têm nos chamado 
atenção sobre a alfabetização de jovens e adultos: a função social da 
aquisição da leitura e da escrita. Segundo Magda Soares,  
 

Do ponto de vista social, alfabetismo não é apenas, nem essencialmente, um estado 
ou condição pessoal; é, sobretudo, uma prática social: o alfabetismo é o que as 
pessoas fazem com as habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, em 
determinado contexto, e é a relação estabelecida entre essas habilidades e 
conhecimentos e as necessidades, os valores e as práticas sociais. Em outras palavras,  
alfabetismo não se limita pura e simplesmente à posse individual de habilidades e 
conhecimentos; implica também, e talvez principalmente, em um conjunto de 
práticas sociais associadas com a leitura e a escrita, efetivamente exercidas pelas 
pessoas em um contexto social específico. (SOARES, 2003, p.33) 

 
Na perspectiva social da alfabetização não basta adquirir as habilidades de 
leitura e de escrita no sentido de decodificar signos, é preciso, sobretudo, 
saber utilizá-las na prática: ler e compreender tudo o que cai nas mãos e 
utilizar desta leitura para uma melhoria das condições de vida, seja no 
trabalho, no lazer ou nas atividades cotidianas. O mesmo se dá com a escrita. 
Escrever de modo a ser entendido nas ações sociais: cartas, receitas, 
bilhetes, contratos, recados, preencher documentos entre tantas outras 
atividades às quais os iletrados ficam excluídos.   
 
O iletrismo é uma das formas mais intensas de exclusão. O sujeito vive num 
mundo letrado mas não consegue participar de todas as oportunidades que 
este mundo lhe oferece: não entende os manuais de instruções dos produtos 
que consome, como eletrodomésticos, bulas de remédios, receitas de 
alimentos; tem dificuldades para se locomover nos meios de transportes 
porque não compreende as indicações escritas; não entende todas as 
informações divulgadas nos meios de comunicação; todos os confortos das 
tecnologias podem ser consumidos, mas sem condições de serem explorados 
em sua amplitude. Estas também são algumas das situações dos analfabetos 
funcionais, ou seja, daquelas pessoas que sabem ler e escrever mas não têm 
compreensão de todos os recursos sociais, políticos e econômicos que são 
oferecidos pelo domínio da leitura e da escrita.  
 

Magda Soares (2003) explica também que, para compreendermos a função 
social da leitura e da escrita, faz-se necessário buscar respostas ao seguinte 
questionamento: 
 

1) O que a aquisição da leitura e da escrita oferece de possibilidade 
social para os sujeitos? 

2) O que os sujeitos fazem com a leitura e a escrita em suas vidas? 
3) O que estas duas coisas alteram na vida das pessoas? 

 
As respostas encontradas para estas perguntas orientam não só as 
finalidades da escolarização como também as práticas pedagógicas. Vejamos 
alguns retornos possíveis àquelas questões: 
 

1) Se a aquisição da leitura e da escrita permite uma melhora na 
qualidade de vida dos sujeitos e aumenta a mobilidade das ações, 
então ela precisa ser garantida, independente da idade em que 
isto aconteça e do método que se use para alcançá-la. Levando 
em consideração as afirmativas de Magda Soares (2005, p.12) de 
que “cada uma das facetas da aprendizagem da língua escrita 
supõe um processo cognitivo específico” e que “são diferentes 
objetos de conhecimento e, portanto, diferentes processos de 
aprendizagem”, então, é preciso conhecer e aplicar diferentes 
métodos, diferentes procedimentos para ensinar a ler e a 
escrever. Por exemplo, “não se aprende uma convenção (a 
relação fonema/grafema) da mesma forma que se aprende a 
construir sentido de um texto, a interpretar, a compreender”. 
(Ibidem) 

2) É preciso, então, seguindo ainda a linha de raciocínio exposta por 
Magda Soares,  aprender a usar e saber como e para que usar a 
leitura e a escrita. Os sujeitos precisam ter acesso ao mundo da 
escrita e saber explorá-lo em benefício próprio e de sua 
comunidade. Então não basta ensinar a lecto-escrita, é preciso 
praticá-la. Isto não compete apenas ao desejo dos sujeitos, mas 
principalmente às possibilidades de acesso à amplitude do mundo 
letrado, inclusive àquele que diz respeito ao mundo da tecnologia. 
Os alunos das classes populares raramente têm acesso a todas as 
informações escritas que, se bem compreendidas, podem ajudá-
lo a entender porque está nesta condição social e quais as 
alternativas para modificar sua realidade.    

3) A vida do sujeito que consegue se utilizar de todos os recursos 
que exigem leitura e escrita, num mundo letrado, é mais 
agradável. Por exemplo, como experimentar os prazeres e as 
trocas de experiências humanizantes ao ler as obras de Clarice 
Lispector se ela nunca lhe chegar às mãos ou se a pessoa se sentir 
“incapaz” de entendê-la? A literatura, além de proporcionar lazer, 
aproxima o leitor da condição humana e possibilita o encontro 
com a emoção, o belo, o imaginário, o horror, o medo, o drama, a 
comédia, o que nos ajuda a ver o mundo e a vida com outros 
olhos. Sem contar o que fazem outros tipos de texto, quando 
informam, comunicam, problematizam, ensinam.   

 
É neste mundo letrado que é preciso incluir as pessoas que não tiveram 
acesso à escolarização. Esta é uma das facetas da terceira função social da 
EJA, que é o próprio sentido desta modalidade de ensino: a função 
qualificadora. Como diz o Relatório Jacques Delors para a Unesco, elaborado 
pela Comissão Internacional sobre Educação Para o Século XXI: 
 

Uma educação permanente, realmente dirigida às necessidades das sociedades 
modernas, não pode continuar a definir-se em relação a um período particular da 
vida – educação de adultos, por oposição à dos jovens, por exemplo – ou a uma 
finalidade demasiado circunscrita – a formação profissional, distinta da formação 
geral. Doravante, temos de aprender durante toda a vida e uns saberes penetram e 
enriquecem os outros. (DELORS, 1998)  

 
E para interagir com todos os saberes que circulam em nosso mundo letrado, 
especialmente no mundo escolar, é preciso ler e escrever com desenvoltura. 
Todavia, como nos adverte Mario Osório Marques (2003), existem indivíduos 
ou grupos que se recusam a aprender a ler e a escrever. Ele questiona e 
explica as razões desta resistência que foi observada no campo 
antropológico, cujas pesquisas constataram que “as vantagens da escrita não 
são assim tão obvias e indiscutíveis.”(p.73) Ele comenta que Lévi-Strauss, em 
sua experiência com os Nhambikuara do Brasil Central, conclui que, “ainda 
que a escrita não haja sido suficiente para consolidar o conhecimento, ela foi 
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  LINKS 

Revista Cultura Abril 2010 
 
Revista AULAS - Foucault e as Estéticas da 
Existência 
 
Planeta Educação 
 
REVEJ@ - Revista de Educação de Jovens e 
Adultos 
 
ALB - Associação de Leitura do Brasil 
 
 
 
 

 

talvez indispensável para fortalecer a dominação”(p.74). Ou seja, na ânsia de 
preservar sua identificação cultural, os diferentes grupos sociais resistem em 
aprender a norma culta padrão.  
 
No empenho em garantir a unidade nacional brasileira, muitos dialetos 
foram depreciados ou até mesmo proibidos. No período da Segunda Guerra 
Mundial, por exemplo, o movimento de nacionalização compulsória do 
ensino obrigou as escolas étnicas do Rio Grande do Sul a pararem de ensinar 
as línguas alemã e italiana, que eram as línguas maternas dos descentes de 
imigrantes. De modo que a herança cultural (étnica) daqueles teuto e ítalo-
descendentes foi desconsiderada em detrimento da língua oficial padrão no 
Brasil: a língua portuguesa. Os relatos de vida nos mostram o sentimento de 
inferioridade que estes sujeitos sofreram: 
 

“Eu ia para a escola à pé, quilômetros, para aprender a língua portuguesa e as contas. 
Precisava aprender a língua que se falava fora da colônia, porque senão a gente não 
conseguia nem vender na feira da cidade os produtos que cultivava na roça. 
Falávamos tudo errado (oralidade: /erado/). Eu tinha vergonha de falar em português 
e para aprender a ler a professora traduzia tudo do alemão para a gente conseguir 
entender. Dava trabalho. Até hoje (com 72 anos) começo falando português e, 
quando me irrito, acabo as palavras em alemão. Leio português porque no tempo da 
guerra (II Mundial) era proibido ler a bíblia em alemão. Então aprendi a ler. Mas 
escrever nem tento. Fica tudo errado.” 

i
 [3° Relato de vida] 

 
Ainda hoje estes descendentes de imigrantes sofrem com a discriminação e o 
preconceito dentro da escola. Muitos repetem a primeira série do ensino 
fundamental, na qual tentam se alfabetizar numa língua que não faz parte de 
sua herança cultural. Além do fracasso escolar inicial, muitos destes 
descendentes que chegam a freqüentar o ensino superior têm dificuldades 
com a escrita. Sentem-se inseguros ao usarem uma língua que não tiveram 
domínio oral desde nascença, uma vez que muitos destes jovens são 
provenientes de colônias germânicas e italianas, aonde se fala quase 
exclusivamente uma dessas línguas. O mesmo acontece com os grupos 
indígenas e demais grupos étnicos que têm outra língua materna que não é 
aquela legitimada como padrão nacional no Brasil. 
 
O caso da alfabetização em uma língua escrita diferente da língua oral natal é 
mais um exemplo do poder que a cultura legitimada tem sobre as demais. Já 
no caso dos demais brasileiros que têm como língua oral materna a 
portuguesa, todos, de uma maneira ou de outra, compartilham um léxico 
regional, local ou de grupos sociais específicos, como é o caso dos grupos de 
jovens que têm diversas peculiaridades dialetais. São estes jovens e adultos 
que compõem as turmas da EJA. E trazem para a escola as marcas de sua 
cultura. Contudo, esta diversidade cultural é considerada ilegítima na cultura 
escolar tradicional, que valoriza somente a norma culta padrão. Então os 
alunos que tem diferentes dialetos se sentem “estrangeiros” na escola, como 
é o caso dos descendentes de imigrantes. Eles não entendem tudo o que é 
dito, não conseguem se fazer entender porque geralmente são 
discriminados; muito menos conseguem escrever, porque sua linguagem oral 
é bastante diferente da linguagem escrita. Este fator impossibilita a 
aprendizagem da “escrita, que é, em essência, um registro da oralidade”.

ii
 

 
Entre os princípios do ensino brasileiro, entretanto, constam: “respeito à 
liberdade e apreço à tolerância”, “valorização da experiência extra-escolar”. 
(LDBEN n° 9.394/1996) Embora muitos caminhos já tenham sido trilhados 
nas propostas de democratização da educação brasileira, a efetivação destes 
princípios nas práticas de escolarização ainda é bem pouco observada. Isto 
porque a legislação sobre a educação brasileira é prescritiva, ou seja, boa 
parte dela está baseada em pressupostos importados de países com tradição 
democrática no campo educacional e não na realidade do ensino brasileiro. 
Enquanto as práticas pedagógicas da maioria das escolas do País se mantêm 
atreladas a uma cultura excludente e preconceituosa para com tudo o que 
está fora dos padrões de uma suposta normalidade.  
 
Concluímos que, das três funções sociais da EJA – reparadora, eqüalizadora e 
qualificadora –, somente a primeira apresenta resultados efetivamente 
aceitáveis. Para que as outras duas sejam satisfatoriamente cumpridas 
sugerimos que os poderes públicos e os profissionais da educação 
reconheçam que as desigualdades sociais permanecem, sob a ilusão de uma 
democracia que ainda não foi conquistada em sua plenitude. Utilizando um 
ditado popular, “não adianta tapar o sol com a peneira” (esse é um dos 
pilares da obra de Bourdieu). É preciso primeiro reconhecer o problema, 
verificar como ele está se configurando na realidade social e escolar, para 
podermos, então, aplicar medidas condizentes com estas realidades. E, para 
serem democráticas, as tomadas de decisão e as ações concretas precisam 
estar fundadas no compromisso com o social.  
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