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Resumo 
 

Esta tese pretende desenvolver pressupostos de uma pedagogia que 
contemple - além do desenvolvimento de uma competência comunicativa 
a todos os alunos, indistintamente - o desvelamento do “outro” por meio 
de uma troca de saberes sociais, linguísticos e contextuais entre alunos de 
escola pública e privada, a fim de desenvolver uma competência social 
suficiente à promoção de ações transformadoras da sociedade. Afora isso, 
entende-se que uma pedagogia para as desigualdades, conforme proposto 
nesta investigação, seja um caminho à escola cidadã, conforme os fins da 
educação previstos nos ditames legislativos. Busca-se constatar que a 
escola tem falhado nessa questão, a partir da análise comparativa e 
qualitativa de um corpus constituído por textos de alunos, do 1º ano de 
ensino médio, das duas esferas escolares; localizadas em espaços sociais 
extremamente opostos.  A análise dessas produções textuais realiza-se 
em dois momentos. O primeiro é a apreciação da competência 
comunicativa desenvolvida nesses alunos, após oito anos de escolaridade, 
cotejando as diferenças de ensino e aprendizagem na educação linguística 
das duas instâncias educacionais. O segundo momento ocupa-se da 
observação da competência social de cada grupo de alunos; entendendo 
ser essa uma responsabilidade da escola que se pretende cidadã. Por meio 
da análise do referido corpus, conjetura-se que o exercício da cidadania só 
será efetivado se desenvolvidas essas duas competências pela escola. Por 
meio desse conjunto de aptidões, o indivíduo poderá garantir o seu direito 
de “voz”, comunicando ao “outro”, diferente do “eu”, sua leitura do 
mundo. Defende-se que o direito à voz implica um conhecimento 
linguístico adequado à comunicação em todas as situações.  Por meio da 
competência social, crê-se que se instala - em especial, aos menos 
favorecidos - o direito a ter “vez”, evitando a reprodução das 
desigualdades. Esta pesquisa fundamentou-se em pressupostos teóricos 
de Paulo Freire, em potencial, e em outros teóricos da sociologia da 
educação e da educação linguística. 
 
Palavras-chave: pedagogia, desigualdade, cidadania, competência 
comunicativa, competência social, educação linguística. 

 



 

Abstract 

 
 
This thesis intends to develop assumptions of a pedagogy that takes into 
account – in addition to the development of a communicative skills in all 
pupils indiscriminately – the unveiling of the “other” by means of a social, 
linguistic and contextual knowledge exchange among public and private 
schools pupils, with a view at developing a social ability enough to 
promote transformative actions in society. Apart from this, one 
understands that pedagogy for inequalities, as proposed in this 
investigation, is a path to the citizen school, in line with the education 
purposes provided in legislative dictates. One seeks to reveal that the 
school has been failing in this point, from the comparative and qualitative 
analysis of a corpus comprising texts by 1st year High School pupils of 
both school levels located in extremely opposite social environments. The 
analysis of these textual productions is carried out in two stages. The first 
is the appreciation of the communicative skills developed by these pupils 
subsequent to eight years of schooling, comparing the teaching and 
learning differences in the linguistic education in the two educational 
settings. The second stage deals with observation of social ability of each 
group of pupils, taking that this should be the responsibility of any school 
that purports to be a citizen school. By analyzing the referred corpus, one 
presumes that the exercise of citizenship will only take place if schools 
develop these two capabilities. Through this set of expertise, the individual 
will be able to assure his right to be heard, communicating to the “other”, 
different from the “self”, his reading of the world. One supports the idea 
that the right to be heard implies a linguistic knowledge that is 
appropriate to communication in every situation. By means of social 
savvy, which one believes is learned – particularly by the less privileged – 
the right to have a “chance”, avoiding the spread of inequalities. This 
research was based on theoretical premises by Paulo Freire, in potential, 
and other theories of education sociology and linguistic education. 
 

Key words: pedagogy, inequality, citizenship, communicative skills, social 
ability, linguistic education. 



 

Resumen 
 
 

Esta tesis busca desarrollar presupuestos de una pedagogía que considere 
- más allá del desarrollo de una competencia comunicativa en todos los 
alumnos, indistintamente - el desvelo del “otro” mediante un intercambio 
de saberes sociales, lingüísticos y contextuales entre alumnos de escuelas 
públicas y privadas, con el fin de desarrollar una competencia social 
suficiente para la promoción de acciones transformadoras de la sociedad. 
Además, se entiende que una pedagogía orientada hacia las 
desigualdades, en conformidad con lo que se propone en esta 
investigación, sea un camino hacia la escuela ciudadana, de acuerdo con 
los fines de la educación previstos en los dictámenes legislativos. Se busca 
constatar que la escuela ha fallado en esta cuestión, a partir del análisis 
comparativo y cualitativo de un corpus constituido por textos de alumnos, 
del 1er. año de la Enseñanza Secundaria, de las dos esferas escolares; 
ubicadas en espacios sociales extremadamente opuestos. El análisis de 
estas producciones textuales se realiza en dos momentos. El primero es la 
determinación de la competencia comunicativa desarrollada en estos 
alumnos, tras ocho años de escolaridad, cotejando las diferencias de 
enseñanza y aprendizaje en la educación lingüística de las dos instancias 
educativas. El segundo momento se encarga de la observación de la 
competencia social de cada grupo de alumnos; considerando ser ésta una 
responsabilidad de la escuela que aspire ser ciudadana. En virtud del 
análisis de dicho corpus, se conjetura que el ejercicio de la ciudadanía sólo 
se hará efectivo si la escuela desarrolla estas dos competencias. Mediante 
este conjunto de aptitudes, el individuo podrá garantizar su derecho de 
“voz”, comunicando al “otro”, diferente del “yo”, su lectura del mundo. Se 
sostiene que el derecho de conlleva un conocimiento lingüístico adecuado 
para la comunicación en todas situaciones. Por medio de la competencia 
social, se cree que se provee - particularmente, entre los menos 
favorecidos - el derecho a tener una oportunidad, evitándose la 
reproducción de las desigualdades. Esta investigación se ha basado en 
presupuestos teóricos de Paulo Freire, potencialmente, y en otros teóricos 
de la sociología de la educación y de la educación lingüística. 
 
Palabras claves: pedagogía, desigualdad, ciudadanía, competencia 
comunicativa, competencia social, educación lingüística. 
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INTRODUÇÃO 
 

  

Ao contrário do que pensam os irresponsáveis, a 
linguagem de quem se insere na realidade 
contraditória, movido pelo sonho de fazê-la 
menos perversa, é a da possibilidade.  
       Paulo Freire (1995, p.4) 

 

 

As sociedades, desde o momento em que se tornaram mais 

complexas, são marcadas por divisões – divisões naturais, se 

consideradas as relações estabelecidas pelos diversos segmentos sociais, 

muitas vezes pautados pelas questões políticas, pelos jogos de poder, pela 

conceituação de propriedade, e pelos próprios valores sociais, culturais e 

humanos. O princípio basilar de dignidade humana aponta para a 

importância da igualdade absoluta de direitos, de tratamento e de 

oportunidades entre as pessoas, em vários momentos da história e das 

leis humanas. Considerado esse pressuposto, valeria dizer que todos os 

homens são iguais.  

Ressalta-se que assim dispõe o artigo 1º da Constituição Federal 

Brasileira: 
 
 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III- 
a dignidade da pessoa humana; [...]. 

 
 
Define-se dignidade humana, em função do desenvolvimento do 

tema deste trabalho, fazendo jus às palavras do constitucionalista 

brasileiro Ingo Wolfgang Sarlet (2002, p.62): 
 
[...] dignidade da pessoa humana – é – a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 
lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
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saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos. 
 
 

No entanto, observada a complexidade das relações humanas no 

estabelecimento da igualdade entre os indivíduos, seja em que seara for, 

cumpriria afirmar que alguns homens têm sido denotados como mais 

iguais que os outros, por mais estranhamento que essa asseveração possa 

provocar diante dos princípios constitucionais de igualdade que deveriam, 

de fato, ser garantidos a todo e qualquer cidadão. Princípios estes que 

esta tese questiona e intenta apontar como distantes da mais diminuta 

aplicação. 

Partindo da definição de dignidade humana supracitada, que denota 

um complexo de deveres e direitos fundamentais que assegure a 

igualdade ente os homens, argumentar-se-á, aqui, até que ponto o Estado 

e a sociedade civil têm afiançado ao homem o direito ao status de cidadão 

e ao exercício pleno de sua cidadania.  

Entende-se cidadania segundo o significado a ela destinado pelo 

educador Paulo Freire (2001, p.129), em sua obra Pedagogia dos sonhos 

possíveis: 
 

A história não é feita de indivíduos, ela é socialmente feita por nós 
todos e a cidadania é o máximo de uma presença crítica no mundo 
da história por ela narrada [...]. O conceito de cidadania vem 
casado com o conceito de participação, de ingerência nos destinos 
históricos e sociais do contexto onde a gente está. 
 
 

Se não há, segundo Freire (Ibid., p.131), cidadania sem participação 

crítica, “a profundidade da significação de ser cidadão passa pela 

participação popular, pela ‘voz’.[...] a voz é um direito de perguntar, 

criticar, de sugerir.”, pode-se inferir que aqueles que não têm “voz” 

calam-se diante dos discursos daqueles que a têm. Daí, a desigualdade 

está instalada. Pela ausência de ‘voz’ e de ‘vez’. E, sob a sombra da 

desigualdade, perde-se a democracia. Submerge o princípio da dignidade 

humana. 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de ensino 

fundamental (1999, p.30), o objetivo da educação instala-se desta forma: 
 

Toda educação verdadeiramente comprometida como exercício da 
cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da 
capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça suas 
necessidades pessoais – que podem estar relacionadas às ações 
efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao 
exercício da reflexão. 

 
 
Freire (1992, p.28) afirma que o homem é um ser da práxis, que 

atua e reflete nas suas relações com o mundo. Mas não há ação, reflexão 

e participação sem a linguagem, sem o privilégio da “voz”, sem o acesso 

efetivo às estruturas linguísticas de prestígio que possibilitem o seu 

“projeto de dizer” (KOCH, 1999) e sua aceitação por aqueles que fazem 

ouvidos moucos aos falantes de variedades linguísticas. Não há relação 

com o outro sem o domínio da linguagem e, sem este, não há interação 

social, não há troca entre as classes sociais, não há renovação do saber.  

Vale alertar a associação que se fará de “linguagem” (a verbal, 

adequada a este foco) - uma vez que esta pesquisa aborda, em especial, 

a questão das desigualdades - ao poder, poder de classes, de 

oportunidades. Poder de “voz”, como asseverou Freire, capacidade de um 

pensamento-linguagem. Consequentemente, considerar-se-ão os 

caminhos que a escola de educação básica tem percorrido no ensino de 

Língua Portuguesa. Pretende-se arrazoar os meios utilizados pelas escolas 

- pública e privada - no ensino da língua, alicerçando as conjeturas no 

tratamento dado às leituras do mundo e das palavras, segundo a teoria 

freiriana. Pressupõe-se que a escola deixa de ser cidadã quando, de um 

lado, desconsidera a leitura de mundo de seus alunos, dificultando a 

leitura da palavra - eximindo-se, não raro, da responsabilidade de ensinar 

a norma padrão; de outro, a leitura da palavra precede a leitura do 

mundo que a instituição escola deixa de desenvolver, conforme se 

observou nas práticas educativas da escola privada.  Divide-se a 

instituição. Divide-se a sociedade. Formam-se, ou não, homens que 
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desfrutam do princípio da dignidade humana e seres invisíveis, à margem 

da participação e da possível mobilidade social.  

Cabe clarear que - permeando, dessa forma, os conceitos de 

dignidade humana, cidadania, linguagem, instituição escola e 

desigualdade - esta tese não aspira, certamente, a uma solução para a 

questão da desigualdade nas pedagogias ou da reprodução pedagógica de 

desigualdades, mas busca estabelecer uma reflexão tal sobre a questão 

da escola que se ambiciona cidadã, para que essa seja capaz de desvelar 

novos e viáveis caminhos e alertar sobre a necessidade de mudança das 

políticas linguísticas que norteiam um ensino que, insiste-se, é 

denominado cidadão. Esse é o objetivo central desta pesquisa. 

 Ressalta-se que, para discorrer sobre a instituição escola, se faz 

mister um resgate da história da educação sob essa perspectiva, ainda 

que breve, e de seus princípios.  Enfatiza-se que a marca desigual de 

igualdade tem ajuizado as regras e as verdades sociais que estão a 

serviço dos que protagonizam a história das sociedades humanas. Vale 

um ressalve de que essa interdependência relegou a educação à condição 

de apêndice do processo histórico até o século XIX, quando historiadores 

atentaram para a necessidade de sistematizar e metodizar a educação, 

trazendo-a à luz das discussões políticas.   

O caráter de divisão, de separação, de diferenciação da educação, 

no que se refere a “o que ensinar a quem”, e “a quem é importante 

ensinar o quê”, evidenciado nas visões teocêntricas, antropocêntricas, 

androcêntricas e outras fundantes das teorias e das práticas educacionais, 

foi registrado desde quando as memórias humanas começaram a ser 

construídas.  

No entanto, a história do homem, assim como a história (da teoria e 

da prática) da educação, é passível de diferentes entendimentos, 

interpretações e posicionamentos críticos que produzem desdobramentos 

diversos rumo a mudanças igualmente carregadas de ideologias, de 

poderes, de interesses antagônicos, enfim. As histórias são construídas a 

partir da observação do passado, da análise do presente e da prospecção 
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do futuro. Essa irreversibilidade temporal é responsável pelos desejos de 

mudança dos seres humanos. Os cenários se alteram, ao longo do tempo, 

mas as questões primeiras da natureza humana permanecem em busca 

de respostas ou de percepção de novas possibilidades que conduzam ao 

esclarecimento dessas demandas. Cada um, alimentado por suas crenças, 

valores de verdade e de justiça, conhecimentos e anseios de 

transformação social, determina as razões que embalam e justificam as 

suas investigações.  

Reafirma-se que o presente processo investigativo, destarte, se dá 

pelo resgate de teorias educacionais e culturais por meio de consequente 

observação da situação presente e de esquadrinhamento de hipóteses de 

intervenção que alcancem o ponto máximo de possibilidades de ações 

capazes de atingir os objetivos. Revalida-se o pensamento de Paulo Freire 

de que a educação é esperançosa. O processo de busca que, nesta tese, 

se instala é igualmente esperançoso, exatamente porque busca despertar 

no educador a esperança de encontrar. Encontrar pressupostos 

educacionais que iluminem as práticas para a promoção da igualdade, não 

as que homogeinizam a diversidade, mas as que democratizam as 

oportunidades de acesso a uma educação que conduza os educandos à 

liberdade de expressão e à ação cidadã de transformação da sociedade 

em nome do interesse comum.  Independentemente das práticas vigentes 

nas instâncias educacionais, sejam públicas, sejam privadas, o ponto de 

partida deve ser garantido a todos, igualmente, assim como a certeza de 

que todos poderão atingir, satisfatoriamente, o ponto de chegada; mas os 

meios, os caminhos, precisam ser desenvolvidos em consonância com as 

diferenças e com o direito de ser diferente. Os pontos de partida de cada 

grupo social são diferentes, pois são suas concretudes históricas, e isso 

exige atenção na abordagem dos professores a fim de evitar o 

esmagamento do saber que cada indivíduo traz quando chega à escola. 

Segundo Freire (1995, p.6), esse é o cerne da educação 

democrática, em que o outro também é sujeito de sua própria construção 

como cidadão e da assunção da consciência de si mesmo, justamente 
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porque tem o direito de ser, de existir, de se assumir no processo 

educativo: 
 

Sempre usei o verbo partir, que não implica fixar-se. Disse que o 
ponto de partida da prática educativa está, entre outras coisas, no 
senso comum, mas enquanto ponto de partida, e não ponto de 
chegada ou ponto de “ficada”. [...] Teríamos duas posições: uma 
autoritária, que é desrespeitar o senso comum e impor sobre ele a 
sua possível rigorosidade. Para mim, não: é preciso que o 
educando se assuma ingenuamente para, assumindo-se 
ingenuamente, ultrapassar a ingenuidade e alcançar maior 
rigorosidade. 

 
 
 Não se deve esquecer que a riqueza da educação está na 

socialização, interação entre uns e outros, momento pródigo em que os 

universos são desvendados, em que as influências comportamentais estão 

presentes, em que o indivíduo – ao se deparar com a conduta do outro – 

tem a possibilidade de incorporá-la ou agir para a sua modificação. É o 

cerne do processo educativo. E é assim por toda vida. A escola é uma 

instituição social. E é por meio da linguagem que são construídos os 

sentidos, os significados, a ação e a transformação, ainda que as 

variedades linguísticas sejam confrontadas no encontro social.  

Segundo Peter e Brigitte Berger (1978, p.193), sociólogos da 

educação, 
 

[...] sejam quais forem as outras características das outras 
instituições – família, Estado, economia, sistema educacional etc. – 
essas dependem de um arcabouço linguístico de classificações, 
conceitos e imperativos dirigidos à conduta individual; em outras 
palavras, dependem de um universo de significados construídos 
através da linguagem e que só por meio dela permanecem 
atuantes.” 
 
 

Considera-se a natureza da linguagem como algo vivo e móvel. Na 

interação, entretanto, ela se constrói, se reinventa, se cria, é responsiva, 

embora se possa dizer que, na consciência individual, ela já existe de 

forma pronta e consoante à biografia linguística de cada indivíduo. 

Novamente, a leitura do mundo e a leitura da palavra. 

De uma forma ou de outra, historicamente, a educação nas diversas 

sociedades privilegiou a elite, no acesso à escola, na conservação dos 
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valores do grupo social dominante, religiosa e/ou economicamente, e na 

determinação do conteúdo a ser ensinado. Essa deferência à classe de 

maior poder aquisitivo acabou por subtrair o direito à educação dos mais 

diversos grupos: em um momento, as mulheres; em outro, os filhos de 

operários; e assim por diante.  

O Iluminismo do século XVIII preconizou a autonomia do homem no 

seu pensar e no seu agir, distanciando a escola do caráter religioso até 

então característico da educação, de maneira lenta e pouco efetiva. Havia 

grande dificuldade de fazer da escola uma instituição de amplo acesso, 

leiga e de obrigação do Estado, voltada para a formação de indivíduos 

livres e profissionalizados de forma a sustentar os rumos econômicos e 

políticos dos países da Europa. As razões são sempre as mesmas: 

conteúdo insuficiente, ausência de instalações próprias à prática do 

ensino, professores malformados, salários incompatíveis.   

No transcurso do século XIX, no entanto, a educação passa a ser, 

cada vez mais, controlada pelo Estado, uma vez que há considerável 

ampliação de escolas públicas, o que representa a intenção de formar 

cidadãos que tivessem seus direitos e deveres respeitados na construção 

das democracias. Cumpre ressaltar que, apesar das questões sociais que 

começaram a pulular nos grandes centros, a participação da grande 

massa na seara educacional estava mais no registro formal do Estado do 

que necessariamente legitimada pela prática que levaria o cidadão à 

liberdade de ação em uma sociedade pretensamente justa e igualitária. 

A partir do século XX, as massas tornaram-se protagonistas dos 

movimentos de rebeldia e de reivindicação. A mobilização dos grupos das 

minorias (que, na verdade, são maiorias) excluídas ou desprestigiadas 

denotou importantes formas de organização, com sistemas e regras 

próprios, que desencadearam vastas transformações na ordem social - e 

no que dela dependiam - como as relações de trabalho, a organização da 

família e a estrutura da escola; todos eles clamando por novos 

paradigmas. Em decorrência disso, expande-se a gama de indivíduos a 

serem beneficiados pela educação. De uma educação voltada apenas ao 
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gênero masculino das classes de prestígio, caminha-se para uma 

educação aberta à mulher, ao negro, à pessoa com deficiência, por 

exemplo. Já na primeira metade desse século, então, começam a 

proliferar, nos meios acadêmicos, teorias propositoras de pedagogias 

diferenciadas.  

Embora o conceito de uma educação que contemple as diferenças já 

tenha sido revelado há muito tempo por estudiosos (Durkheim, Bourdieu, 

Passeron, Althusser, Perrenoud, Freire, entre outros teóricos), que 

enfatizaram o caráter divisório, desigual e antidemocrático da escola, o 

fenômeno da globalização, associado à universalização do ensino, vem 

tornando cada vez mais urgentes a revisão e o alargamento desse 

conceito a fim de clarear trajetórias educacionais efetivas no tratamento 

das diferenças, revelando práticas possíveis e, de fato, transformadoras 

em sala de aula. 

 Há que se considerar que as diretrizes educacionais, no Brasil, onde 

a educação se democratizou por volta dos anos 70, trazendo aos bancos 

escolares as classes menos favorecidas, já vêm contemplando em seus 

documentos, desde os anos 90, uma pedagogia diferenciada para um 

público discente marcado pelas diferenças. No entanto, embora 

entendidas como corretas, essas diretrizes, não em raríssimas exceções, 

têm se revelado letras mortas, em função do distanciamento que mantêm 

com a prática diária dos educadores nas instituições de ensino público, e 

também do privado, do país.  Essa constatação, entretanto, não é 

inusitada. Na verdade, tornou-se lugar comum nas teses e discursos 

praticados pelos pesquisadores e especialistas de áreas diversas e, na 

contramão dos avanços da investigação linguística, por leigos que 

analisam, à revelia, as questões educacionais brasileiras. Isto é, 

profissionais das mais diversas áreas, que não a educação, desandam – 

seguros de que o tema da educação é terra de todos (e de ninguém) – a 

tecer teorias e propor soluções como se fossem eles os salvadores da 

situação. Não raro, os educadores são sentenciados como culpados por 

todos os insucessos produzidos pela escola. 
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Paulo Freire (1995, p.11), em sua invicta atualidade, alerta: 
 
Eu não tenho a menor dúvida de que será preciso que, um dia, 
toda a sociedade brasileira resolva brigar com o poder público 
deste país, em todos os níveis. Somos coloniais, e não se vê 
experiência colonial em que o educador seja respeitado. 
 
 

O fato é que a educação brasileira necessita, há muito, de revisão, 

de auxílio, de luz. Críticas negativas, que obscurecem ainda mais o 

cenário educacional, há em demasia.  É da convicção nessas premissas 

que esta pesquisa se alimenta para desenvolver seus pressupostos. Um 

educador comprometido, ciente de suas possibilidades, no pensamento de 

Paulo Freire, anseia pela mudança. Não é educador aquele que não nutre 

o sonho de ver seus alunos plenos de conhecimento, prontos para o 

enfrentamento do mundo. E a educação é a única ponte capaz de conduzir 

o homem à igualdade de participação na sociedade.  Cumpre reafirmar 

que, a despeito da metáfora, a pretendida mobilidade social, pressuposta 

pelo acesso à educação, tem sido atalhada durante e na trajetória escolar, 

furtando aos aprendizes a oportunidade de ser e o direito de não-ser o 

que o outro é. 

O conceito de uma pedagogia diferenciada - uma pedagogia para as 

desigualdades -, aparentemente simples, exige mudanças fundamentais e 

grandiosas, desde a consciência de uma sociedade habituada a avaliar 

como negativo tudo o que não é igual a si até a forma de organização de 

uma sala de aula. Garantir um aprendizado a todos e a cada um, nas suas 

diferenças e não na indiferença aos diferentes, é o que fundamenta essa 

utopia freiriana.  Esse é o caminho para a igualdade, distante das 

assertivas comuns de que é preciso respeitar as diferenças. É preciso, 

bem além disso, construir com as diferenças, em um continuum de 

desvelamento conjunto do “eu” e do “outro” Essa postura, legitimada pela 

Constituição, é basilar no exercício da cidadania.  

Se todos são iguais perante a lei e desfrutam de iguais direitos e 

deveres, essa igualdade precisa estar fundamentada no olhar atento, 

crítico e transformador de cada cidadão. Respeitar o diferente não pode 



21 

 

ser compreendido como uma obrigação dos envolvidos no processo 

educacional; é evidente e irretorquível que o respeito ao outro é essencial. 

Defende-se, no entanto, que a ação necessária deve partir do respeito à 

edificação de um projeto pedagógico que faça uso das diferenças de seu 

alunado para impor estratégias de formação cidadã que promovam o 

encontro entre a diversidade de grupos opostos socialmente. 

Segundo Pierre Bourdieu (2010, p. 41), “não é suficiente enunciar o 

fato da desigualdade diante da escola, é necessário descrever os 

mecanismos objetivos que determinam a eliminação contínua das crianças 

das classes mais desfavorecidas”. 

   Acrescente-se a isso que a reflexão desses objetivos intenta 

conduzir educadores e estudiosos ao vislumbre de novos percursos 

pedagógicos, inovadoras práticas, reinventadas estratégias, que busquem 

a possibilidade de ensinar a todos, iguais e diferentes.  

  O modelo atual, teórico e conservador, da “democrática” educação 

brasileira, assemelha-se, emprestadas as palavras de Perrenoud (2000, 

p.10), a uma fábrica produtora de desigualdades e de fracasso. Há uma 

insistência míope na crença da homogeneidade dos aprendizes, o que 

pressupõe que todos aprendem o mesmo conteúdo, da mesma forma, ao 

mesmo tempo. 

Dessa reflexão, surgem as questões norteadoras desta tese: por que 

a escola, ao contrário de sua natureza conceitual, não tem cumprido a sua 

finalidade de formar para a cidadania, conduzindo seus alunos com menor 

frequência ao êxito? O que tem feito a escola, tanto a pública quanto a 

privada, com o capital cultural, social e linguístico (BOURDIEU, 2010) de 

seus alunos? Que olhares crítico-sociais a escola tem desenvolvido em 

seus alunos, agentes potenciais de transformação da sociedade?  

Apontadas as hipóteses alicerçadoras desta pesquisa, determina-se 

como objetivos específicos a consideração de possíveis causas do fracasso 

escolar na proposição de uma educação cidadã e a reflexão sobre os 

desdobramentos pedagógicos no ensino de língua portuguesa, que atuam 

como desvios dos caminhos para a formação de um indivíduo competente 



22 

 

linguisticamente e crítico, tanto na escola pública quanto na escola 

privada.  

Para constatação do que se preconiza, este trabalho procederá à 

análise de um corpus formado por textos produzidos por alunos, na 

mesma faixa etária, cursando a mesma série e seguindo a mesma 

proposta temática; no entanto, alunos de unidades situadas em espaços 

sociais opostos. Esses alunos advêm de escolas públicas e privadas, 

portanto, de duas escolas frequentadas por públicos diversos, com 

saberes e heranças culturais, sociais e linguísticos também diversos. 

Serão analisados quatro textos, de quatro alunos; isto é, duas 

produções textuais de dois alunos de uma unidade escolar localizada na 

segunda maior comunidade carente de São Paulo, e duas outras 

produções de dois alunos de uma unidade escolar bastante elitizada, 

localizada em uma região privilegiada socialmente, na Grande São Paulo. 

A proposta das produções é a mesma e inclui a temática do desafio da 

convivência com as diferenças. Os textos serão analisados sob dois 

aspectos. Primeiramente, a análise será, em largo, linguística, 

examinando a presença ou não de elementos textuais que promovam o 

sucesso dos projetos de dizer dos alunos, isto é, a competência 

comunicativa desenvolvida nesses alunos, segundo os pressupostos da 

educação linguística instalada nos documentos oficiais, consideradas as 

influências da família - nos dois segmentos.  Em um segundo momento, 

far-se-á a análise do teor da abordagem sobre o tema, de sua criticidade 

em relação à sociedade e à necessidade de ação transformadora do que 

se observa, isto é, considerar-se-á a competência social desenvolvida nos 

dois públicos. Alerta-se para o fato de que os dois conceitos abarcados na 

análise serão explicitados adiante. Importa acrescentar que não se 

intenciona produzir fórmulas ou receitas, mas promover uma reflexão, 

originada e baseada na prática docente desta pesquisadora, nos dois 

cenários supracitados, no ensino de língua portuguesa, vislumbrando 

possibilidades que tragam para a ação docente as teorias e as orientações 

já constantes dos PCN, mas não presentes no dia a dia da sala de aula. 
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Para alcançar os objetivos principais, a presente tese organiza-se 

em cinco capítulos, além da introdução e conclusão, e anexos, para atingir 

seus propósitos. 

No primeiro capítulo, pretende-se revisitar as principais teorias 

educacionais que atentaram para a necessidade de uma pedagogia para 

as desigualdades, buscando – por meio da evidenciação dos princípios 

básicos de cidadania previstos na Constituição Federal; em especial, nas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), sobre os fins da educação; 

e em outros documentos nacionais e universais que proclamem como 

igualitário e essencial à dignidade da pessoa humana o acesso à educação 

– desenvolver reflexões e procurar possíveis respostas aos 

questionamentos inequívocos sobre o tipo de educação que a política 

governamental tem oferecido, suas finalidades e reais contribuições à 

formação cidadã. Considerar-se-ão, ainda, alguns resultados avaliativos 

sobre os insucessos e as evidências de desigualdade dos alunos que 

frequentam as escolas brasileiras, inferindo sobre a identidade do aluno 

brasileiro da escola pública e da escola privada, diferenciados por seus 

saberes sociais, culturais e linguísticos.  

 Faz-se mister apresentar, desde já,  o conceito de pedagogia que 

esta proposta adota como válido. A dissertação1 de mestrado desta 

pesquisadora discorreu sobre sua prática educativa em uma escola cujos 

alunos se utilizavam de uma variedade linguística bastante distante da 

variedade legitimada pela instituição escola; situação esta comum de ser 

encontrada no cenário educacional brasileiro, mas jamais compartilhada 

por esta professora, com anos de docência em instituições privadas. 

Diante disso, buscando fundamentações teóricas que provocassem uma 

reflexão sobre os equívocos cometidos na abordagem do conteúdo para 

aquele público, a educadora reinventou algumas estratégias de 

aprendizagem que, em sua maioria, foram exitosas, conforme constatado 

na análise dos resultados finais dos alunos descritos na dissertação citada. 
                                                            
1 Dissertação de mestrado, apresentada em agosto de 2009, com o título: “ O entrelaçar coesivo e 
a variação linguística: um percurso didático –metodológico à luz da Linguística Textual”. 
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Essa breve descrição torna-se necessária, pois esta tese apresenta-se 

como o estabelecimento da fundamentação teórica da experiência 

educativa mencionada, caracterizando – assim - pedagogia como uma 

ciência da prática educativa, por mais controversa que possa ser essa 

acepção nas discussões acerca da cientificidade da pedagogia. 

 Conforme Saviani (2007, p.102),  
 

Na verdade, o conceito de Pedagogia se reporta a uma teoria que 
se estrutura a partir e em função da prática educativa. A 
pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar, de alguma 
maneira, o problema da relação educador-educando, de modo 
geral, ou, no caso específico da escola, a relação professor-aluno, 
orientando o processo de ensino e aprendizagem. 
 
 

Em sequência às ponderações anteriores sobre a educação que se 

pretende cidadã e formativa para exercício pleno da cidadania, o segundo 

capítulo se ocupará de, denotando os campos conceituais de identidade – 

e de diferença, por consequência -, estabelecer a importância da educação 

coerente à formação do repertório linguístico desses alunos para a livre 

expressão e à construção, ou ao fortalecimento, do repertório crítico-

social para efetiva ação na sociedade.  

O terceiro capítulo tratará das questões de identidade e diferença 

sob o viés do ensino de língua. Entendendo as competências comunicativa 

e social como capitais para o exercício dos direitos e deveres da cidadania 

e como meios para que o indivíduo goze de liberdade plena, expresse seus 

desejos, angústias, pensamentos e reivindicações, propor-se-á uma 

reflexão sobre a heterogeneidade da língua em uma escola que 

homogeiniza os falares, eliminando as variedades linguísticas em favor da 

imposição de uma norma padrão, tida como a única correta por ser a de 

prestígio.  Cumpre ressaltar que não se pretende tirar da escola a 

obrigação de ensinar a norma padrão, mas condenar as práticas 

perniciosas de incluir ou excluir pela variedade de que o aluno faz uso. E, 

aqui, o cerne das preocupações desta pesquisadora: ao desconsiderar as 

riquezas da diversidade linguística para a formação da competência 

comunicativa de seus alunos, ao ratificar a reprodução cultural da 
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ideologia dominante, limitando o repertório crítico-social dos alunos das 

classes mais favorecidas, pressupõe-se que a escola falha em seu 

propósito, seja nas instituições públicas, seja nas privadas. Na esteira 

dessa abordagem, serão contemplados os conceitos freirianos de leituras 

do mundo e da palavra. 

No quarto capítulo, intenta-se ponderar sobre o desserviço à 

formação de cidadãos, praticado por algumas incoerências educacionais 

no âmbito da educação linguística, em especial, e pelas divergências entre 

teoria e prática. Há um claro esvaziamento na transposição dos 

fundamentos teóricos para a ação docente: os PCN apontam para o 

trabalho com a diversidade; na contramão, a escola não contempla as 

diferenças na prática e os instrumentos de avaliação cobram a 

homegeneidade dos saberes. É incontestável que ajustes devem ser 

feitos, haja vista que as evidências indicam um panorama educacional em 

que a formação dos professores é deficitária, as políticas públicas são 

ineficazes e os resultados de aprendizagem são negativos, sem considerar 

outras questões que, igualmente, pedem atenção daqueles que decidem 

os nortes da educação brasileira. Priorizar-se-á a educação linguística 

como a força motora capaz de impulsionar e de fundamentar a proposição 

de uma pedagogia para as desigualdades.  

Por fim, o capítulo cinco contemplará uma análise comparativa, e 

amostral, na categoria de pesquisa qualitativa, entre textos de alunos 

advindos da escola pública e textos de alunos formados, na mesma etapa, 

pela escola privada; todos eles matriculados no 1º ano do ensino médio 

(EM).  A partir do exame dos textos de dois alunos de cada situação 

escolar, somando, portanto, quatro textos analisados no total, refletir-se-á 

sobre a ampliação do repertório linguístico dos alunos ao longo dos oito 

anos de escolaridade e fortalecimento do repertório crítico-social desses 

sujeitos até o momento escolar analisado. Cabe, desde logo, reiterar que 

a elaboração desses textos partiu da mesma proposta de produção 

textual. Importa ressalvar que os quatro alunos participavam do mesmo 
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projeto pedagógico de uma grande instituição de ensino2, sendo que dois 

frequentavam uma das unidades, em parceria com uma empresa que 

ainda mantém esse projeto de responsabilidade social, localizada em uma 

comunidade carente de grande porte em São Paulo, capital; e a outra, em 

que estudavam os outros dois alunos, estava muito próxima a um 

condomínio de alto luxo, localizado na Grande São Paulo. Dessa forma, 

intenciona-se avaliar o que a escola faz com as heranças culturais e 

linguísticas de seus alunos, com o objetivo afirmado de alcançar os seus 

fins, conforme previsto nos textos legislativos, haja vista que, em geral, 

não têm formado alunos competentes comunicativamente tampouco 

críticos e agentes de transformação social. Outrossim, reproduz as 

diferenças sociais, culturais e linguísticas, fabricando seu próprio fracasso. 

Importa, finalmente, asseverar que esta pesquisadora e educadora, 

especificamente no ensino de língua portuguesa, assume essa posição 

investigativa em busca de reflexão sobre a efetiva transposição das 

teorias educacionais para a prática docente, movida pela convicção de que 

os rumos da educação brasileira, diante de um cenário marcado pela 

diversidade linguística e social, são tortuosos no que se refere ao 

tratamento e ao aproveitamento das heranças culturais e linguísticas dos 

alunos. Dessa forma, falha na formação de agentes de transformação 

social ao calar alguns e não desenvolver uma consciência crítico-social em 

outros. Constatados os resultados pífios do sistema educacional brasileiro 

e da efetividade de uma escola cidadã, busca-se uma reflexão sobre a 

mudança por meio de uma pedagogia para as desigualdades sob o viés do 

ensino de língua materna. 

Cabe, na conclusão destas primeiras considerações, revigorar as 

palavras de Freire (1996, p.153) sobre a consciência de ser inacabado: 

                                                            
2  Esclarece-se que um empresário, preocupado com a formação escolar de crianças e jovens, 
moradores de uma comunidade carente da capital paulista, procurou determinada instituição de 
ensino privada, a fim de propor uma parceria em que a instituição de ensino participaria com toda 
a estrutura pedagógica na instalação de EM, na favela, e ele entraria com o aporte financeiro. O 
objetivo desse projeto de responsabilidade social, segundo o empresário, era o de formar líderes 
que pudessem atuar na comunidade em prol de suas carências.  Líderes comunitários e não 
políticos. 
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Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e 
aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas 
perguntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna 
transgressão ao impulso natural da incompletude.  
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1 DAS PEDAGOGIAS DAS DIFERENÇAS A UMA PEDAGOGIA PARA 
AS DESIGUALDADES 

             

 
A pedagogia do oprimido, como pedagogia 
humanista e libertadora, terá dois momentos 
distintos. O primeiro em que os oprimidos vão 
desvelando o mundo da opressão e vão 
comprometendo-se, na práxis com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada 
a realidade opressora, esta pedagogia deixa de 
ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos 
homens em processo de permanente libertação. 
   Paulo Freire (1987, p.46) 

  

 

O estudo das teorias pedagógicas que se desenvolveram em torno 

das questões das diferenças e/ou das desigualdades implica, antes de 

tudo, uma investigação do momento em que a educação, em direção 

contrária a de sua natureza, passou a desencadear resultados mais de 

fracasso do que de êxito quando comparados às aspirações dos fins da 

educação rezados pela Constituição Federal. Considerar-se-á, em especial, 

o caráter social da educação nos diversos cenários. Quando se aborda a 

questão da diferenciação, no que tange à ação dos educadores e às 

diretrizes do sistema educacional, inevitavelmente, os resultados dos 

alunos são avaliados. Entende-se que qualquer proposta de mudança deve 

fundamentar-se na análise das pedagogias vigentes ou já 

experimentadas. 

 O educador, filósofo e pedagogo tcheco do século XVII, Comenius, 

conhecido como o Pai da Didática Moderna, defendia uma educação que 

ensinasse tudo a todos, asseverando que os resultados não poderiam 

deixar de ser exitosos, desde que se considerasse, como ponto de partida, 

o concreto, o conhecido por parte do aluno para que se pudesse alcançar 

o mais complexo, o não conhecido. Bem mais próximo da realidade 

brasileira, o mesmo assevera Freire (1987, p.86), ao considerar o nível de 

conhecimento de cada aluno como o ponto de partida para o novo saber, 

“a localidade dos educandos é o ponto de partida para o conhecimento 
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que eles vão criando do mundo. Seu mundo, em última análise é a 

primeira e inevitável face do mundo mesmo”. 

Válidas essas premissas, os resultados da educação linguística que 

se oferece, por exemplo, não podem ser satisfatórios, ao almejar que 

alunos advindos das classes populares comecem sua criação de 

conhecimento com o mesmo repertório linguístico com que alunos das 

classes dominantes chegam à escola, já falantes da norma padrão. O 

ponto de chegada deve ser o mesmo, haja vista que a escola tem a 

obrigação de ensinar a norma de prestígio, mas as estratégias e os 

caminhos que conduzem ao final precisam ser diferenciados e adequados 

ao capital linguístico inicial do aluno, em especial no caso da variedade 

linguística de ordem diastrática, marca da biografia desse educando, de 

sua identidade social. Não é possível sustentar instituições sociais que não 

dialoguem com as diferenças, que não oportunizem a todos o direito à 

linguagem plena e de prestígio. As instituições sociais não existem sem as 

interações entre os atores que as compõem. É a linguagem que viabiliza 

as instituições. Negar o poder de ter “voz” a um indivíduo é ato criminoso. 

É obrigação da escola ensinar tudo a todos, igualmente. O que cada 

indivíduo fará com o conhecimento básico que recebeu tem que ser uma 

escolha dele e não uma sina imposta pela desigualdade econômica, 

cultural, ou seja lá qual for.   

 Recuperando Freire (1996, p.138), – sugere-se entender, aqui, 

professor como representante de uma instituição social - cabe 

acrescentar: 
 
 [...] a resistência do professor, por exemplo, em respeitar a 
“leitura de mundo” com que o educando chega à escola, 
obviamente condicionada por sua cultura de classe e revelada em 
sua linguagem, também de classe, se constitui em um obstáculo à 
sua experiência de conhecimento. 
 
 

  Ainda que os objetivos de Comenius, em sua proposta pedagógica, 

visassem à importância de todo homem ter acesso ao conhecimento para, 

em consequência, melhor absorver os princípios religiosos, não há como 
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negar a legitimidade de seus pressupostos, inclusive no alastramento do 

fracasso escolar a que se assiste no século XXI, a quatro séculos do que o 

pedagogo apregoava. Sobre a proposição de seu método e a necessária 

coragem para a mudança, Comenius (1966, p. 455), em sua obra 

Didactica Magna, alertava: 
 

[...] embora a princípio meta medo com as suas dificuldades, 
todavia, se for aceite nas escolas servirá para instruir um número 
muito maior de alunos, com um aproveitamento muito mais certo 
e com maior prazer, que com a vulgar ausência do método. 

 
 
 Dessa forma, a democratização do ensino se inviabiliza a partir do 

momento em que a escola, sob o imperativo da não significância, divide, 

separa, discrimina e ensina cada vez menos a um número cada vez maior 

de alunos. 

Incomodar-se com a constância do fracasso escolar é atitude 

recorrente nos professores que protagonizam as salas de aula brasileiras, 

quiçá do mundo inteiro, mesmo entre aqueles que não estão 

compromissados com a mudança, com a transformação. Um professor 

sabe, no silêncio de sua provocativa reflexão, quando e onde fracassou, 

ao transpor a porta da sala de aula. Que essa consciência não seja apenas 

do professor, mas é, sem dúvida, inerente à alma humana. Privadas ou 

públicas, as escolas têm enfrentado atuações limitadas de seus alunos. Os 

fracassos e os problemas, como não poderiam deixar de ser, são 

diferentes, assim como são diferentes as classes sociais do público que as 

frequenta. Igual é, apenas, a perniciosidade dessa situação na construção 

ou fortalecimento das sociedades que se pretendem democráticas.  

Sendo assim, pode-se asseverar que o Brasil apresenta uma escola 

dual: a dos ricos e a dos pobres. Pecam as duas na formação de seus 

cidadãos, negando, portanto, à sociedade a oportunidade de contar com 

cidadãos críticos e potenciais agentes de transformação social. A maioria 

dos favorecidos tem garantida a continuidade de sua posição social e 

econômica, perpetuam seus interesses, mantendo-se à distância de 

questões sociais diversas da sua; os desfavorecidos têm preservados o 
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seu fracasso e a sua marginalização na tentativa de integrar o coro dos 

que decidem os rumos do país e, até mesmo, as suas condições de vida. É 

o espelho do modelo social que se tem. E, certamente, não se pretende 

classificar essas condições de forma maniqueísta, dividindo a sociedade 

entre bons e maus. Cumpre enfatizar - em respeito aos que se 

incomodam com esse cenário - que há parte da classe dominante que se 

indigna com essa situação dual, refletindo e pesquisando com o intuito de 

delinear e lutar por um novo projeto de educação.  

Com o propósito de localizar e de identificar as causas do fracasso 

da instituição escola como uma questão social problemática na 

organização de uma sociedade democrática, resgata-se, também, o 

dualismo freireano que ratifica a existência de dois tipos contrapostos de 

educação: a educação dominadora e a dos dominados. Por um lado, tem-

se uma escola conservadora e elitizada que perpetua valores e práticas 

que preservam os interesses da classe dominante; por outro, uma escola 

que permite a seus alunos o suficiente para se manterem numa condição 

de obediência e submissão na escala social. É a releitura do conhecido dito 

de que “saber é poder”, mesmo em uma sociedade capitalista, plena de 

contrassensos e injustiças em suas relações sociais e econômicas. 

Na seara da Sociologia da Educação, Kruppa (1994, p. 29) postula 

que: 
 
Uma das contradições da sociedade capitalista está na existência 
simultânea da concentração de saber e das técnicas que 
permitiriam democratizá-lo, mas que não são usadas com essa 
finalidade. Na sociedade capitalista, quem detém o poder detém as 
condições de determinados saberes, que permitem controlar a 
sociedade. Assim, na sociedade capitalista, não só saber é poder, 
como poder é, geralmente, condição de saber. (grifo nosso) 
 

 

Propõe-se, então, a queda do capitalismo? Não, mas questiona-se 

uma educação que proclama ser cidadã e ser ponte para iguais 

possibilidades de todos e não é!  Propõe-se, apenas, que se eduque todos, 

de fato. Falta coerência no discurso e bom senso na prática. Obviamente, 

o caminho para a mudança é árduo e complexo demais. Dizia Freire 
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(1996, p.88), “É a partir deste saber fundamental: mudar é difícil mas é 

possível, que vamos programar nossa ação político-pedagógica [...]”. Não 

se pretende apontar o correto, mesmo porque, para isso, remontaríamos 

à pré-história para mudar as divisões de tarefas e de poder já lá iniciadas, 

e a educação não é tábula rasa que se resolve com uma receita; mas 

confirmar que as conjeturas apontadas pelos gestores públicos, em 

relação à instituição social escola, não estão cumprindo o papel a que se 

propõem, nem na teoria tampouco na prática.  Revigorando Marx (1971), 

apartadas – se possível - as questões de construção de uma sociedade 

comunista, qualquer ditame constitucional deveria, inicialmente, 

responder à questão sobre “a quem servem uma e outra instituição”.  

Bourdieu&Passeron (2010), na obra A Reprodução, objetam sobre a 

ideia de que a escola oferece a todos, igualmente,  uma educação 

suficiente à libertação e à ascensão social do indivíduo. Para eles, a escola 

não apenas reproduz as desigualdades sociais, mas também as legitima. E 

obtém êxito nessa empreitada porque trabalha em prol de sua própria 

reprodução, sustentada pela cultura da classe dominante, considerada 

única, legítima, inquestionável.  

 Alerta-se para o fato de que não se entende que a escola seja a 

única responsável por essa mudança, mas também não pode ser o meio 

que nega, peremptoriamente, todas as possibilidades de mudança aos que 

não integram a cultura de classe que ela reproduz. As sociedades têm de 

existir num infindável processo de refazer-se. O ser social tem que fazer 

parte do complexo de direitos e deveres que lhe cabe. Discute-se o direito 

a uma educação básica de igual acesso e qualidade a todos para que 

possam exercitar seus direitos de escolha, de determinação de seus 

destinos. Outrossim, não se defende que a educação desconsidere os fins 

humanos para priorizar, apenas, os fins políticos. Isto é, a educação deve 

educar todos, e cada um, para a nação e para o indivíduo, 

simultaneamente. Dupla função e finalidade. (DURKHEIM, 2011, p.14) 

Para que o real e o ideal se conciliem, aponta Durkheim 

(Ibid.,p.21): 
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As crises e conflitos sociais têm causas, o que não quer dizer que 
seja proibido buscar saídas e remédios. As instituições não são 
nem absolutamente flexíveis e nem absolutamente refratárias a 
toda modificação deliberada. Adaptá-las com prudência aos seus 
papéis respectivos, adaptá-las umas às outras e cada uma delas à 
civilização na qual se incorporam constitui um belo campo de ação 
[...] para uma pedagogia racional, ou seja, uma pedagogia que 
não seja nem conservadora e nem revolucionária, eficaz dentro 
dos limites em que a ação deliberada do homem pode ser eficaz. 
(grifo do autor) 
 
 

O fato é que, desde que o Brasil começou a organizar, efetivamente, 

a educação pública, no século XIX, foram instituídas leis que jamais foram 

concretizadas. É o caso da tentativa de estabelecimento de um sistema 

educacional, conforme exigiam os ideais liberais e democráticos sobre os 

novos rumos do país pós-independência, em 1823, por meio da 

Assembleia Constituinte e Legislativa, de acordo com o que foi apontado 

nos estudos de M. L. Aranha (2006). 

A filósofa e pedagoga (Ibid., p.222) constata que, em 1827, a coroa 

outorgou a Constituição, anulando os ditames da iniciativa legislativa de 

1823, mantendo, da proposta dos deputados, a garantia à liberdade 

irrestrita de educação primária, gratuita e a todos os cidadãos. Anterior a 

esse período, José Bonifácio já adiantara à Coroa portuguesa sobre a 

inviabilidade de se formar e de se fortalecer uma nação sem que seu povo 

fosse instruído. Havia, assim, um impasse, a lei apontava para a 

organização de uma educação pública que exigia providências políticas e 

econômicas que apenas um governo ciente da necessidade de fazer da 

educação uma prioridade nacional seria capaz de assumir. No entanto, os 

investimentos e os esforços necessários para se cumprir esses primeiros 

ditames legislativos ficaram aquém das reais necessidades, e o Império 

volatilizou o princípio da educação como um direito de todo cidadão. 

Assim que foi possível, em 1834, a Constituição Imperial desobrigou-se da 

educação, delegando a responsabilidade de legislar sobre essa causa às 

Assembleias Provinciais.  
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Um século depois, com cem anos de atraso, a Constituição de 19343 

rezou a educação como um direito de todos: 
 
CAPÍTULO II  
 
Da Educação e da Cultura [...] 
 
Art 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, 
pela família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes 
proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, 
de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana. 
 
Art 150 - Compete à União:  
 
        a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do 
ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e 
coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País;  
        b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos 
estabelecimentos de ensino secundário e complementar deste e 
dos institutos de ensino superior, exercendo sobre eles a 
necessária fiscalização;  
        c) organizar e manter, nos Territórios, sistemas educativos 
apropriados aos mesmos;  
 
[...] 
 

A observação aos ditames da lei faz ver que o Estado assumia para 

si (em parceria com a família e com os poderes públicos) a 

responsabilidade na oferta da educação, organizando-a e estruturando-a 

de forma mais efetiva. Além disso, a Constituição de 1934 apontou para a 

elaboração de um plano nacional de educação e estabeleceu regras de 

financiamento, pela primeira vez, na história do Brasil: 

[...] 
 
Art 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de 
Educação, organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de 
educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao 
Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor solução 
dos problemas educativos bem como a distribuição adequada dos 
fundos especiais.[...] 
 

                                                            
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm –  
Acessado em 05 de novembro de 2013 – às 13h03. 
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Art 157 - A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma 
parte dos seus patrimônios territoriais para a formação dos 
respectivos fundos de educação. 
 

Indubitavelmente, teve-se um avanço substancial no 

desenvolvimento educativo brasileiro; no entanto, a constituição seguinte, 

a do Estado Novo, desobrigou, mais uma vez, o Estado do papel de 

principal responsável pela oferta da educação. A partir de então, este 

passa a desempenhar um papel de coadjuvante na obrigatoriedade da 

escolarização.  

 Daí decorrem, desses breves e exemplificadores relatos, 

certamente, os entendimentos (e acomodações) que os sucessivos 

regimes políticos e governos têm tido a respeito da oferta de uma 

educação que ensine tudo a todos, como já ambicionava Comenius. 

Cabe questionar a quem, na prática, aqueles desdobramentos 

políticos e econômicos do Império - refletidos, também, nas constituições 

observadas - atingiam, de fato. Ora, a elite se encarregava de instruir 

seus filhos em casa quando não se organizava na contratação de 

professores e no aluguel de espaços que pudessem funcionar como recinto 

escolar para um grupo de alunos, seus filhos. As classes populares 

contentavam-se em enfrentar as dificuldades de acesso às poucas escolas 

de ensino elementar, oferecidas pelo governo e limitadas em conteúdo, a 

fim de que garantisse a posição de dominados, ainda que instruídos. O 

panorama educacional atendia aos interesses da elite em detrimento da 

oferta de possibilidades a uma massa populacional relegada à margem do 

progresso nacional.  

Alternam-se os cenários históricos e políticos, mas a essência do 

pensamento pátrio na promoção da desigualdade socioeducacional 

permanece. A cassação ao direito, de todos, ao exercício da cidadania, à 

“voz”, denota-se como problema candente da realidade educacional 

brasileira. 

 Obviamente, insiste-se, houve progressos e algumas mudanças 

significativas. Não é justo nem desejável negá-los. Cumpriria ponderar, 

mais amiúde, sobre os manifestos de educadores notáveis como Fernando 
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de Azevedo, Anísio Teixeira, Paulo Freire, entre tantos outros. No entanto, 

não se objetiva uma análise linear da história da educação, mas sim 

graduar sobre a dimensão das pedagogias que relevaram a concepção das 

desigualdades em seus pressupostos teóricos e na dinâmica educativa. O 

acesso, atualmente, universalizado como está, quantitativamente, isenta 

a qualidade e contrapõe-se, fortemente, aos índices da época. O 

panorama educacional do Império, segundo relatório de José Liberato 

Barroso, exposto em sua obra A instrucção publica no Brasil, publicada em 

1867, aponta que apenas 10% da população em idade escolar recebia 

educação primária, contrapondo-se à massa de 98% de alunos 

matriculados na atualidade, de acordo com o PNAD-2009. Conquista de 

forte e incontestável expressão, não fosse a improvisação que normatiza a 

trajetória da educação no Brasil.  

Assombra, destarte, a quantidade de alunos que frequentam os 

bancos escolares da educação pública, vista – não raro - como inferior à 

do ensino privado. Dados do censo de 2010, divulgados pelo IBGE, 

indicam que há 51,5 milhões de alunos matriculados na educação básica 

pública e privada. No entanto, 43,9 milhões estudam nas redes públicas 

(85,4%) e 7,5 milhões em escolas particulares (14,6%), conforme o 

gráfico: 

 

Fonte:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/educacao_e_deslocamento/ 
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 Observados esses índices, vale enfatizar que pequeníssima parcela 

da população estudantil obtém uma educação de maior qualidade – se 

legitimadas as razões que sustentam a existência de uma rede privada, 

uma vez que nem sempre se tem essa qualidade - e a perpetuação das 

desigualdades sociais revela-se, magistralmente, dentro do período 

avaliado. Salvas as dimensões, o quadro se assemelha a cenários 

anteriores da oferta de uma educação de qualidade, fortemente 

segregadora, para pouquíssimos. Intenta-se, com esses dados, reafirmar 

os desvios das finalidades da educação, que se diz cidadã e geradora de 

dignidade humana. 

 Conforme afirmado, por volta dos anos 70, a expansão escolar 

permitiu um acesso quase universalizado ao ensino fundamental; dos 

63% de alunos de 7 a 14 anos atendidos em 1970 a 94,9%, em 2000. Em 

2010, beiravam-se os 100% de atendimento, segundo dados do INEP 

(1970, 1980, 2000, 2010). Há cinco anos, no entanto, o índice de 

matrículas na educação básica vem caindo, conforme aponta o gráfico do 

censo escolar de 2012:  
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Informações preliminares do Censo de 2013 apontam uma queda de 

1,83% de matrículas em relação a 2012. Estavam matriculados na rede 

pública, em 2013, 40.366.236 alunos, excluídos os das redes privada e 

federal. É um universo vasto de indivíduos que dependem da escola 

pública para sua mobilidade social. Registra-se, ainda, um crescimento 

das matrículas na rede privada, possível de ser verificado no gráfico de 

2012, uma vez que o censo de 2013 está em 

andamento4:

 
 

                                                            
4 Dados preliminares do censo escolar 2013 disponíveis no Diário Oficial, p.12 – PORTARIA No- 
898, de 20 de setembro de 2013 – Disponível em: 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=23/09/2013&jornal=1&pagina=12&totalArquivos=7
52 
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Cabe certificar que a democratização do ensino significou uma 

incursão na escola dos diversos segmentos sociais que se diferenciavam, 

não apenas cultural e economicamente, do segmento mais elitizado, mas 

que se misturavam em condições desiguais de saberes e de funções a 

serem exercidas na sociedade. Segundo dados do PNAD (IBGE – 2008), 

até 1990 ainda se evidenciavam as diferenças de acesso à escola por 

renda familiar. Desde então, as disparidades sociais dos alunos atendidos 

desapareceram. O fracasso escolar, inevitável, passou a protagonizar os 

debates educacionais sobre expansão escolar, desencadeado pela 

implantação de um panorama em que, certamente, não foram previstas 

as dificuldades de ação e de interlocução entre os diferentes públicos que 

se sentavam lado a lado nas escolas dos mais diversos rincões do país.  

A imprevisibilidade dessas questões levou a escola a falhar diante de 

sua nova configuração populacional, ora pelo despreparo dos que 

ensinavam o mesmo conteúdo, da mesma forma, a diferentes biografias 

sociais, culturais e linguísticas; ora pela difícil inserção dos mais diversos 

segmentos sociais na empreitada educacional. Descuidou-se da qualidade, 

afugentando as classes elitizadas, que se viram obrigadas a pagar pela 

recuperação da qualidade de ensino, condenando os segmentos menos 

favorecidos à permanência em uma escola que pouco lhes significava, 

conduzindo-os à reprovação ou à evasão – termo este que Freire 

condenava pela má intenção eufemística de ocultar o que o educador 

chamava de expulsão escandalosa de alunos do ensino regular (2003, 

p.125). Isto é, entravam todos pela ampla porta que se abria, mas poucos 

persistiam (por serem eliminados, ao longo do processo) em direção à 

saída. Diferentes alunos instados ao enfrentamento de situações de 

extrema desigualdade. Criou-se a falsa ilusão de igualdade de 

oportunidades de escolarização. Assevera Bourdieu (2010, p.53): 
 

[...] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e 
desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente 
que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que 
transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios 
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de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das 
diferentes classes sociais. 
 
 

Ainda mais perniciosa, permanece a ideia de que a oportunidade de 

cursar a educação básica, democratizada, foi dada a todos; infelizmente, 

alguns não a aproveitaram por falta de aptidão. Isto é, as desigualdades 

sociais são camufladas e transformadas em desigualdades de aptidão 

(BOURDIEU&PASSERON, 2010). Dessa forma, os desfavorecidos são 

“expulsos” do sistema educacional, com a crença de que não nasceram 

para o estudo, aceitando pacificamente a condição de subordinados 

àqueles que obtiveram êxito, por terem aproveitado a oportunidade dada 

com competência. 

E, assim, tem-se mantido a educação, à revelia das mais 

reinventadas formatações dos que se alternam no poder, sob o disfarce de 

uma escola para todos que tem eliminado muitos, ensinado pouco ou 

quase nada.  

Poder-se-ia, nesta pesquisa, realizar um aprofundamento das 

diversas implicações sociais, econômicas, políticas, históricas e cognitivas, 

entre outras, que estão envolvidas nas causas do fracasso escolar. No 

entanto, esse não é o propósito nuclear desta tese, embora considerações 

dessa natureza sejam necessárias, vez ou outra. Objetiva-se desenvolver 

uma reflexão sobre os quefazeres pedagógicos que apontaram para a 

transformação dessa consciência educacional de privilégios e de 

perpetuação das desigualdades de sucesso já arraigada, há muito, nas 

políticas educacionais brasileiras.  

Vê-se, nesse breve histórico da educação brasileira, que equívocos 

totais, ou quase, foram cometidos. A história deve ser conhecida para que 

não sejam os erros repetidos. Defende-se a ideia de uma reflexão objetiva 

que aponte para o futuro, atentando para o desvio de soluções já 

contempladas que falharam em algum momento. 

Os estudos realizados indicam a presença de teorias e discussões 

acerca de uma pedagogia das diferenças, ou diferenciada, e, em nenhum 

momento das políticas públicas educacionais, arrazoa-se sobre uma 
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pedagogia para as desigualdades - conforme proposta por esta tese -, isto 

é, no desenvolvimento de um projeto pedagógico que contemple e 

vislumbre a erradicação das desigualdades. Cabe, aqui, portanto, 

estabelecer uma distinção entre os termos “diferença” e “desigualdade”, a 

fim de clarificar o propósito desta pesquisa.  

Segundo Barros (2005), embora empregados, invariavelmente, em 

uma relação de sinonímia, o termo “diferença” estabelece-se como uma 

oposição semântica ao termo “igualdade”, isto é, uma relação de 

contrários. A “igualdade” determina o que é, e a “diferença” estabelece o 

que não é. São opostos que aludem à identificação de algo ou alguém, 

referindo-se – em geral – à essência do que se define como igual ou 

diferente. Diversamente, a relação entre “igualdade” e “desigualdade” 

assume um caráter mais de contradição de condições do que de contrário, 

de opostos. Afirma-se que ser homem é diferente de ser mulher, mas os 

dois podem não ser desiguais e, sim, ter condições, tratamentos, direitos 

iguais, embora sejam diferentes.  

Assim, atribui-se, neste trabalho, uma carga semântica ao termo 

desigualdade que remeta a direitos desiguais, à desigualdade de 

condições e de oportunidades, à desigualdade social, econômica e 

cultural; refere-se, portanto, a questões circunstanciais e não essenciais. 

O ensino pode ser igual, em essência, para todos, mas produzir 

desigualdades (aspectos circunstanciais) se não consideradas as 

características individuais de cada grupo social.  Daí a reflexão acerca de 

uma pedagogia para as desigualdades e não para as diferenças. As 

diferenças são inerentes aos seres humanos e não são deficiências como 

denotadas na contemporaneidade, mas qualidades positivas que 

desvendam a riqueza humana; as desigualdades (conceito arraigado nos 

estudos sociológicos) são produzidas em determinado contexto histórico, 

social, cultural e político.  

Sendo assim, afirma-se que as diferenças podem e devem receber 

um tratamento igual, ou menos desigual, da sociedade, já que 

juridicamente as pessoas são tidas como iguais. Não se podem eliminar as 
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diferenças, uma vez que são essência, mas a indiferença às diferenças 

produz uma circunstância de desigualdade, determinada pelo tempo e 

pelo espaço, tecida pelo processo histórico, social e político do país. A 

certeza que se institui é a da reversibilidade da desigualdade. A mudança 

de estado, de circunstâncias, é possível e a educação é o caminho. Não se 

pode falar em igualdade de direitos cidadãos sem que se promova uma 

ação social que liberte o grupo fadado à desigualdade da condição de  

menor poder em relação àqueles que logram mais saberes.  Resgata-se, 

impossível evitar, as palavras de Freire (1987, p.57) sobre a visão 

bancária de educação:  
 

[...] o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que 
julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações 
instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 
ignorância [...]. 

 
 

A igualdade nega e rejeita a diferença; a desigualdade é produto 

dessa negação. A escola, ao impor a homogeinização dos saberes, nega a 

existência das diferenças, fabricando desigualdades. A democratização do 

ensino ofereceu, já se apontou, igual acesso aos bancos escolares; no 

entanto, ao igualar os saberes, desconsiderou as biografias sociais e 

culturais de seus alunos, proporcionando a alguns a oportunidade do 

crescimento, impedindo a outros a tão sonhada mobilidade social por meio 

da educação.  

Bourdieu (2010, p.48) trata da questão da dificuldade de 

continuidade de estudos em função das chances ínfimas de êxito  por 

parte das classes menos favorecidas no que remete à assimilação do 

conteúdo que, em geral, não é compatível com a sua realidade, e aos 

obstáculos próprios de seu meio e de sua condição social, estigmatizados 

fortemente pela escola. Essa desigualdade de oportunidades é responsável 

pelo desencorajamento das famílias, que exerce forte influência no 

estímulo de seus membros aos estudos, e do próprio indivíduo que tem a 

sensação plena de que seu êxito exigirá sempre um esforço maior do que 
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o dos alunos das classes favorecidas. Mas a garantia à cidadania não se 

reduz a uma vaga apenas. A garantia necessária é a de igual oportunidade 

de saberes suficientes para que todos participem efetivamente da vida 

social, econômica e política do país.  

Apõe Bourdieu (Ibidem): 

 
Assim, compreende-se por que a pequena burguesia, classe de 
transição, adere mais fortemente aos valores escolares, pois a 
escola lhe oferece chances razoáveis de satisfazer a todas as suas 
expectativas, confundindo os valores e êxito social com os de 
prestígio cultural. 
 

 
A escola, portanto, não é neutra. Há um posicionamento político que 

se coloca à sociedade civil. Se há crise, é preciso promover um 

movimento popular que reivindique a excelência da educação. Sem 

indignação e enfrentamento, não há mudança. É assim que se constrói um 

Estado democrático. O Estado fica a serviço da sociedade civil que, por 

sua vez, deve enfatizar o valor básico da igualdade, seja ela social ou 

econômica (COMPARATO,1987). Não há democracia sem cidadãos. E é 

mister que a escola os forme. 

A máxima bourdiana “a indiferença às diferenças” (BOURDIEU, 

2010) aponta – reitera-se - pioneiramente, para uma escola que divide, 

que diferencia, que desiguala, ao ignorar que os capitais culturais e 

linguísticos (Ibidem) de seus alunos exigem ajustes no método, nas 

estratégias de abordagem, nos conteúdos de real significância do que se 

ensina.  Ignorar as diferenças sociais faz com que a escola garanta o êxito 

dos socialmente favorecidos e condene os desfavorecidos ao fracasso. As 

desigualdades sociais, dessa forma, traduzem-se, indubitavelmente, em 

desigualdades de ensino e aprendizagem. A insistência na homogeneidade 

da educação em uma sociedade estratificada não poderia apresentar 

resultados diferentes dos que se observa nos mais diversos instrumentos 

de avaliação: o caos. E o mais grave: a inação, seja por incompetência, 

seja por conveniente miopia do que se apresenta. 

Segundo Bourdieu (Ibid., p.53), 
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[...] se considerarmos seriamente as desigualdades socialmente 
condicionadas diante da escola e da cultura, somos obrigados a 
concluir que a equidade formal à qual obedece todo o sistema 
escolar é injusta de fato, e que, em toda sociedade onde se 
proclamam ideais democráticos, ela protege melhor os privilégios 
do que a transmissão aberta dos privilégios. 

 
 

Democratizou-se o acesso, jamais o direito ao conhecimento. O fato 

é que as desigualdades que a escola produz espreitam nas trincas dos 

muros ditatoriais, enquanto se mantiverem camufladas pelos interesses 

políticos de um país que se anuncia democrático. Em um posicionamento 

de maior radicalismo, mas justificável, é certo afirmar que, se a escola, de 

um modo geral, vem fracassando e mantendo a inação dos dirigentes 

governamentais é porque, certamente, alguém tem se beneficiado disso. 

Inclusive ela mesma que mantém, assim, a perpetuação do status da 

instituição, tal qual, hoje, se apresenta. 

No campo da sociologia e da filosofia política e de todas as ciências 

humanas e sociais, o estabelecimento de conceitos como igualdade e 

diferença pende de um extremo a outro, dados os contextos históricos em 

que cada teoria se desenvolveu. “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, 

lema da Revolução Francesa, atrelou o termo “igualdade” à liberdade. Os 

períodos históricos seguintes privilegiaram ora um desses termos, ora 

outro. Entende-se que, uma escola democrática, determinada a dissolver 

desigualdades, deva ter como princípio primeiro a adoção, em uma 

relação de quase sinonímia, dos termos igualdade e liberdade em busca 

de uma reestruturação social ética que priorize o igual exercício da 

cidadania. 

Tem-se, atualmente, de um lado, uma escola para a elite, esvaziada 

de sua função principal, funcionando como um apêndice, um algo a mais, 

à condição social de seus educandos, no convívio com iguais. De outro 

lado, uma escola para as classes menos favorecidas, atraídas, muitas 

vezes, para uma instituição que lhes supra as carências, o absenteísmo do 

Estado no cumprimento de suas obrigações mais ordinárias como 

alimentação e saúde. Quantos não são os alunos que procuram a escola 
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com o objetivo maior de serem beneficiados pela oferta da merenda!  É a 

expansão da escola que assume para si outros deveres do Estado, falhos 

em sua ação, como alimentação, saúde, entre outros. Sobrecarregada de 

funções socais, a escola vai se afastando de suas finalidades educacionais. 

E, mais grave ainda, assiste-se às deliberações de um governo que 

decidiu ser mais importante oportunizar a ascensão social de seu povo 

pela facilidade do consumo do que pela educação de qualidade. Um 

assistencialismo barato que chega a agredir a sociedade. Em outras 

palavras, as classes menos favorecidas têm sido conduzidas à condição de 

classe média em função dos bens móveis que adquirem. Alertou Freire 

(2000, p.65), 
 

O grande perigo do assistencialismo está na violência do 
antidiálogo, que, impondo ao homem mutismo e passividade, não 
lhe oferece condições especiais para o desenvolvimento ou 
‘abertura’ de sua consciência que, nas democracias autênticas, há 
de ser cada vez mais crítica. 

 
 
A escola, cumprindo suas finalidades, tem o poder de rejeitar essa 

subversão que amortece o desenvolvimento de uma consciência crítica de 

um indivíduo que, em vez de ser sujeito, se torna um objeto de 

passividade. E, acrescenta Freire (Ibid., p.77): ”o mutismo não é 

propriamente inexistência de resposta. É resposta a que falta teor 

marcadamente crítico”. É esta a preocupação maior que remete às 

reflexões indicadoras da necessidade de uma pedagogia para as 

desigualdades: a passividade diante da falta de consciência crítica dos 

desdobramentos da cegueira social diante da importância das diferenças. 

Entende-se, aqui, passividade tanto da parte dos dominadores quanto dos 

dominados. Uns ficam quietos para que nada mude, os outros ficam 

quietos porque não têm consciência de suas possibilidades de mudança. 

O educador Fernando de Azevedo (1932), defensor da Escola Nova 

nas primeiras décadas do século XX, questionou o que seria, 

modernamente, a escola senão a preparação para a vida. Tratava-se, 

assim, de uma proposta de repúdio ao eruditismo pouco expressivo da 
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escola em nome de um saber de significância condizente com a realidade 

circundante do aluno e com a solução de seus problemas. À escola, 

caberia a tarefa de formar um povo cidadão, portanto. 

Em seu manifesto A reconstrução educacional no Brasil (2002, 

p.10), escrito em 1932, aos 43 anos de regime republicano, Azevedo 

protesta: 
 

Onde se tem que procurar a causa principal desse estado antes de 
inorganização do que de desorganização do aparelho escolar, é na 
falta, em quase todos os planos e iniciativas, da determinação dos 
fins da educação (aspecto filosófico e social) e da aplicação 
(aspecto técnico) dos métodos científicos aos problemas da 
educação.[...] Nunca chegamos a possuir uma ‘cultura própria’, 
nem mesmo uma ‘cultura geral’, que nos convencesse da 
existência de um problema sobre objetivos e fins da educação. 

 
 
 Outro educador, Anísio Teixeira, idealizador da escola de tempo 

integral, em palestra pronunciada em 1953, sobre a crise educacional 

brasileira, afirmou que, na condição de colônia, o país buscava a 

transplantação dos modelos europeus para a escola, priorizando o 

desenvolvimento de uma cultura intelectual e artística de um privilegiado 

grupo. Os atos oficiais procuravam suprir as deficiências de uma escola 

real que não alcançava o modelo europeu a que aspirava. Nas palavras do 

educador (1953, p.11): 
 

Acostumamo-nos, assim, a viver em dois planos: o oficial e o real, 
com as suas particularidades e originalidades, e o oficial, com os 
seus reconhecimentos convencionais de padrões inexistentes. 
Enquanto fomos colônia, tal duplicidade seria natural e até 
explicável [...]. A independência não nos curou, porém, do velho 
vício. Continuamos a ser, com a autonomia, uma nação de dupla 
personalidade: a oficial e a real [...]. a divisão aceita tacitamente 
ou nem sequer discutida entre uma diminuta classe dominante e 
um grande povo analfabeto e deseducado, segundo os padrões 
convencionais, permitia essa dualidade que nos dava o aspecto de 
teatro, personificando alguns o elenco ‘representativo’ no palco da 
nação supostamente civilizada e estendendo-se, pelo imenso 
território nacional, silenciosa, a grande plateia. 
 
 

 Cabe citar que os cenários mudam, ao longo do tempo, mas o texto 

permanece. Embora haja uma diversidade de diretrizes nas variadas 
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propostas dos estudiosos e educadores, neste capítulo, citados, o 

panorama básico educacional é o mesmo.  

O que faz, então, a educação brasileira? Abdica de seus princípios 

essenciais, indicados na Carta Magna do país; princípios, aliás, já 

contemplados em todas as constituições, desde a Imperial em 1824 que 

assegurava o direito à educação primária gratuita a todos os cidadãos até 

a Constituição Federal de 1988, cujo caráter democrático de igualdade 

entre os cidadãos estende-se à educação. Princípios legais, mas não 

legítimos; cabe apor.  
 

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da 
lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as 
instituições mantidas pela União;  

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

VII - garantia de padrão de qualidade. 

 

 Com semelhante teor, cabe acrescentar os objetivos primeiros 

destacados no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases (1996) em que a 

educação “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”  
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 Nota-se que as concepções, ideologias e valores da sociedade  estão 

refletidos nos ditames da lei, no que diz respeito aos direitos do cidadão, 

daí a inequívoca afirmação de que os princípios educacionais são 

determinados segundo os encaminhamentos políticos do país. Logo, 

releva-se a função política da educação, anteriormente referida, quase 

sempre esquecida nas discussões que permeiam a teoria e a prática 

educativas e, da mesma forma, a avaliação que se faz de seu 

desempenho. Não se pode desconsiderar – e, sim, sublinhar - que a 

educação brasileira atende, certamente, aos interesses políticos, sociais e 

econômicos do grupo social que decide o norte do país. A finalidade da 

educação, destarte, ao renunciar a seus princípios estabelecidos na lei, é 

determinada pela sociedade que lhe impõe e dela cobra a reprodução de 

seus valores nos resultados que a escola produz. 

Assiste-se, assim, a um projeto educacional que imputa a seus 

educandos o fracasso que ele mesmo se encarrega de produzir. Insiste-se 

que esse fracasso, do ponto de vista democrático e social, frutifica-se 

tanto na escola pública quanto na privada. Fracasso da formação cidadã, 

de agentes de transformação social. Camuflada essa situação pela 

neutralidade habitual com que se encara a ineficiência da educação, 

altera-se a compreensão que a sociedade tem das reais desigualdades 

culturais e sociais, conduzindo-se a legitimar as arbitrariedades 

governamentais e institucionais cometidas nesse âmbito. A crise da 

escola, na verdade, remete a um complexo crítico muito mais amplo do 

que o das questões relativas às suas deficiências de organização e 

funcionamento; a convulsão educacional reflete a crise de toda uma 

sociedade em que impera o caos: de valores, de respeito, de identidade e 

de cidadania. Daí a gama de contrastes entre uma escola pública em que 

a educação assume uma significação de sobrevivência para os menos 

favorecidos economicamente que buscam, na instituição escolar, as 

finalidades pressupostas pela lei. Reafirma-se que o aluno vai à escola 

para suprir questões de ordem social, econômica e política. Por outro lado, 

as instituições privadas avocam uma função acessória à classe 
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privilegiada, que encontra na escola a extensão de outras finalidades, 

inclusive as de convivência social e manutenção dessas relações de poder, 

que extrapolam os fins da educação e enfraquecem seu caráter educativo. 

As duas escolas brasileiras, assim como a divisão desigual das 

sociedades, antagonizam-se e não se complementam, instaurando, assim, 

um dissenso educacional responsável por sua falência.  

Vale ressaltar que não se questiona o princípio descrito no inciso III 

do Art. 206, da Constituição Federal de 1988, mas se execra, fortemente, 

a omissão ao princípio apontado no inciso VII, do mesmo artigo. Em 

especial, porque essa lacuna impossibilita todo o igualitarismo denotado 

no Art. 205, responsável pela garantia de dignidade à pessoa humana. A 

qualidade social da escola desvirtuou-se. O caráter de representatividade 

de um povo instruído e o humanismo essencial à construção dos valores 

de socialização, cooperação e solidariedade entre os indivíduos, tão 

necessários ao fortalecimento de um povo e de uma nação, espargiram na 

esteira do descaso, sejam os responsáveis os fatores intra ou 

extraescolares, seja a sociedade que se exime de sua participação, sob o 

império do individualismo pós-moderno.  

Longe de se estabelecer como uma tese de caráter militante, 

condenada à indignação de poucos que permanecem à margem das 

transformações, este trabalho intenta, seja como sonho, seja como 

utopia, ratificar e compartilhar a crença e a esperança do educador Paulo 

Freire (1996, p.70): 
 

O que se coloca à educadora ou ao educador democrático, 
consciente da impossibilidade da neutralidade da educação, é 
forjar em si um saber especial, que jamais deve abandonar, saber 
que motiva e sustenta sua luta: se a educação não pode tudo, 
alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação 
não é a chave das transformações sociais, não é também 
simplesmente reprodutora da ideologia dominante. (grifo nosso) 
 
 

 Embalada por essas convicções, despida dos propósitos imediatos de 

agir na urgência, esta pesquisadora julga essencial uma reflexão 

pedagógica para as desigualdades na análise, inicial, dos cenários 
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geradores de desigualdades de aprendizagem, com base na prática do 

ensino de língua portuguesa. Compreende-se que os princípios 

fundamentais da educação apenas podem ser garantidos quando se 

instrumentaliza o educando do eficiente uso da língua, dando-lhe voz para 

existir na sociedade. Por meio da língua, reivindica-se, opina-se, 

argumenta-se, transforma-se. 

 Emprestadas as palavras de Anísio Teixeira (1999, p.315): 
 

Não é, na realidade, com as nossas tradições que nos devemos 
embriagar, mas com o nosso futuro – o brilhante futuro que nos 
aguarda, se o soubermos preparar. A Pátria é menos o seu 
passado que os seus projetos de futuro [...]. Do ponto de vista 
social, mais amplo ou mais elevado, temos que dar à escola a 
função de formar hábitos e atitudes indispensáveis ao cidadão de 
uma democracia [...]. 
 
 

 Reflete-se, com base nessa prospecção do futuro, que é imperioso 

que a escola municie todos os alunos do conhecimento necessário para 

que os dominados não sejam cúmplices do sistema dominante, mas que 

possam vê-lo e pensá-lo como uma condição não legitimada, mas passível 

de transformação. Indivíduos marginalizados socialmente também fazem 

a história. 
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2 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E DA DIFERENÇA NA ESCOLA 
CIDADÃ 

 
 
Se os homens não fossem iguais, não poderiam 
entender-se. Por outro lado, se não fossem 
diferentes, não precisariam nem da palavra, nem 
da ação para se fazerem entender. Ruídos seriam 
suficientes para a  comunicação  de  necessidades 
idênticas e imediatas. É com base nesta dupla 
característica da pluralidade humana que ela 
insere a diferença na esfera do privado e a 
igualdade na esfera do público.  
    Arendt, 1987, p.151-52 

 
 
Muito se tem empregado os conceitos de identidade e diferença, 

este último, com maior frequência, nos discursos de sujeitos que, de certa 

forma, integram o corpo social que detém o poder e, assim, atuam ora 

como detentores de verdades absolutas e inquestionáveis, ora como 

formadores de opinião da massa. Apresentam-se nos discursos políticos, 

nos documentos oficiais, nos discursos publicitários, nos discursos 

daqueles que se revestem do ethos da instituição para persuadir, 

manipular e impor um tratamento às diferenças que legitima ainda mais a 

existência de uma identidade única, entendida como a da norma, a oficial, 

que hierarquiza as relações sociais e de poder. Vale resgatar o conceito de 

ethos, da retórica aristotélica, em que o poder de persuadir é atribuído ao 

caráter moral de que é revestido o orador sobre aquilo que enuncia. Isso 

pressupõe a coexistência de identidades diversas no indivíduo que, 

habilidoso e ciente de seus diversos papéis sociais, as alterna conforme o 

seu intento. No caso dos discursos de educação, observa-se, 

invariavelmente, a assunção de um ethos democrático, abandonado no 

momento em que a teoria se praticiza. 

Bauman, contemporâneo sociólogo polonês, para quem a sociologia 

é um suporte teórico dialogal para as análises dos processos sociais, 

unindo áreas diversas do conhecimento, alerta para o caráter mutável da 

identidade (2005, p.14): 
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Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ 
não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a 
vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões 
que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a 
maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo 
isso – são fatores cruciais tanto para o ‘pertencimento’ quanto 
para a ‘identidade’. 
 

 
A questão da identidade, estreitamente ligada à do pertencimento, 

aflora quando o indivíduo percebe-se deslocado, fora do grupo, não-

pertencente, gerando uma situação conflitante e desconfortável que será 

propulsora da mudança, da negociação que resultará em novo status 

identitário. Bauman (2005) afirma, ainda, que a crise do pertencimento é 

oriunda das teorias recentemente veiculadas sobre a identidade e a 

necessidade de eliminar o abismo existente entre o que se é e o que se 

deve ser. Dessa forma, pode-se dizer que a crise do pertencimento 

expande-se como crise da identidade da escola, do indivíduo, da 

linguagem, para citar apenas os objetos de estudo deste trabalho. A 

complexidade da vida pós-moderna tem provocado uma partição tão 

intensa de papéis sociais a serem desempenhados, muitas vezes 

simultaneamente, que a crise de identidade por que passa o sujeito da 

contemporaneidade tem lhe impossibilitado, não raro, delinear as 

fronteiras entre o individual e o coletivo. 

 Essa questão parte do direito à igualdade para o reconhecimento e 

para a afirmação da diferença com o intuito de estabelecer a sua própria 

identidade. Como pode o indivíduo estabelecer a sua identidade se, nessa 

tentativa, busca sobressair-se como sujeito individual dentro de um grupo 

que o remete a um sujeito coletivo, uma coletividade à margem, que - por 

mais que cada um procure definir a sua identidade, o seu destino, o seu 

status na sociedade -, se depara, apenas, com a crise identitária 

provocada pela perenização inexorável de uma condição de pertencimento 

à mesma sina, à mesma ausência de possibilidades, de alternativas. Um 

universo superpopulado em que o ser se identifica como mais um. 

Segundo Kathryn Woodward (2000), estudiosa do campo dos 

Estudos Culturais, as discussões sobre identidade e crise de identidade 



53 

 

são objetos de investigação da pós-modernidade, momento em que as 

fontes identitárias de ancoragem social começam a subverter seus 

princípios e desviar-se de suas finalidades. No mesmo diapasão, Hall 

(2006, p.7) atesta que a  
 

[...] ‘crise de identidade’ é vista como parte de um processo mais 
amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e os 
processos centrais das sociedades modernas e abalando os 
quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social.  

  
 
É o caso da escola, instituição ideológica, formativa e valorativa, 

cuja função principal, a de educar, perdeu-se na velocidade das 

transformações e das necessidades sociais dos novos tempos, em 

especial. E isso se deu tanto na escola pública quanto na privada; de tal 

forma que nem uma nem outra têm cumprido seu papel e atendido à 

finalidade primeira e crucial de instruir, de forma cidadã, seus educandos.   

Woodward (2000), em um de seus ensaios sobre identidade e 

diferença, faz uso de uma citação do crítico cultural Kobena Mercer (1990, 

p.43), que, aqui, se reproduz em parte, pela clareza e força de sua 

asserção: “A identidade só se torna um problema quando está em crise, 

quando algo que se supõe ser fixo, coerente e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e da incerteza”. É a dúvida e a incerteza que 

colocam em suspenso a atribuição de uma identidade a uma escola que, 

incoerente na prática distante de seu discurso de inclusão, se desestabiliza 

na produção de fracassos.  

Os discursos dessas instituições de referência, ou de qualquer outro 

segmento, são constituintes de identidade e, para isso, utilizam-se de 

representações simbólicas e do código linguístico para se afirmarem como 

sendo isso ou aquilo. Conclui-se que esses símbolos, elementos de 

representação, são organizados pelo orador, individual ou coletivo, de 

forma a positivar, ou a tentar positivar a sua identidade. Ao formular 

discursivamente o que se inclui como legítimo, imediatamente se exclui o 

que não se assemelha ao que é denotado como verdade, como igual. O 
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sujeito que fala, fala ancorado em sua cultura e em sua biografia, 

localizadas no tempo e no espaço, atribuindo características culturais e 

sociais a quem fala e sobre o que fala, resgatando elementos identitários 

que intenciona estabelecer como verdades, reafirmando a sua identidade 

diante das diferenças. Estes são os princípios que alicerçam os conceitos 

de identidade e de diferença: asserção e negação. 

 No âmbito educacional, e não apenas nele, tem-se observado uma 

grande insistência na inserção do conceito de inclusão, que traz em seu 

bojo termos como diferença, diversidade, política identitária, tolerância, 

multiculturalismo, alteridade, entre outros desenvolvidos a partir do que 

se julga ideal apregoar, visando à convivência pacífica e dita “correta” 

entre as pessoas. Em Hall (2000, p.73), encontramos uma crítica em 

relação aos rumos que a política da identidade e da diferença vem 

tomando: “Em geral, a posição socialmente aceita e pedagogicamente 

recomendada é de respeito e tolerância para com a diversidade e a 

diferença”. Defende o autor a ideia de implantação de uma pedagogia que 

trate a diferença como um processo de produção ou reprodução social, 

problematizando-a em vez de apenas celebrá-la, promovendo a ilusória 

sensação de que, ao reconhecê-la, a sociedade fez a sua parte. Cumpre 

registrar que se considera a proposição de uma pedagogia das diferenças, 

citada por Hall (Ibidem) válida. No entanto, essa ideia pressupõe uma 

reorganização curricular e pedagógica que, em vez de acomodar-se no 

respeito e no reconhecimento plácido da existência do diferente, 

caminhasse ao desenvolvimento de uma consciência de igualdade de 

direitos, no confronto, no espaço da escola, com o diferente. A pedagogia 

das desigualdades proposta por esta tese absorve essa teoria, alargando-

a com a postulação de uma troca de saberes entre alunos de escolas 

públicas e privadas, em diferentes condições de inserção social. 

A ideia de uma convivência de respeito e tolerância entre os 

diferentes acaba ajuizando que as diversidades cultural e humana devem 

ser vistas como fenômenos naturais com os quais se precisa aprender a 

lidar, posicionando-se diante deles, aceitando-os e abstraindo as relações 
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de poder que os permeiam; ainda que, para incluir, seja adotada uma 

postura explícita de que aquele que determinou quem deve ser aceito, 

acolhido e tolerado baseou-se no princípio de poder determinar quem 

pertence ou não pertence ao que é estabelecido como normal. Não é o 

caminho tolerar o diferente. 

Sobre a tolerância, postula Freire (2004, p.24): 
 

Ninguém é verdadeiramente tolerante se se admite o direito de 
dizer do outro ou da outra: o máximo que posso fazer é tolerá-lo, 
aguentá-lo. [...] O que a tolerância autêntica demanda de mim é 
que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, 
seus gostos, que não o negue só porque é diferente. O que a 
tolerância legítima termina por me ensinar é que, na sua 
experiência, aprendo com o diferente. 
 

 
A prática de tolerar, na acepção de Freire, não é uma 

condescendência que se faz ao diferente, imbuída que está essa prática da 

certeza de superioridade de um sobre o outro, mas uma relação de 

respeito, acima de tudo.  Respeito que Antonio Houaiss, no Grande 

dicionário da língua portuguesa, define como “um sentimento que leva 

alguém a tratar outrem ou alguma coisa com grande atenção, profunda 

deferência; consideração, reverência”. Significa, na teoria freiriana, 

colocar-se diante do outro não na posição de educador, mas também na 

possibilidade de ser o educando; ciente de que o outro, por ser diferente, 

não é inferior, mas – ao contrário – muitas vezes até superior em 

determinadas competências ou habilidades.  

Cabe a reflexão de que, se a escola homogeiniza os saberes e as 

práticas pedagógicas, ela – na verdade – assume a superioridade da 

igualdade, contradizendo, fortemente, o discurso de que as diferenças 

devem ser contempladas, o que significaria dizer que os não iguais devem 

ser aturados e bem-vindos desde que todos aprendam de forma igual, 

conteúdos iguais, em situações iguais de aprendizagem. Não há excesso 

nem radicalismo nessas postulações, pois é o que a realidade tem 

apresentado, escancaradamente. Há exceções, certamente, mas – apesar 

de válidas e de serem disseminadoras de exitosas experiências - são 
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poucas e têm representado quase nada nos resultados finais 

predominados pela maioria das instituições de ensino.  

 No processo democrático, o nó está na forma de dar “voz” à 

diferença, sem que isso atinja a organização social e econômica, 

fragmentando-as. É fato que as desigualdades socioeconômicas 

evidenciam a relação do conceito de diferença com a condição de 

inferioridade. As identidades, portanto, são plurais, é certo; mas, 

justamente por serem diferentes, algumas são contestadas. Incoerências 

próprias do distanciamento crescente entre retórica e prática. Pensada 

dessa forma, sob o viés conceitual de identidade, evidenciam-se os 

descalabros cometidos no cenário educacional que se proclama inclusivo, 

que fixa sua identidade como soberana, omitindo e camuflando as 

diferenças. Esse mecanismo de parecer ser o que, na prática, não é, 

revela a violência praticada contra os educandos advindos das classes 

populares, que são conduzidos a um status de sujeitos que não 

participam, não reivindicam e não estão inclusos no processo cultural da 

nação; conceito este que abarca, desde o século XVIII, por ocasião da 

independência e das primeiras constituições brasileiras, o sentido de modo 

de vida globalizado de um povo. 

 Na abordagem da pedagogia das diferenças, Hall (2000, p.74) 

surpreende-se com o fato de a simples constatação da existência das 

diversidades ser fator suficiente para fundamentar uma política 

pedagógica inclusiva. Defende ele a ideia de que o mais adequado seria 

discriminar os fatores de produção da identidade e da diferença, à 

semelhança da teoria bourdiana: 

 
Como se configuraria uma pedagogia e um currículo que 
estivessem centrados não na diversidade, mas na diferença, 
concebida como processo, uma pedagogia e um currículo que não 
se limitassem a celebrar a identidade e a diferença, mas que 
buscassem problematizá-las?  

 
 
A resposta a essa indagação é o que se busca, também, aqui. A 

reflexão sobre a diferença que desiguala, negando o direito aos princípios 
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da dignidade humana, contrapondo os fins da educação, ditados pela lei, à 

condição de cidadão pleno. 

Althusser (1983), filósofo francês da década de 70, declarou a 

escola como um dos mais importantes aparelhos ideológicos, 

denominados “campos sociais” por Bourdieu (2010), voltados à 

manutenção do status quo da divisão social, basilar – inclusive – na 

consecução de um sistema capitalista. Mais influente, ainda, do que a 

família e do que a religião, pelos anos em que se faz permanente na vida 

das pessoas. Como já ditava Bourdieu (Ibidem), a própria estrutura 

curricular, o sistema de organização das instituições escolares, a formação 

dos gestores e professores garante a manutenção dessa diferenciação 

social na forte seletividade que a escola promove naqueles que estão sob 

os seus desígnios. Os alunos das classes populares são amputados do 

espaço educacional por meio dos instrumentos avaliativos e coercitivos de 

uma escola que – em geral - fortalece o poder dos alunos mais 

favorecidos, reforçando a subserviência dos mais pobres. Tudo isso em 

nome de uma oficialidade e de uma legitimação das teorias e práticas do 

grupo social dominante ratificadas pela escola. 

Basta relembrar o papel simbólico que a escola e a educação 

assumem na vida de um jovem de camada popular.  Mais que os jovens 

de outras classes sociais, aquele estabelece com o saber uma relação de 

sobrevivência e não apenas um espaço contínuo de instrução. Daí a 

consciência que esses jovens têm da importância da educação para a sua 

transformação. A sua história, a sua vida, as suas necessidades criam 

uma lógica de sobrevivência que o leva a buscar no aprender 

instrumentos de luta, de defesa, de possibilidade de concorrência, de 

direito de escolha. O saber é uma forma de poder, é um bem cultural a 

que as camadas populares aspiram na esperança de desfrutar dos bens 

sociais e de consumo de que o grupo dominante desfruta. Para os jovens 

das classes dominantes, em geral, a relação estabelecida com a educação 

é muito mais acessória que essencial, conforme abordado em capítulo 

anterior. 



58 

 

Esses pressupostos, no entanto, acabam por referendar os 

contrastes entre a crítica de Althusser (1983) e as tecidas por 

Bourdieu&Passeron (2010), na análise do sistema de ensino das escolas 

francesas dos anos 60. Althusser atribui à educação um caráter reflexivo 

das orientações econômicas de uma sociedade sustentada pelo 

capitalismo; logo, a escola seria uma via de mão dupla: a economia 

determina o modelo educativo e a escola devolve à economia o indivíduo 

nos moldes do que ela prevê como ideal para a sociedade. Já 

Bourdieu&Passeron (Ibidem) afirmam a cultura como um elemento da 

economia, uma moeda de troca na manutenção das regras da economia 

capitalista; isto é, se a escola reproduz e corrobora hábitos culturais 

próprios do construto identitário e das crenças incrustradas do grupo 

dominante, ela está, na verdade, desvalorizando o que difere de si, 

aquilatando o que lhe pertence. Tal postura mercantiliza o saber de 

prestígio, fazendo dele instrumento de permuta nas relações sociais, 

culturais, econômicas e políticas da sociedade capitalista. Logo, o capital 

cultural – conceito construído por eles – tem o domínio simbólico que 

justifica as relações econômicas.  

A questão que se coloca é, pois, a seguinte: estaria o saber 

promovido pela escola refletindo o sistema econômico do país ou 

refletindo a cultura da classe dominante, ao passo que exclui qualquer 

indivíduo que não esteja de acordo com a normatização cultural que 

interessa à sociedade capitalista? A resposta a essa questão, talvez, beire 

à dificuldade de se explicar se foi o ovo ou a galinha que veio em primeiro 

lugar, tal a sutileza do limiar que os diferencia. Decidir se ‘saber’ é poder 

ou se poder é ‘o saber’ não transforma a realidade de uma escola que 

institucionaliza as diferenças promotoras das desigualdades, haja vista a 

imposição curricular da norma linguística dominante e a negação do que é 

diverso, reflexão que se fará adiante. A gravidade está na aceitação 

apenas do que é igual ao que se julga como ideal, excluindo simbólica e 

efetivamente os que não são e não têm o direito de não ser. 
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A multiplicidade, no entanto, de definições do que venha a ser 

identidade parece abonar, segundo alguns teóricos, alguns equívocos que 

os desdobramentos da teoria da identidade e diferença vêm assumindo na 

abordagem da diversidade cultural. Segundo Hall (2000, p.104), o 

conceito de identidade vem sofrendo uma explosão discursiva e duras 

críticas. No entanto,  
 

Diferentemente daquelas formas de crítica que objetivam superar 
conceitos inadequados, substituindo-os por conceitos ‘mais 
verdadeiros’ ou que aspiram à produção de um conhecimento 
positivo, a perspectiva desconstrutiva coloca certos conceitos-
chave ‘sob rasura’. 

 
 

Estabelecidos ou não como conceitos fortemente construídos, o que 

importa, nesta reflexão, é a observância de que, dessemelhante ao que se 

viu nos séculos anteriores ao século XX, a discussão sobre identidade e 

diferença saiu do segundo plano, ganhando espaço de destaque nos 

campos das ciências sociais, da comunicação e dos estudos culturais. 

Vistas sob diferentes prismas, ora na perspectiva da identidade pessoal 

ora na das identidades coletivas, as definições de identidade mais se 

complementam do que se excluem.  

 Na pós-modernidade, como já se asseverou, a fragmentação das 

identidades suscitou a necessidade urgente de redefinir o que venham a 

ser identidade e diferença, pelos mais diversos campos de estudo. A seara 

da Psicologia Social não se manteve, assim, à distância dessa nova 

conceituação.  Para essa área de investigação, faz-se essencial a 

postulação inicial de que há uma dicotomia marcada pelas identidades 

social e pessoal.  Fundamentações teóricas dos psicólogos sociais 

Deschamps e Moliner (2009, p.14) explicitam que: 
 
[...] a identidade social refere-se a um sentimento de semelhança 
com (alguns) outros, enquanto a identidade pessoal se refere a um 
sentimento de diferença em relação a esses mesmos outros. E esta 
distinção entre a identidade pessoal e a social não é efetivamente 
senão um caso de figura ou imagem de dualidade entre indivíduo e 
coletividade, entre diferença e semelhança. 
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Percebe-se que o debate que se estabelece em torno do tema 

“identidade e diferença” é profícuo e diverso, além das postulações sobre 

a influência da cultura na formação da identidade, seja ela social, seja 

pessoal. Esgotar essas possibilidades implicaria desviar o foco desta 

pesquisa. Dessa forma, alerta-se para o fato de que esses variados papéis 

e pertenças no continuum identitário serão retomados e aplicados na 

análise do corpus coletado para esta tese. 

Partindo do pressuposto de que a identidade e a diferença 

estabelecem-se nas relações sociais e culturais, na interação com o outro, 

há que se considerar que quanto mais firmamos a positividade da 

identidade, mais legitimamos a negatividade da diferença. LACLAU (1990, 

p.33) postula que 

 
a constituição de uma identidade social é um ato de poder, pois se 
uma identidade consegue se afirmar é apenas por meio da 
repressão daquilo que a ameaça. Derrida mostrou como a 
constituição de uma identidade está sempre baseada no ato de 
excluir algo e de estabelecer uma violenta hierarquia entre os dois 
polos resultantes. 
 
 

Marcar diferenças tem significado, antes de tudo, asseverar que não 

há semelhanças, denotando a um a arrogância da superioridade sobre o 

outro, fazendo crer que as diferenças, a partir das quais a identidade é 

determinada, também se dividem em mais e menos diferentes, o que 

torna menos incoerente a afirmação inicial de que alguns homens são, de 

fato, mais iguais que outros. Atenta-se, assim, para a observação de uma 

realidade social que, ao anunciar a importância da inclusão, incorre no 

erro de fortalecer a exclusão, ratificando uma hierarquização nas 

representações socioculturais que se intenta eliminar. 

Em Hall (2000, p.81), encontramos a afirmação de que 
 

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso 
significa que sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a 
vetores de força, a relações de poder. Elas não são simplesmente 
definidas; elas são impostas. Elas não convivem 
harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias: 
elas são disputadas. 
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 As relações de poder que se estabelecem negam o conceito de 

unidade de uma identidade nacional, por exemplo, que se constrói a partir 

da composição de traços comuns a comunidades que apresentam marcas 

identitárias diversas. Um país continental como o Brasil, no que tange à 

língua, considerada um dos elementos identitários nacionais, corre o risco 

de estabelecer-se monolíngue, sobrepondo a língua oficial a variedades 

linguísticas explícitas dos diversos grupos sociais e regionais, como se 

fosse uma camuflagem da realidade linguística nacional em nome da 

homogeneização de uma sociedade falante de uma língua de prestígio de 

tradição lusitana. Aqueles que não ocupam o grupo identitário relevante 

do país têm sido relegados à margem, também, de seu processo histórico. 

Cabe reforçar, assim, que na determinação de uma identidade ou 

diferença são extremamente marcantes as relações de poder 

estabelecidas. Entram em jogo, nessa questão, as disputas pelos bens 

sociais de prestígio, a ruptura das fronteiras demarcadas entre o “nós” e o 

“eles”, a rejeição aos binarismos preestabelecidos. E o saber é a ponte 

que conduz a comum usufruto e aquisição desses bens. Uma política de 

inclusão, de fato, não pode desconsiderar essa disputa de poder, de 

desejo de participação social daquele que não pertence.  Seria o mesmo 

que continuar a manter o outro distante, legitimar ainda mais todas as 

atribuições negativas que lhe foram conferidas. Uma posição mais 

adequada da sociedade que deseja incluir seria a de construção de um 

conceito de identidade a partir do questionamento e do desvendar da 

diferença do múltiplo, a possibilidade da outridade (HALL, 2000), a 

produção das diferenças. Tudo isso como um processo natural, de 

reconhecimento do outro naquilo que ele é e não naquilo que ele não é. 

Se as identidades são firmadas em dependência com a constatação das 

diferenças, o ideal seria considerar essas diferenças não como desvio, mas 

como (Ibid., p.98) 
 

[...]uma variedade de formas legítimas de se expressar 
culturalmente devem ser respeitadas ou toleradas – no exercício 
de uma tolerância que pode variar desde um sentimento 



62 

 

paternalista superior até uma atitude de sofisticação cosmopolita 
de convivência para a qual nada que é humano lhe é ‘estranho’.  
 

 
Há que se considerar, ainda, que identidades são firmadas a partir 

do poder determinado pelas normas sociais. Entre o que se espera de um 

indivíduo, social e culturalmente, e o que a sociedade determina como 

positivo, de maior valor, segundo os significados culturais, provoca forte 

tensão na assunção de uma identidade. Os alunos das classes populares 

chegam à escola crentes de que nessa instituição terão acesso ao saber 

de prestígio, o mesmo que assume uma significância de poder, de 

aquisição plena dos bens culturais, que farão deles indivíduos aptos à 

inclusão social e capazes do desfrute de suas benesses. No entanto, o 

Estado e a sociedade, representados neste liame pela escola, sabotam as 

suas expectativas à medida que defendem e veiculam um sistema de 

representação, em exclusivo, dominante e totalmente diferente dos 

valores sociais e culturais que sustentam a identidade desses alunos; tão 

ancorada que essa identidade está na simbologia e na vivência social e 

histórica desses sujeitos. Se há diferentes histórias de indivíduos 

diferentes, o desafio está em estabelecer o que se tem em comum, salvos 

os preceitos essenciais de humanidade, e em revelar o momento em que 

essas diferentes histórias, passadas e presentes, se cruzam e possibilitam 

o compartilhamento de significados e finalidades semelhantes, em um 

processo de organização e estratificação das diferenças que levaria ao 

combate das desigualdades (MOHANTY, 1989). Esse contexto desigual é, 

sem dúvida, um dos elementos propulsores dos fracassos. 

O modelo de sociedade inclusiva, a “Sociedade para Todos”, 

anunciado na Assembleia Geral da ONU, em 1990, propunha uma 

sociedade em que todos os cidadãos tivessem as suas necessidades 

atendidas, uma vez que todas as pessoas têm o mesmo valor perante a 

sociedade. Entende-se a política de inclusão não apenas como aquela que 

atende às pessoas com necessidades especiais, mas como a que garante a 

todo cidadão que se sinta excluído da participação social o direito de ter 

seus anseios e necessidades atendidos, possibilitando-lhe o pleno 
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exercício da cidadania. Em especial, considera-se que toda pessoa deve 

ter liberdade de expressão para opinar, participar e decidir sobre os rumos 

sociais e políticos de seu país, conforme assegura um dos artigos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo ser humano tem o 

direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a 

lei” (art. VI).  Se assim fosse cumprido, não haveria necessidade de se 

estabelecer uma política de inclusão, já garantida segundo esses ditames. 

Dessa forma, seria possível estabelecer uma política de reconhecimento 

das diferenças como formas variadas de ser e consequente entendimento 

de como essas diferenças culturais são produzidas, a partir do que seria 

admissível compreender e questionar o processo de construção de uma 

sociedade. 

A Constituição Federal de 1988 atrela o direito à educação, um 

direito social, ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, Dos Princípios 

Fundamentais), tendo como objetivos fundamentais: 
 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 

 
O texto constitucional reafirma a existência de relações de poder nas 

definições de identidade e diferença.  O próprio termo ‘preconceito’ já 

explicita uma relação social que exclui o grupo minoritário, de menor 

poder, que não pertence à normatização do grupo social dominante. 

Obviamente, não se intenta desconsiderar a presença das ‘desigualdades 

sociais e regionais’, mas atentar para a divergência entre o que se 

apregoa e o que se faz. 

Exemplo disso é o que se observa nas políticas educacionais 

brasileiras. Ainda que a principal lei, a 9.394/1996 – Nova Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, permita inferir os dois objetivos maiores da 

educação nacional, preparar o indivíduo para o trabalho e para a prática 

social, e os reitere conforme CAPÍTULO II, da Educação Básica, artigo 22, 

determinando que “a educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores”, seus preceitos não se coadunam com a realidade 

educacional brasileira que reflete uma série de incoerências no tratamento 

da multiplicidade identitária do país – produzindo e reforçando de forma 

preconceituosa uma avaliação das diferenças como uma anomalia da 

norma - e, não raro, descaso dos governantes diante dos problemas 

prementes da educação pública.  

Se a liberdade – destaca-se a liberdade de ser o outro, de o outro 

não ser o que a maioria é - e os ideais da solidariedade humana 

constituem os princípios gerais que devem conduzir à Educação, conforme 

descritos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 

4.024/61, Art. 1º, Título I, Dos fins da Educação,  
 
A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por fim:  
a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do 
cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem 
a comunidade;  
b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 
c) o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade 
internacional;  
d) o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua 
participação na obra do bem comum; [...] 
 

 
Da mesma forma, tem-se na Nova LDB, Art. 2º, Título II, Dos 

Princípios e Fins da Educação Nacional, 

 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Tornando-se basilares para o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana, o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tais 

valores humanos parecem estar esquecidos sob os escombros da 

participação social ativa a que todo ser humano tem direito. As diferenças 

acabaram sendo transformadas em dispositivos de desigualdades, quando 

– na verdade – deveriam ter estabelecido uma estrutura mais forte de 

garantia de direitos e de igualdade. Não é suficiente que a lei reze que 

todos são iguais. Orlandi (2009, p.206) afirma que “a burguesia sempre 

proclama o ideal da igualdade ao mesmo tempo em que organiza uma 

desigualdade real”. É preciso verificar quais são as condições reais que a 

nação oferece para que haja, de fato, essa proclamada igualdade; 

inclusive porque são os próprios favorecidos pelas desigualdades que 

determinam as regras. Conclui Hall (2000, p. 101): 

 
Educar significa introduzir a cunha da diferença em um mundo que 
sem ela se limitaria a reproduzir o mesmo e o idêntico, um mundo 
parado, um mundo morto. É nessa possibilidade de abertura para 
um outro mundo que podemos pensar na pedagogia como 
diferença. 

 
 

A insistência no tema da liberdade de expressão justifica-se por ser 

um dos estopins desencadeadores desta reflexão: dar ‘voz’ a todos. O 

mesmo princípio da lei, de cunho educacional, que torna o Estado 

responsável pela formação cidadã do indivíduo, tem sido solapado pela 

oferta de uma educação deficiente e excludente, que não faculta ao aluno 

o repertório linguístico suficiente para que sua liberdade de expressão seja 

garantida na sua participação na sociedade. Hall (2000) afirma, ainda, que 

a identidade e a diferença são resultados de atos de criação linguística, 

isto é, são criadas por meio da linguagem. Se uma sociedade proclama 

ser inclusiva, antes de tudo tem de possibilitar aos seus cidadãos iguais 

oportunidades de desenvolvimento de sua competência comunicativa a 

fim de que o indivíduo possa expressar livremente e com propriedade o 

que sente, o que pensa, o que reivindica. A língua é a expressão, por 

excelência, das necessidades humanas de se viver em sociedade, de 



66 

 

promover uma sociedade para todos, em participação, em direitos, em 

deveres. Não há como se ter homens livres se estes não conseguem fazer 

ouvir as suas vozes, sem falar daqueles que têm voz, mas não têm o que 

dizer. 

O fato é que, se a universalização do ensino foi um avanço no 

panorama educacional brasileiro, a qualidade da educação nos mais 

diversos e distantes rincões deste país nega ao indivíduo o direito de 

expressão em língua materna, alijando-o do processo de participação 

democrática de seu próprio país, contrariando todas as determinações 

legais ou diplomáticas de liberdade e igualdade entre os homens. Dizia, 

magistralmente, Paulo Freire (1987, p. 47), “Falar, por exemplo, em 

democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar 

os homens é uma mentira”.  

Foucault (1979, p.71), em diálogo com Gilles Deleuze, na obra 

Microfísica do Poder, trata das relações de poder instauradas pelo saber 

intelectual: 
 

Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as 
massas não necessitam deles para saber; elas sabem 
perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles [...]. Mas 
existe um poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse 
saber [...]. O papel do intelectual não é mais o de se colocar ‘um 
pouco na frente ou um pouco de lado’ para dizer a muda verdade 
de todos; é antes o de lutar contra as formas de poder 
exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o 
instrumento: na ordem do saber, da ‘verdade’, da ‘consciência’, do 
discurso. 
 

 
Vale refletir sobre essas palavras, relacionando-as com a teoria e a 

prática, conforme discutem os dois teóricos. O intelectual, o homem do 

saber acadêmico, surpreende-se ao ver que a prática não corresponde à 

teoria aplicada na realidade, no mundo. A teoria para ser legítima precisa 

extrapolar os muros que a protegem muitas vezes do fracasso de seus 

fundamentos colocados em ação. É o saber da prática que viabiliza a 

consolidação de determinado discurso ou que o obriga a rever seus 

pressupostos. É o que se intenta constituir nesta tese. Deleuze sugere 
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uma espécie de revezamento entre teoria e prática na construção de um 

discurso ou de outro, que seja capaz de extrapolar os domínios de origem. 

Confirma Foucault (Ibidem), “É por isso que a teoria não se 

expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática; ela é a prática. Mas 

local e regional [...]: não totalizadora.”. Ao que responde Deleuze, 
 

É preciso que (uma teoria) sirva, é preciso que funcione. E não 
para si mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar pelo 
próprio teórico que deixa então de ser teórico, é que ela não vale 
nada ou que o momento ainda não chegou. 
 

 
A reflexão lançada por essas postulações teima em considerá-las, 

não, certamente, como conclusivas, mas como fortes sinalizadoras e 

ratificadoras das questões, aqui, levantadas sobre o fosso entre o que se 

diz e o que se faz, de fato, no terreno da educação brasileira. 
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3 O PAPEL DA LINGUAGEM VERBAL NO PROCESSO DE INSERÇÃO 

SOCIAL 

 

As línguas servem para comunicar. Mas elas não 
apenas “servem”. Elas transcendem essa 
dimensão funcional. Às vezes, as línguas fazem-
nos ser. Outras, [...] elas fazem-nos deixar de 
ser. Nascemos e morremos naquilo que falamos, 
estamos condenados à linguagem mesmo depois 
de perdermos o corpo. Mesmo os que nunca 
nasceram, mesmo esses existem em nós como 
desejo de palavra e como saudade de um silêncio. 
   Mia Couto (2011, p.13-14) 

 

 O escritor brasileiro Graciliano Ramos presenteou a literatura 

nacional com muitas obras regionalistas que denunciavam a condição 

social do homem, evidenciada em seus escritos carregados de 

objetividade e de caracterização de personagens cuja limitada 

competência linguística era, também, fruto do meio árido e da 

sobrevivência caótica e miserável que os desafiavam. A desigualdade 

social representada pela miséria e, também, pela restritividade de 

pensamento e de tradução linguística de um de seus mais conhecidos 

personagens, Fabiano, da obra Vidas Secas, publicada em 1938, serve de 

mote à discussão sobre a linguagem e, consequentemente, a língua, como 

instrumentos de inserção social do indivíduo. No capítulo inicial da obra 

citada, há uma passagem em que Fabiano observa o céu (2002, p.15): 

 
Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio 
seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou 
a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, 
debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para 
cima, olhando as estrelas, que vinham nascendo. Uma, duas, 
três, quatro, havia muitas estrelas, havia mais de cinco 
estrelas no céu. (grifo nosso) 
 
 

 Mais adiante, tem-se (Ibid., p.16): “A lua crescia, a sombra leitosa 

crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a 
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noite. Uma, duas, três, agora havia poucas estrelas no céu (grifo 

nosso). Ali perto a nuvem escurecia o morro”.  

 Os trechos negritados ilustram, de forma preponderante, a relação 

entre o pensamento humano e o conhecimento linguístico e a questão da 

linguagem – a verbal, pois o corpus analisado é composto de textos 

escritos - como instrumento de mediação entre o homem e o mundo. 

Enfim, traz à luz uma reflexão sobre o caráter social da linguagem e da 

língua, que determinam a inserção, a condição e as oportunidades de 

participação na sociedade que poderão ocupar.  

Cumpre afirmar que o conceito de ‘competência linguística’ remete a 

Chomsky (1978), para quem o conhecimento da língua implica domínio 

dos processos gramaticais, de suas regras e estruturas, independente de 

seu caráter social.  Chomsky apresentou conceitos como competência e 

desempenho – este significando o uso que o indivíduo faz da língua em 

situações reais -, muito próximos às definições de Saussure sobre 

“langue” e “parole”. Para Saussure (1969), a língua era uma espécie de 

contrato social estabelecido entre os falantes de uma comunidade, daí a 

sua homogeneidade. Já a fala, um ato individual e sujeito a influências 

externas não necessariamente linguísticas. 

Para ‘competência comunicativa’, entretanto, recorre-se a Hymes 

(1972) que postula que tal competência é alcançada quando se usa um 

conjunto de saberes e regras da língua de forma não só ‘correta’, mas 

também ‘adequada’ aos contextos e situações em que se dá o evento 

comunicativo. 

 Embora possam parecer diversos, assume-se que os dois conceitos 

de competência são coerentes, uma vez que se considera a definição de 

Hymes, que na década de 70 se ocupou dos estudos sobre competência 

linguística, uma extensão do conceito firmado por Chomsky. Isto é, a 

competência comunicativa, como aqui tratada, contém a competência 

linguística que não é entendida como suficiente para que um indivíduo se 

comunique nos diversos segmentos sociais.  
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 A competência linguística de Fabiano permite-lhe que conte apenas 

até três, além de lhe restringir a infinitude das estrelas em cinco. Não se 

nega que a compreensão de que o número três indica pouco e cinco indica 

uma infinidade é realizada pelo leitor atento ao contexto interno e externo 

à obra. No entanto, o desconhecimento, a aridez da articulação linguística 

de Fabiano é denunciadora de uma desigualdade de tradução de sua 

apreensão do mundo e das injustiças de que ele é vítima. Há, portanto, 

uma negação do direito à dignidade humana, de que todo homem deve 

gozar. Entende-se que a não veiculação por esse universo instituído pela 

linguagem, cuja limitação o impede de nele agir, com ele existir e dele 

participar é delituosa e inaceitável.  

 É desse alijamento no conhecimento da língua e dessa 

incompetência de realizar o projeto de dizer diante da cingida organização 

de seu pensamento (refletida na articulação da língua), por parte dos 

menos favorecidos socialmente, de que esta pesquisa trata, 

potencialmente, ao propor uma pedagogia para as desigualdades. Há 

tanto de Fabianos quanto há de continente neste país. Há tanto de 

Fabianos quanto há de diversidades. Nos mais insípidos rincões, pululam 

as desigualdades no acesso ao saber de prestígio; as questões 

desoportunas da igualdade seguem desqualificando o homem, reforçando 

o paradoxo de sua força no sobreviver e de sua fraqueza no interagir com 

o outro no uso de uma expressão linguística que sempre o deixa em 

condição de inferioridade. A ausência dos mecanismos de estruturação da 

língua dificulta a organização do pensamento, levando o indivíduo ao 

fracasso no uso de sua `voz´ para dizer o mundo. Não há possibilidade de 

exercer a cidadania dessa forma. 

 Certamente, trata-se de uma personagem de uma obra de ficção, o 

que pode - não raro – ter tido suas deficiências exacerbadas em função do 

caráter de denúncia do elemento literário. No entanto, os seguintes 

fragmentos, retirados de textos, com um intervalo de um ano entre essas 

produções, de um mesmo aluno, após oito anos como estudante de escola 

pública, também denotam dificuldade de organização linguística, além de 
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uma consciência espacial restrita, – guardadas as proporções do meio em 

que vivem e dos contatos com falantes da norma padrão, significativos 

nessa  questão – , da mesma forma que a sua competência em traduzi-lo. 

Comparam-se dois fragmentos 5 para justificar a análise: 
 

Ser cada um de nois tivermo a consiencia de nossas 
responsabilidades podemos sim mudar o nosso pais e o mundo, 
basta apenas um pouco de consiencia de cada um de nois. (Texto 
inicial do aluno)              
 
Estamos vivendo em uma época a onde apesa o  pensamento de 
mudar não basta, temos que tomar ações;  ações essas que sejam 
decisivas para mudar o futuro do   nosso   bairro, cidade, país e 
até mesmo o futuro do mundo[...]. (Texto do mesmo aluno, um 
ano depois) 

 
 
 Observa-se que, à medida que o aluno vai adquirindo conhecimento 

das estruturas linguísticas da norma padrão e ampliando seu repertório 

linguístico, sua consciência de universo vai – igualmente – se expandindo.  

A dimensão do trajeto de atuação dos jovens na transformação do mundo 

é determinada, inicialmente, por “mudar o nosso pais e o mundo”, 

bastante limitada, uma vez que parece desconsiderar o seu entorno nesse 

processo. No texto seguinte, há o emprego de uma gradação que 

compreende outros espaços além dos iniciais: “bairro, cidade, país e até 

mesmo o futuro do mundo”. Esse jogo de palavras atribui viabilidade de 

ação amplificada, demonstrando maior consciência espacial. A educação 

linguística é capaz de ampliar a percepção que o indivíduo tem da sua 

relação com o estar no mundo e com o mundo (FREIRE, 1996). 

 Não se contesta, reafirma-se, que o entendimento do conteúdo do 

que pensa e diz Fabiano, ainda que numa linguagem pouco articulada, é 

realizado pelo leitor. Afinal, a leitura da obra é dependente do conjunto 

em que a narrativa se dá e engloba a leitura das muitas informações 

implícitas. Há mais mundo do que palavras em suas frases. Mas a 

incompletude de seu pensamento e de sua manifestação por meio da 

                                                            
5 Os fragmentos de textos dos alunos utilizados na ilustração do que se afirma não serão 
disponibilizados no anexo. Entende-se como pertinente a exibição apenas dos textos, na íntegra, 
que comporão o corpus. 
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língua dificulta o entendimento da extensão de seu pensamento, de sua 

consciência de mundo e de sua inexorável miséria. Fabiano tem, é claro, 

consciência – ainda que fragmentada - da sua condição desumana, da 

injustiça social, mas se assume como inferior e incapacitado de agir e de 

se expressar efetivamente. 

 Características semelhantes de espaço social e de limitação 

linguística estão presentes no texto do aluno que manifesta a consciência 

da extensão de seu agir de forma a desconhecer a importância da sua 

ação transformadora a partir do meio em que ele vive. Esse foi um 

problema recorrente no trabalho com essa comunidade, já situada 

anteriormente, nesta tese. Havia forte dificuldade no estabelecimento da 

identidade social e cultural e do lugar que ocupavam na sociedade e de 

sua importância no processo de transformação social.  A comunidade, o 

espaço tópico, a família não existiam no processo de interação mais 

formal com o mundo, dada a convicção e sensação de ser desimportante 

socialmente, tanto que foi necessário um trabalho de estudo do meio para 

que tomassem consciência de que a transformação poderia, e seria mais 

alcançável, se o ponto de partida fosse o seu próprio habitat. Ampliado o 

repertório linguístico e apreendidos novos recursos comunicativos, a 

desenvoltura de seu pensamento era maior e refletia na organização de 

suas ideias transpostas no texto verbal, o espaço tópico tornou-se parte 

de seu espaço linguístico (FIORIN, 2005). O aluno tinha mais a dizer do 

que seu conhecimento linguístico e consciência de estar no mundo 

permitiam. Havia um desencontro entre conteúdo e forma. Havia ausência 

do conhecimento da forma para que o conteúdo se clarificasse. Cabe 

ressaltar que o desconhecimento de recursos linguísticos mais elaborados 

não implica a ausência de sentido, e vice-versa. Essa constatação se opõe, 

fortemente, à concepção de educação cidadã que se institui como direito 

de todos. 

 Vale resgatar as palavras de Carlos Franchi (1977, p.22): 
 

A linguagem, pois, não é um dado ou resultado; mas um trabalho 
que dá forma ao conteúdo de nossas experiência, trabalho de 
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construção, de retificação do ‘vivido’ que ao mesmo tempo 
constitui o sistema simbólico mediante o qual se opera sobre a 
realidade e constitui a realidade como um sistema de referências 
em que aquele se torna significativo. 
 
 

 Contudo, abarca-se, também, nesta pesquisa, outro viés do uso da 

linguagem: a questão do conhecimento da forma, mas superficialidade do 

conteúdo.  Introduz-se um conceito de competência, igualmente crucial, 

cujo desenvolvimento integra o cerne da pedagogia para as 

desigualdades: a competência social. Empresta-se esse conceito da 

Psicologia Social, na definição de Del Prette e Del Prette (1999, p.47): 
 

O conceito de competência social coloca em destaque a capacidade 
de o indivíduo expressar-se honestamente, defender direitos, 
atingir objetivos próprios e de outrem, maximizando as 
consequências positivas e com perda mínima de reforçadores. Isto 
não significa, entretanto, que o comportamento socialmente 
competente atinja, sempre e necessariamente, todos os critérios 
de funcionalidade acima referidos ou que os atinja em grau 
máximo. 
 
 

 Complementam os estudiosos (Ibidem) sobre a importância de se 

considerar o caráter relativista da competência social, já que sempre 

haverá um conjunto de normas ou expectativas ligadas às características 

pessoais dos interlocutores e às características da situação e da cultura na 

interação estabelecida. 

 Em função dessas considerações em torno do conceito de 

competência social, promove-se, nesta pesquisa, um alargamento 

denotativo do termo, para o campo educacional, implicativo de 

desenvolvimento, nos alunos, de uma consciência crítico-social, de um 

pensamento no bem-comum, de estabelecimento de laços de 

corresponsabilidade voltados aos interesses do corpo social, distanciando-

os da cultura do individualismo que permeia a sociedade pós-moderna. 

Crê-se que a competência social, sob a perspectiva sociocultural, edifica a 

capacidade de solidariedade e de empatia, que se manifesta no saber 

conviver, respeitando leituras de mundo divergentes e viabilizando uma 

dialogicidade entre os diferentes capazes de instalar consensos e de 
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instaurar um espírito cooperativo em todos. Dessa forma, espera-se que a 

consciência desenvolvida possibilite a visão da complexidade do todo, 

sensibilizando para a construção de valores que promovam a igualdade de 

direitos. Firma-se a crença de que a presença cidadã de um indivíduo tem 

relação estreita com a dimensão de sua competência social. 

 Na prática docente, desta professora, em geral, observou-se que , 

com frequência, muitos alunos não têm “mundo vivido”, suficientemente, 

que denote conhecimento de um espaço social além daquele em que se 

vive. Isso é mais evidente nos grupos elitizados.  

 Segue um fragmento de texto de um aluno de condição social 

favorecida para observação do que se afirma: 
  

A diferença entre os povos é muita, não só em relação às classes 
sociais, mas também à cor, tipo de emprego, etc. 
Novas maneiras de ver a vida, aproveitá-la, são nos impostas 
todos os dias. 

 
 

 Em comparação ao texto inicial do aluno anterior, nota-se melhor 

articulação de pensamento, maior repertório linguístico, mais amplo 

conhecimento dos recursos linguísticos; no entanto, a consciência dos 

problemas sociais desencadeados pelas desigualdades é alienante. A 

posição do autor frente às desigualdades, explicitada em seu enunciado 

(BAKHTIN, 2006), mostra-se abstraída dos discursos que denotam 

realidades diferentes da sua e cuja subjetividade transporta ao texto 

apenas as relações sociais que integram seu dia a dia. O tema é o mesmo 

- a diminuição das desigualdades por meio de ações transformadoras - 

aplicado em duas escolas espacial, social, econômica e linguisticamente 

distanciadas.  A forma mais uma vez desencontra o conteúdo, que se 

observa raso. A ausência de uma visão crítica, participativa e de mudança 

social é evidente e contradiz a concepção de uma escola cidadã. Essa 

escola também demonstra dificuldade em formar para a cidadania. É da 

negação a essas duas posturas educacionais, das quais não se observa 

uma formação para a cidadania, conforme as finalidades da escola 
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legalizadas nos textos legislativos, que a proposta de uma pedagogia para 

as desigualdades se alimenta. 

 Mantém-se, cumpre ressalvar, o sentimento de esperança, 

fortalecido na teoria freiriana, apesar do teor dessas constatações e do 

contrassenso absurdo destas palavras dispostas nos PCN de ensino médio 

(2000, p.17): 
 

[...] Bem sabemos que graves são os problemas oriundos do 
domínio básico e instrumental, principalmente da língua escrita, 
que o aluno deveria ter adquirido no Ensino Fundamental. Como 
resolvê-los? O diagnóstico sensato daquilo que o aluno sabe e do 
que não sabe deverá ser o princípio das ações, entretanto as 
finalidades devem visar a um saber linguístico amplo, tendo a 
comunicação como base das ações. 
Comunicação aqui entendida como um processo de construção de 
significados em que o sujeito interage socialmente, usando a 
língua como instrumento que o define como pessoa entre pessoas. 
A língua compreendida como linguagem constrói e ‘desconstrói’ os 
significados sociais. 
A língua situada no emaranhado das relações humanas, nas quais 
o aluno está presente e mergulhado. Não a língua divorciada do 
contexto social vivido. Sendo ela dialógica por princípio, não há 
como separá-la de sua própria natureza, mesmo em situação 
escolar. 
 

 
 “Bem sabemos que são graves os problemas [...] “ ?!, “Como 

resolvê-los?”?!, “O diagnóstico sensato [...]”?! Certamente, a língua 

constrói os significados sociais. E desconstrói a própria instituição e as 

diretrizes da própria política linguística do país! Ora, reconhecida a 

fragilidade, no material legitimado pelos gestores da educação, das 

práticas educativas fundamentadas pelos PCN de ensino fundamental, a 

forma de resolução que se questiona deveria estar voltada à revisão das 

orientações anteriores que alterasse a gravidade dos problemas 

detectados no ensino médio. A ‘preocupação’ em corrigir o que não foi 

feito nos anos anteriores não poderia acontecer apenas no momento do 

ensino médio quando há, inclusive, diminuição notória do público. 

Finalizando esse adendo reflexivo sobre os PCN de ensino médio, não 

entendido como positivos diferentemente do que se avalia sobre os PCN 

de ensino fundamental, vale relevar o significado de excepcionalidade que 

carrega a expressão “mesmo em situação escolar”. Vê-se uma soberania 
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do status da instituição escola, como se ela pudesse se manter – em 

muitas situações, de forma impositiva – na condição de um espaço 

separado do contexto social vivido pelos alunos.  

 Retornando às reflexões propostas por este capítulo, expõe-se dois 

conceitos construídos por Paulo Freire que são basilares para os 

pressupostos desta tese acerca dos princípios de uma escola cidadã: 

leitura da palavra e leitura do mundo (FREIRE&MACEDO, 1994, p. 164): 

 
O que é que eu quero dizer com dicotomia entre ler as palavras e 
ler o mundo? Minha impressão é que a escola está aumentando a 
distância entre as palavras que lemos e o mundo em que vivemos. 
Nessa dicotomia, o mundo da leitura é só o mundo do processo de 
escolarização, um mundo fechado, isolado do mundo onde 
vivemos experiências sobre a quais não lemos. Ao ler palavras, a 
escola se torna um lugar especial que nos ensina a ler apenas “as 
palavras da escola”, e não as “palavras da realidade”.    
 

 
 Linguagem e realidade não se dissociam, à medida que a leitura das 

palavras vai se ampliando, maior competência se adquire para revelar o 

mundo conhecido. Juntas, as leituras de mundo e de palavras, criam 

novos saberes, reinventam a realidade, transformam a sociedade. 

Observados os textos dos alunos (que serão analisados em detalhes no 

corpus selecionado) tanto da escola pública quanto da privada, assevera-

se que a escola desperdiça, em geral, um material humano ora tão ciente 

do mundo, ora tão pleno de palavras. Essa fragmentação da leitura 

totalizante e libertadora impede a escola de cumprir a sua finalidade de 

formar agentes de transformação da sociedade.  

 Qualquer educador, obviamente, em suas diversas experiências 

docentes, percebe que a crise que se instalou na educação não provém de 

um único lugar e fato. São muitas as causas e as consequências. No 

entanto, entende-se a educação linguística como a mais urgente de ser 

relevada pelo seu mister comunicativo que, indiscutivelmente, leva à 

apreensão, à reflexão e à tradução dos temas que envolvem a escola e 

toda sociedade. Não se tem a utopia, embora ela seja tão necessária 

quando se trata de educação, de que a proposta de uma pedagogia para 
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as desigualdades, fundamentada na educação linguística, seja a salvadora 

da pátria. Mas intenta-se iluminar a complexidade dessa questão, abrindo 

caminhos para o adiantamento de reflexões sobre a prática educativa na 

seara linguística, haja vista que a linguagem, compreendendo também a 

língua, é condição sine qua non para o desenvolvimento humano, para a 

assimilação de conceitos e para a decifração do mundo; e consequente 

ação no mundo. 

 Revigora-se um aspecto da teoria bourdiana, em que o sociólogo, na 

análise do sistema educacional francês, traduz a questão da linguagem, 

conforme tratamento na escola (2010, p.56): 

 
Com efeito, como a linguagem é a parte mais inatingível e a mais 
atuante da herança cultural, porque, enquanto sintaxe , ela 
fornece um sistema de posturas mentais transferíveis, solidárias 
com valores que dominam toda a experiência, e como, por outro 
lado, a linguagem universitária é muito desigualmente distante da 
língua efetivamente falada pelas diferentes classes sociais, não 
pode conceber indivíduos iguais em direitos e deveres frente à 
língua [...] sem se condenar a creditar ao dom um grande número 
de desigualdades que são, antes de tudo, desigualdades sociais. 
Além de um léxico e uma sintaxe, cada indivíduo herda, de seu 
meio, uma certa atitude em relação às palavras e ao seu uso que o 
prepara mais ou menos para os jogos escolares, que são sempre 
[...] jogos de palavras. 
 
 

 É tão verdadeiro o que se apregoa que, se imaginado um cenário em 

que os dois alunos anteriormente citados lessem o mesmo fragmento da 

obra de Graciliano Ramos, possivelmente o entendimento, a apreensão 

dos significados transportados na medição de estrelas não seria a mesma. 

Certamente, pela cosmovisão de cada um, pela responsividade 

estabelecida por cada leitor, o texto de Fabiano produziria efeitos de 

sentido diferenciados. A dificuldade em expressar a infinitude das estrelas, 

representada pelo número cinco, poderia ser apreendida apenas por 

aquele que se identifica com a condição do personagem, mesmo porque, 

se cada um desses alunos estivesse descrevendo o mesmo cenário, suas 

competências linguísticas seriam responsáveis por textos construídos 

diferentemente e – muitas vezes – não igualmente plenos de 

expressividade e de implicitudes.  
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 Para Bernstein (DOMINGOS, 1985, p.30), cujas asserções 

apoiavam-se no conceito de linguagem, e não de língua, uma vez que os 

significados envolvem – também – os sentidos da linguagem não-verbal 

mais significativos nas classes populares, segundo ele, para o 

entendimento do conteúdo, a função semântica de uma forma linguística é 

a estrutura social. Isto é, as pesquisas desse sociólogo ocupavam-se da 

significação dos códigos, diferentemente de Bourdieu (nas quais muito se 

baseou Bernstein) que tinha como pressuposto de teoria a estruturação 

dos códigos. Sendo assim, afirmava Bourdieu (2010, p.56): 
 

Ao comparar as formas de linguagem que caracterizam as 
diferentes estruturas sociais[...], as duas formas distintas de uso 
da língua – linguagem pública e linguagem formal –orientam 
progressivamente os falantes para distintos tipos de relações com 
os objetos e com as pessoas [...]. [...] os membros de uma classe 
trabalhadora mais baixa estão limitados a uma forma de uso da 
língua geradora de uma fala que desenvolve uma sensibilidade 
maior ao conteúdo dos objetos do que à sua estrutura. 
 

 
 Cumpre esclarecer que, em suas postulações iniciais, Bernstein 

estabelecia dois tipos de linguagem: a pública e a formal, entendendo 

aquela como uma linguagem menos elaborada, mas cujas frases implicam 

maior emotividade e sensibilidade para o conteúdo dos objetos do que 

lógica em sua estruturação; e esta  - por ser formada por frases mais 

elaboradas e de maior articulação verbal  -  contém uma implicação 

oposta, tornando explícitos significados mais universalistas do que 

individuais. No entanto, Bernstein deixou claro que “todas as línguas e 

suas variedades transportam o mesmo potencial para  produzir qualquer 

das formas de fala” (Ibid., p.32). Em um segundo momento, Bernstein 

substitui essas denominações por “código restrito” e “código elaborado”. 

Enfatiza-se que, em nenhuma circunstância, ele assumiu a existência de 

diferenças entre uma linguagem padrão e não-padrão.  

 Desviando-se da teoria para a experiência do escritor moçambicano 

Mia Couto sobre suas viagens pelas savanas de seu país (2011, p.14): 
 
[...] encontro gente que não sabe ler livros. Mas que sabe ler o 
seu mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o 
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analfabeto. Não sei ler sinais da terra, das árvores e dos bichos. 
Não sei ler nuvens, nem o prenúncio das chuvas. Não sei falar com 
os mortos, perdi contacto com os antepassados que nos concedem 
o sentido da eternidade. Nessas visitas que faço à savana, vou 
aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e a 
afastar-me das minhas certezas.[...].  
 

  

 Enfim, é dessa falta de consonância entre leitura do mundo e leitura 

da palavra que esta pesquisa se ocupa ao afirmar que, na maioria das 

situações,  nem a escola privada nem a pública formam um cidadão com 

criticidade e competência comunicativa suficientes para dizer, refletir e 

transformar, quando incômoda, a realidade. Não se intenta com essas 

reflexões concluir que a escola tem que elevar todos os seus alunos a um 

mesmo status social. Intenta-se, apenas e tão-somente, concluir que a 

escola tem que ensinar para a cidadania, fazendo do ensino da língua o 

seu carro chefe. 

 Essas postulações têm suas raízes fincadas na experiência desta 

professora com as situações descritas. Invariavelmente, quando 

apresentados textos de uns aos outros, em especial por parte dos alunos 

mais favorecidos, observava-se certo espanto por desconhecimento de 

que aquela situação existia, de fato, concretamente e tão próxima deles, 

naquele momento, uma vez que as escolas integravam uma mesma rede 

de ensino privada. Era o descompasso entre a leitura do mundo e a leitura 

da palavra que se concretizava ali. Não se acredita numa educação 

linguística suficiente que desconsidere uma interlocução entre esses dois 

polos. Reflexões essas fundamentadas em uma experiência em que a 

linguagem se revelava como um veículo que lhes possibilitava conhecer a 

intimidade do outro, outras identidades, o diferente; não raro, pouco 

compreendidos por todos. Cumpre reforçar a tese de que toda interação é 

um encontro entre um ‘eu’ e um ‘tu’ em que as representações reais e 

simbólicas se tematizam; situada que está essa interatividade em 

sistemas de referências diversos social e economicamente. 

 Aborda-se a questão dialógica da linguagem, na perspectiva 

bakhtiniana (2006), em que o lugar da interlocução como constituição de 
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sujeitos é prioritariamente válida se consideradas as singularidades de 

cada um dos interlocutores, sendo a apreensão do mundo o produto desse 

processo. A aprendizagem da linguagem implica compreender o que o 

outro diz e fazer-se compreender pelo outro. Se, por questão de 

conhecimento linguístico ou por razão de desconhecimento das diversas 

realidades, a compreensão entre os diferentes não se concretiza, surge 

um solo fértil para a produção de divisão social permeada pela 

desigualdade. Essa inviabilidade de estabelecimento de sentidos pela 

enunciação do outro é responsável pela ausência de significados que as 

realidades diferentes do “eu” assumem. Esse não reconhecimento da 

palavra dos interlocutores dentro do conhecimento linguístico de cada um 

impede a comunicação entre eles, não havendo, assim, troca ativa e 

responsiva. Isto é, o diálogo não acontece, haja vista que a decodificação 

do que o outro diz não significa reflexão sobre o que enuncia. E esse 

diálogo é crucial no desenvolvimento crítico de cada um para a dissolução 

de algumas desigualdades como a disparidade de conhecimento dos 

recursos linguísticos e de contato com as ideologias e as condições sociais 

do outro, próprios do discurso e da própria constituição da sociedade que 

integra.  Afirma Bakhtin (2006, p.32-33), definindo a concepção de 

signo adotada: “O domínio do ideológico coincide com o domínio dos 

signos: são mutuamente correspondentes. Ali, onde o signo se encontra, 

encontra-se também o ideológico. Tudo o que é ideológico possui um 

valor semiótico”. Cada um dos signos utilizados pelos interlocutores não 

só reflete a realidade e a ideologia de cada um, mas denota a sua própria 

função social.  Reitera-se que a simples decodificação da palavra não 

implica que os signos se constituam e, como consequência, a consciência 

do outro no que tange à sua realidade social e aos significados de seu 

mundo inviabiliza-se. Essa lacuna que se forma na educação, tanto do 

lado dos menos favorecidos quanto dos mais favorecidos, remete a uma 

sociedade desigual, dividida e dominadora como a que se tem revelado no 

país.  

 Ainda Bakhtin (Ibid., p.48): 
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[...] em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 
contraditórios. O signo se torna arena onde se desenvolve a luta 
de classes. [...] é este entrecruzamento dos índices de valor que 
torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir. O signo, se subtraído 
às tensões de luta social, se posto à margem da luta de classes, 
irá infalivelmente debilitar-se, degenerará em alegoria, tornar-se-á 
objeto de estudo dos filólogos e não será mais um instrumento 
racional e vivo para a sociedade.  
 
 

 Ora, o signo torna-se inválido caso a comunicação entre os 

indivíduos não se estabeleça de forma efetiva. E essa comunicação 

depende, preponderantemente, da linguagem. Se o desempenho 

linguístico é deficitário, ficam prejudicados a troca de saberes, a 

comunicação social, o desvelamento do outro e de sua ideologia. 

Outrossim, a inserção social do indivíduo marginalizado é atalhada. 

 Para Fiorin (1990, p.19), a ideologia é “um conjunto de ideias, 

representações que servem para justificar e explicar a ordem social, as 

condições de vida do homem e as relações que ele mantém com outros 

homens”. Sendo o discurso de um indivíduo o lugar de concretização de 

sua ideologia, um produto de sua visão de mundo, entende-se que a 

linguagem é o instrumento pelo qual as classes sociais revelam seus 

entendimentos sobre a ordem social. A produção da identidade ideológica 

do indivíduo edificada em seu discurso por meio da linguagem - no caso, 

verbal e condicionada às normas da língua - reflete as suas práticas 

sociais e categoriza o mundo. Esse será um elemento de observação na 

análise do corpus, pois os discursos também revelam a reprodução da 

ideologia dominante distante de outras realidades e a ausência de 

consciência crítico-social. 

 A linguagem, destarte, tem funções e, conforme Fiorin (2013, p.19),  
 

[...] a função principal da linguagem é comunicar. No entanto, há 
duas questões que devem ser pensadas. De um lado, comunicar 
não é só transmitir informações, pois as pessoas se comunicam 
até para não dizer nada. De outro lado, comunicar não é um ato 
unilateral, mas é um jogo em que um parceiro da comunicação 
age sobre o outro. A comunicação é, antes de qualquer coisa, 
relacionamento, interação. Por isso, a linguagem é um meio de 
ação recíproca, é um meio de interagir com os outros, é um lugar 
de confrontações, de acordos, de negociações. 
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 Sendo, assim, a linguagem, um instrumento inerente à comunicação 

humana, é por meio do aprendizado da língua que ela se manifesta na 

escola, na sociedade. Nesse diapasão, quem desconhece os recursos 

linguísticos não é capaz de construir um discurso suscetível de 

transformação social, nem para o bem nem para o mal. Se destituídos de 

uma educação linguística que oportunize a todos uma ‘voz’ na sociedade, 

os alunos não serão formados cidadãos críticos, pois “a linguagem é uma 

forma de o homem agir no mundo, porque há ações que se realizam ao 

dizer e ações que ocorrem em consequência do que se diz”. (FIORIN, 

2013, p.30) 

 Cumpre afirmar que é este papel social da linguagem verbal que se 

compreende para esta tese: um instrumento de participação e inserção 

social. Abarcando o conceito de texto como manifestação do discurso, o 

qual é produzido a partir de uma enunciação que ocupa um determinado, 

lugar, espaço e tempo, segundo definição de Fiorin (2006), inspirado nas 

postulações bakhtinianas, entende-se que a competência comunicativa – 

cumpre lembrar que ela não se restringe à linguagem verbal que, nesta 

pesquisa, é relevada - do aluno é essencial para a formulação de sua 

expressão sobre o mundo circundante. É a esse poder que se denomina 

exercício da cidadania. 

 A valoração positiva atribuída à variedade padrão, entendida como a 

culta e de prestígio, está impressa não apenas nas instituições sociais, 

mas também no imaginário coletivo. Em todos os segmentos sociais, a 

língua “correta” é vista como um dos elementos mais importantes e 

necessários à ascensão social ou à manutenção de um status de 

dominação. A desigualdade de status social reflete imediatamente na 

manifestação verbal, situando o indivíduo em um status linguístico 

positivo ou negativo. E vice-versa. O sujeito é ajuizado, na sociedade, 

pelo padrão linguístico de que se utiliza, e a seleção é desigual assim 

como a sociedade, assim como a instituição escola, assim como o ensino 

de língua. Tudo isso forma uma espécie de trama das desigualdades 
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imbricada pelos jogos de poder. O saber formal da língua é decisivo no 

destino social dos alunos. Isso é cultural, arraigada como está essa 

avaliação na consciência das diversas classes sociais. 

 Bortoni-Ricardo (2005, p. 14-15) avalia que: 
 

O comportamento linguístico é um indicador claro da estratificação 
social. Os grupos sociais são diferenciados pelo uso da língua. Em 
sociedades com histórica distribuição desigual de renda (entre as 
quais o Brasil pode ser considerado paradigmático), as diferenças 
são acentuadas e tendem a se perpetuar. [...] O caminho para 
uma democracia é a distribuição justa de bens culturais, entre os 
quais a língua é o mais importante. 
 

 
 A questão do saber da língua, igual a todos, precisa ser revista pelas 

políticas linguísticas, cujo foco deve recair sobre a consolidação dos 

direitos do cidadão e da efetiva implantação de um estado democrático. 

Essas diretrizes linguísticas deveriam livrar o aluno falante de outra 

variedade linguística, que não a de prestígio, de uma valoração negativa, 

criando a consciência de que outros falares são igualmente legítimos, 

além de se preocupar com a formação de professores que saibam como 

operacionalizá-las de forma eficiente. Apoia-se nas palavras de Freire 

(1994, p.36): ”Respeitar os diferentes discursos e pôr em prática a 

compreensão de pluralidade (a qual exige tanto crítica e criatividade no 

ato de dizer a palavra quanto no ato de ler a palavra) exige uma 

transformação política e social”.  

 No mesmo diapasão, Bourdieu (2010, p.53) considerava:  
  

A igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como 
máscara e justificação para a indiferença no que diz respeito às 
desigualdades reais diante do ensino e da cultura transmitida, ou 
melhor dizendo, exigida. Assim, por exemplo, a ‘pedagogia’ que é 
utilizada no ensino secundário ou superior aparece objetivamente 
como uma pedagogia ‘para o despertar’ , como diz Weber, [...] dos 
dons adormecidos em alguns indivíduos excepcionais [...] em 
oposição a uma pedagogia racional e universal, que, partindo do 
zero e não considerando como dado o que apenas alguns 
herdaram, se obrigaria a tudo em favor de todos e se organizaria 
metodicamente em referência ao fim explícito de dar a todos os 
meios de adquirir aquilo que não é dado, sob a aparência de dom 
natural, senão às crianças das classes privilegiadas. 
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 De certa forma, essas postulações estão previstas nas políticas 

linguísticas nacionais e inseridas nas investigações acadêmicas. Podem 

soar repetitivas e já sabidas. No entanto, não é o que se verifica quando 

se observam os índices de evasão, a contínua perpetuação das 

desigualdades, o modus operandi dos sujeitos envolvidos no dia a dia do 

processo educacional e a comunicabilidade deficiente entre iguais e 

diferentes. Vê-se instalado um mercado escolar linguístico em que aquele 

que domina a norma padrão vale mais. Se a consciência dessa questão 

existe, o que ainda falta para que ela se concretize, sendo universo 

comum a todos a aquisição de competências suficientes ao entendimento 

semelhante do mundo circundante? Esse é o cerne da questão, não raro 

irrespondível até mesmo por aqueles que consideram essas asserções 

transpostas e superadas. Talvez se encontre alguma resposta em Freire 

(2000) na sua reflexão sobre ‘receitas’ para solução de um problema. Ele 

afirma serem inúteis “as receitas tomadas de empréstimo. E como são 

receitas transplantadas que não nascem da análise crítica do próprio 

contexto, resultam inoperantes. Não frutificam”. Alternando-se essa 

imitação (Ibid., p.61-63): 
 
Os esquemas e as receitas [...] passam a ser substituídos por 
projetos, planos, resultantes de estudos sérios e profundos da 
realidade. E a sociedade passa assim, aos poucos, a se conhecer a 
si mesma. Renuncia à velha postura de objeto e vai assumindo a 
de sujeito. 

 
 
   Obviamente, essa inquietude a ser provocada na mudança da 

condição de objeto para sujeito amedronta as classes dominantes. O 

indivíduo que era mero espectador desperta para a possibilidade de 

participação e de tomada de consciência de que é possível a mudança. É o 

agir com o mundo, conforme postulações freirianas. Portanto, não há 

receitas, mas, sim, urgência de respostas que sejam lançadas a esses 

desafios que emergem das ações libertadoras da educação. Reflexões que 

remetam à criação de novas práticas pedagógicas na seara da educação 

linguística. “A palavra é o direito de tornar-se partícipe da decisão de 
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transformar o mundo” (FREIRE, 1994, p.36). Que ameaça pode ter o 

processo de ‘dar voz’ aos cidadãos, dando-lhes a oportunidade de “ser” 

em si e nos outros? 
 
Pode-se descobrir que as pessoas não moram nas ruas porque 
querem. Ou ainda, elas podem perceber que realmente querem 
ficar nas ruas, mas então passam a engajar-se em outros 
questionamentos, procurando descobrir por que querem as coisas 
assim, buscando as origens de tal desejo. (FREIRE, 2001, p.38) 

 
 
  Entende-se que a consciência de si e do outro, e de estar com o 

mundo, é fruto do direito a uma educação básica de qualidade. É 

obrigação do Estado e questão de honra de uma sociedade democrática. O 

que cada um fará com o saber adquirido é uma questão individual, de 

escolha, mas ele precisa ter consciência dos desdobramentos dessa 

escolha. E isso, acredita-se que só é possível se ele for capaz de refletir 

sobre seus desejos e suas opções e traduzi-los com competência 

comunicativa. É o exemplo de Fabiano que – muitas vezes – quis falar, 

mas não sabia formular sequer um pensamento linear e coerente por 

conta, em especial, de um parco conhecimento linguístico. 

  Reitera-se que as abordagens dos educadores, na perspectiva da 

educação linguística que se defende, precisam ser fundamentadas nas 

peculiaridades da variedade não padrão, antes de mais nada, para que 

possam ser planejadas novas e adequadas abordagens para a 

apresentação da “outra” língua, a de prestígio, mesmo porque ela é mais 

reconhecida positivamente pela sociedade do que conhecida, inclusive, por 

muitos professores. Chega-se a afirmar que todos os sujeitos envolvidos 

no processo educacional, que tenham vindo das classes populares, serão 

mais competentes linguística e comunicativamente, e desempenharão 

com maior mestria essa tarefa, do que aqueles que nem sequer 

conhecimento e contato concretos tiveram com os meandros da variedade 

de ordem diastrática, a que mais conflita com a escola. O mesmo se dá 

com os alunos das classes favorecidas, acostumados – de um modo geral 
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- às interações com seus iguais, distantes e alheios da realidade de outras 

formas de dizer a língua.  

 Cumpre observar que um aluno falante de outra variedade, quando 

ciente das estruturas e funcionamento da norma padrão, altera 

habilmente a manifestação linguística interacional adequando o código ao 

evento social. É o que Gumperz (2002, p.68) denomina de “alternância de 

códigos situacional” sob a ótica da sociolinguística interacional:  
 

A noção de alternância situacional presume uma relação direta 
entre a língua e a situação social. As formas linguísticas 
empregadas são elementos fundamentais do evento, no sentido de 
que qualquer violação das regras de seleção modifica a percepção 
do evento para os participantes. A pessoa que usa a língua padrão 
onde apenas a variedade dialetal vernácula é apropriada viola 
normas comumente aceitas. Tal ação pode pôr fim à conversa ou 
ocasionar outras sanções sociais. 
 

 
 Sobre essas asserções, compete narrar uma situação, pelo viés 

comprobatório do que se afirma, em que a instituição de ensino que esta 

pesquisadora integrava promoveu um grande encontro esportivo com a 

presença de alunos de todas as unidades, dentre elas a localizada na 

comunidade carente. Forte apreensão, por parte tanto da escola quanto 

das famílias e comunidade, permeava o encontro pelo inusitado da 

situação em que alunos de classes sociais de polos extremos competiriam 

e conviveriam por quatro dias no mesmo espaço. Espaço, aliás, em que 

estudavam os alunos mais favorecidos, o que, pelas próprias instalações, 

já revelava pertencer a um universo diferente do meio em que os menos 

favorecidos viviam. No entanto, a participação, que se pretendia 

democrática e de espírito desportivo, garantia – pelo menos, em tese - 

deveres e direitos iguais a todos, ricos e pobres. 

 Difícil imaginar a aceitabilidade dessa condição para os envolvidos 

socialmente e no processo educativo. Houve um cuidado excessivo por 

parte dos pais dos alunos privilegiados, que zelavam pela segurança dos 

filhos, e por parte dos líderes comunitários que temiam situações 

discriminatórias e negativas a seus membros. Terminada a competição e 

de volta à sala de aula, um acontecimento de teor linguístico foi narrado à 
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professora duplamente. Uma vez pelos alunos da comunidade e outra 

pelos alunos de outra unidade. Aconteceu que, em um momento de 

aproximação entre os diferentes, foi perguntado a um grupo de alunos da 

comunidade carente sobre o local onde moravam. Ao responder, um deles 

disse “nóis” é de tal lugar. Imediatamente, ciente do caráter avaliativo da 

língua, o próprio aluno se monitorou e sobrepôs a forma “nós somos”. O 

que interessa nesse fato é a forma como cada grupo encarou essa 

ocorrência. Os alunos falantes da variedade diastrática se divertiram com 

a situação, satisfeitos com a ‘esperteza’ na solução daquele “imbróglio” 

linguístico e social. Já os outros alunos contaram o fato em tom de 

compaixão, valorizando mais a tentativa de manifestação linguística 

aceitável por parte de um falante de um padrão considerado inferior do 

que o conhecimento do outro que demonstrou consciência da necessidade 

de alternância do código.  

 É essa dissonância nas relações instituídas pela língua que não se 

deseja em um processo de dissolução das desigualdades pautadas pela 

educação linguística. O que se defende é que os diferentes tenham a 

possibilidade de se conhecer para se respeitar. Não é possível uma 

educação cidadã que continue a insistir na ideia de que as variedades 

linguísticas, diferentes da oficial, são negativas e inferiores. É preciso, 

sim, que os alunos das diferentes classes sociais se encontrem, visitem 

outras identidades, aprendam com a forma diferente de dizer a língua e as 

respeitem como legítimas. Não é necessário que frequentem a mesma 

sala de aula, mas acredita-se ser papel da escola promover a interlocução 

com outras identidades linguísticas, ajuizando-as como positivas também. 

Crê-se num desenvolvimento crítico-social mais ativo por parte dos 

privilegiados de um ganho linguístico inominável para as duas partes. É a 

promoção do desvelamento do outro que não é igual, mas que é 

igualmente virtuoso exatamente por ser diferente. Desvelar-se para o 

outro por meio da linguagem é inerente à existência do homem.  

 Indubitavelmente, o aluno que alternou o código terá mais êxito de 

comunicabilidade do que um aluno que domine apenas a norma padrão. 
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Haja vista os casos de sucesso profissional de cidadãos vindos das classes 

menos favorecidas, mas que tiveram acesso efetivo às estruturas do saber 

linguístico padrão, contrariando as expectativas de uma sociedade que 

fomenta as desigualdades. 

 Afirma Gumperz (Ibid., p.82):  
 
Essa ausência de laços pessoais entre indivíduos de origens e 
identidades culturais diferentes reforça os significados sociais 
atribuídos ao dialeto por aqueles que partilham a mesma origem e 
a identidade local. Assim, mantém-se a separação entre dialeto e a 
língua padrão. 
 
 

 No caso citado, presenciou-se uma tentativa de estabelecimento de 

laços sociais por meio da língua de prestígio, mas os significados da 

tentativa eram diferentes, dadas as diferentes leituras dos alunos numa 

manifestação de estranhamento diante da língua do outro. Dessa forma, 

fortalecem-se os vínculos entre os diversos grupos sociais formando uma 

espécie de rede fechada em cada polo social, o que inviabiliza o trânsito 

linguístico entre as diversas comunidades. Impede, outrossim, a vida 

plena que se concretiza no contato com outras vidas, entendido como 

possível apenas pela comunicabilidade entre os seres. Um aluno que 

chega à escola empresta-lhe uma bagagem cultural e uma biografia 

linguística e social que exigem o mesmo respeito que ele confere aos 

significados da instituição. E, no retorno ao seu meio, ele espera que a 

escola lhe devolva com valoração positiva e respeito.  Invariavelmente, os 

professores toram-se gestores das diferenças em sala de aula, sem – 

muitas vezes, dispor de recursos suficientes para isso.  

 Essas constatações exigem seriedade de princípios no que tange à 

efetividade da comunicação entre os diferentes, função capital de uma 

língua.   

 Resgatando Bechara (1987), cabe questionar qual seria o aluno com 

maior viabilidade de se tornar poliglota na própria língua. Urge afirmar 

que o conflito entre os falares não pode existir dentro do processo 

educativo, garantindo ao aluno que caminhe com tranquilidade ao 
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aprendizado da norma padrão; caso contrário, o desinteresse e a 

sensação de incapacidade conduzirão o processo ao fracasso e à 

indesejável insegurança linguística (BORTONI-RICARDO, 2005). 

 A inviabilidade de realizar um projeto de dizer justifica-se, 

exatamente, pela não apropriação, ou não conhecimento, dos recursos 

linguísticos de que a língua dispõe. Uma coisa é não ter chance de dizer, a 

outra é não saber dar forma ao que se pretende dizer (HYMES, 1972). E, 

enfatiza-se outra ainda, que na análise do corpus será relevada: é saber 

dar forma, mas ter pouco a dizer. Todas essas inviabilidades das 

competências comunicativa e social são basilares na formulação de uma 

pedagogia para as desigualdades, cujo foco reside na priorização e 

reorganização de uma educação linguística voltada à real inserção social 

do indivíduo. Ora, se não há garantia de viabilidade na elaboração de um 

texto e/ou de um discurso, não se está educando para a cidadania. 

Segundo Freire (1994, p.35), “Uma pedagogia será tanto mais crítica e 

radical, quanto mais ela for investigativa e menos certa de ‘certezas’. 

Quanto mais ‘inquieta’ for uma pedagogia, mais crítica ela se tornará”. 

  Uma educação que se pretende democrática e cidadã deve ser 

garantidora de liberdade e imperante na não aceitação da diferença como 

produção de desigualdades. Toda ação que se dedica à questão da 

igualdade na heterogeneidade é um desafio. Mas é o caminho para inserir 

socialmente aqueles que não têm tido nem ‘vez’ nem ‘voz’. 
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4 A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NA PEDADOGIA PARA AS 

DESIGUALDADES 

 
 

Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, 
não sabia explicar-se. Estava preso por isso? 
Como era? Então, mete-se um homem na cadeia 
porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a 
brutalidade dele? Vivia trabalhando como um 
escravo. [...] Tinha culpa de ser bruto? Quem 
tinha culpa? [...] Nunca vira uma escola. Por isso 
não conseguia defender-se, botar as coisas nos 
seus lugares. [...] Se lhe tivessem dado ensino, 
encontraria meio de entendê-la.  

Graciliano Ramos. (2002, p.36)  
 

 

O presente capítulo pretende traçar algumas reflexões sobre os 

conceitos de identidade e diferença denotados por teóricos como Hall, 

Silva, Deleuze, Foucault, Fiorin, entre outros, visando a um delineamento 

das importâncias imperativas para o fortalecimento de uma sociedade 

inclusiva e igualitária do ponto de vista da oportunidade de todos, ricos e 

pobres, a uma educação linguística suficiente à participação cidadã. Para 

isso, intenta-se analisar, em especial, as diretrizes que norteiam as 

políticas educacionais brasileiras no que se refere ao tratamento da 

diversidade linguística e do prestígio da língua oficial. Cabe ressalvar que 

o conceito de educação linguística que esta tese abrange é, em especial, o 

de Evanildo Bechara (1987, p.55): educar o aluno para que seja “poliglota 

na própria língua”. Ampliando-se o referido, defende-se uma educação 

que provoque o desenvolvimento da competência comunicativa dos 

educandos, possibilitando-lhes conhecimento linguístico suficiente para 

que possam ter ‘voz’ nos diversos contextos da sociedade, assumindo 

suas identidades, reconhecendo a função social da língua e respeitando as 

suas variedades. 

Sobre competência comunicativa, cabe lembrar Hymes (2003, 

p.18), para quem: 
 

[...] a aquisição da competência comunicativa alcança-se quando 
se usa, de forma apropriada, um conjunto de conhecimentos, 
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destrezas e normas que são essenciais a um comportamento 
comunicativo não só correto, mas também, e sobretudo, adequado 
às características do contexto e da situação em que tem lugar o 
intercâmbio comunicativo. 

 
 
Segundo Hymes (Ibidem), a competência comunicativa abarca 

quatro questões: o ato linguístico é possível? É realizável? É adequado? 

Ele, efetivamente, se realiza? 

Entende-se que essa é a competência mais ampla, que contém 

todas as outras (linguística, discursiva, textual) e é a ponte para o pleno 

exercício da cidadania, colocando lado a lado, em igualdade comunicativa, 

os diversos estamentos sociais. É ela que pode conferir ao indivíduo 

habilidade para agir e intervir no mundo por meio da linguagem. Dessa 

forma, a educação estaria, de fato, formando agentes cidadãos de 

transformação da realidade. 

Há uma complexidade de variedades do português por todo o 

território nacional. Um país cuja riqueza reside, também, na sua 

diversidade linguística, realidade oposta a que difunde um caráter 

supostamente monolíngue. Dessa forma, a efetividade da comunicação 

entre as esferas sociais dominantes e as desprivilegiadas, numa sociedade 

marcada por variedades linguísticas como a brasileira, tende a não 

acontecer, uma vez que tem mais ‘voz’ de participação e decisão aquele 

que se utiliza do padrão de prestígio. Sugere-se que a educação linguística 

cumpriria o papel de atribuir equivalência de status social entre a língua 

de prestígio e as demais variedades. A educação linguística – ou 

linguística educacional (SPOLSKY,1980) - seria o cerne balizador de uma 

pedagogia para as desigualdades. Não se pode denegar a sujeição de 

ajuizamentos imposta aos padrões linguísticos, determinando o espaço 

social a que deve pertencer o falante e no qual lhe é permitido atuar. 

 Segundo Pierre Bourdieu (1998, p.42), a oficialidade de uma língua, 

assim determinada por, inclusive, status social, declara que “os locutores 

desprovidos de competência linguística se encontram de fato excluídos 

dos universos sociais onde ela é exigida ou então se veem condenados ao 
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silêncio”, já que a possibilidade da educação é tida como fator essencial à 

mobilidade social. 

 Não deveria estar a língua de prestígio, uma vez que se elege uma 

variedade como a padrão, acessível a todos  e a serviço de todas as 

esferas sociais, sendo capaz de abarcar todas as necessidades 

comunicativas de uma sociedade formada por tão grande diversidade? O 

fato é que quanto mais propício e aberto for o ambiente das interações 

sociais às manifestações linguísticas dos educandos, maior será o 

aprendizado do sujeito. Dessa forma, ele será capaz de ver a si e ao outro 

e de compreender o seu estar no mundo. 

Nas palavras de Fiorin (2010, p. 18),  
 
a nação é vista como uma comunidade de destino, acima das 
classes, acima das regiões, acima das raças. Para isso, é preciso 
adquirir consciência de unidade, a identidade, e, ao mesmo tempo, 
é necessário ter consciência da diferença em relação aos outros, a 
alteridade. 
 
  

Referindo-se, em especial à língua, como elemento de identidade 

nacional, o linguista indica Portugal como “o outro”, cuja herança 

linguística nos foi delegada, ressaltando a importância das separações 

geográficas, históricas e culturais que acarretam as variedades e 

acomodações da língua local, determinando as diferenças, por exemplo, 

entre o português europeu e o português brasileiro. 

Desde a era pombalina, no século XVIII, a política linguística, 

determinada no “Diretório dos Índios” (1757), apontava para intenso 

fomento da desigualdade. Ao ser instituída como língua geral, proibindo o 

uso e o ensino de qualquer outra variedade, a língua portuguesa 

promoveu uma segregação social, marginalizando aqueles que não 

participavam das atividades políticas, comerciais, econômicas, impondo, à 

colônia, uma conjuntura social marcada pela desigualdade. 

Massini-Cagliari & Cagliari (2010, p.35) afirmam que: 
 

Impor a língua portuguesa a escravos negros e índios sem garantir 
os meios para a sua efetiva aprendizagem foi o primeiro passo na 
direção da utilização da língua como instrumento de exclusão 
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social. Daí para o preconceito linguístico, que estigmatiza a fala 
popular até hoje, é uma pequena distância. 
 
 

Desde o início foi assim, é o que se verifica. A desigualdade, na 

verdade, vem desde o tempo em que o primeiro homem começou a 

interagir com o outro, socializando-se. O incrível ‘crime idiomático’ (Ibid., 

p.36), da era Vargas, era atribuído a imigrantes que fizessem uso de 

outra língua, abrissem escolas bilíngues ou mantivessem associações cuja 

comunicação não fosse feita em língua nacional. Todo esse preconceito 

linguístico instituído há muito no Brasil está vivo, ainda, dentro da 

instituição escola e de outras instituições da sociedade brasileira. 

Portanto, a igualdade de acesso às estruturas linguísticas da norma 

padrão, necessárias à participação cidadã plena do indivíduo por meio de 

sua ‘voz’, rezada pelos documentos oficiais, acontece apenas in vitro e 

não in vivo, fazendo uso de expressões cunhadas por Calvet (2007, p.69-

71): 
 

Há dois tipos de gestão das situações linguísticas: uma que 
procede das práticas sociais e outra da intervenção sobre essas 
práticas. A primeira que denominaremos de gestão in vivo, refere-
se ao modo como as pessoas resolvem os problemas de 
comunicação com que se confrontam cotidianamente. [...] seja a 
comunicação assegurada graças à ‘criação’ ou à ‘refuncionalização’ 
de uma língua, isso não tem nada a ver com uma decisão oficial, 
com um decreto ou uma lei: tem-se, aqui, simplesmente, o 
produto de uma prática. 

 
 
A gestão do poder, portanto, seria a gestão in vitro, segundo o 

autor, que acrescenta: “Os instrumentos de planejamento linguístico 

aparecem, portanto, como a tentativa de adaptação e de utilização in vitro 

de fenômenos que sempre se manifestam in vivo”. Há algo de abismal 

nessa situação conflituosa em relação às diretrizes e práticas da educação 

linguística do país. A incoerência do que se prega e do que se faz é 

gigantesca. A questão do preconceito linguístico, mais do que uma luta de 

classes ou fruto de um pensamento considerado radical de alguns 

linguistas, invalida a premissa, que se considera verdadeira, de que saber 

uma língua é também validar e conhecer as suas variedades, sem o juízo 
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de valor que engrandece uma delas em detrimento das outras. Discute-se, 

reiterando, não apenas o acesso total ao saber linguístico por parte de 

todos, mas a importância de reconhecimento efetivo das diferenças, 

levando-as a um patamar de igualdade de legitimidade, a fim de anular, 

aos poucos, esse preconceito linguístico. 

 Na experiência desta pesquisadora como professora de língua 

portuguesa, em uma escola privada (iniciativa de responsabilidade social) 

localizada em uma comunidade carente da capital, uma proposta de 

leitura evidenciou a questão abismal dentre as variedades e a forma como 

esse preconceito repercute na vida daqueles alunos de 1ª série de ensino 

médio. Foi recomendada a leitura da obra de Carolina Maria de Jesus, 

Quarto de despejo, cujos relatos abrangem os anos de 1955 a 1960, 

aproximadamente. A realidade descrita na obra, pois a autora era 

moradora de uma comunidade carente de São Paulo (indignada com a 

condição social a que assistia em seu redor e na qual estava inserida), 

aproximava-se em demasia da realidade miserável daqueles alunos. 

Escreve Jesus (1998, p. 186):  
 

A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que 
encerra. E nós quando estamos no fim da vida é que sabemos 
como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. 
Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.   

 
 
 Finda a leitura da obra, questionou-se o uso da variedade de ordem 

diastrática, padrão utilizado pela autora, em relação aos efeitos de sentido 

produzidos pelo texto. Isto é, a forma com que ela escreveu contribuiu 

para a qualidade literária de Quarto de despejo? Reproduz-se algumas 

respostas dos alunos que demonstram a consciência de serem falantes de 

uma variedade considerada menor, mas mesmo assim valorizada por 

eles: 
 

Sim e ela escrevia não para os cultos mas para todas as classes 
sociais entenderem. 
 
Sim. Porque vemos que mesmo ela tendo pouco estudo ela foi 
capaz de escrever um livro apesar de seus erros de português. 
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Sim. Mas para a auta sociedade não tem importância o que o 
pobre fala. 

 
 

A imposição de uma língua homogênea, considerada prestigiosa, 

pela escola e pelas demais instituições despreza as diferenças, 

estigmatizando as variedades outras que existem de forma natural, 

inclusive. Reclamam uma homogeneidade de que nem toda a virtualidade, 

a globalização e a mídia deram conta de provocar. 

Freire (1996, p.71) indigna-se ao dizer que: 
 

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser 
formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em 
consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se 
reconhece a importância dos “conhecimentos de experiência feitos” 
com que chegam à escola. 
 
 

Os educadores, a sociedade, o Estado devem respeito à dignidade, à 

identidade desses educandos, sem que sejam subestimados e relegados 

ao status quo de sua condição social. Que práticas educativas, que projeto 

de educação linguística são mandatórios de um reinventado fazer? 

Os (des)caminhos do ensino de língua, até então, apresentam-se 

ultraconservadores, fundamentados – ainda - nas primeiras manifestações 

da política linguística nacional, num processo contínuo de rearticulação da 

classe dominante que procura transparecer fidelidade aos princípios de 

igualdade, proclamando uma atitude harmônica entre os interesses dos 

dominadores e as expectativas dos dominados. Anísio Teixeira (1962, p. 

97-107), na metade do século passado, proclamava esse hábito retórico 

de proclamar melhorias na educação e anunciar a sua valorização; 

proclamar igualdade de oportunidades nas leis, mas não efetivá-las no 

real. É a “modernização do arcaico”, de que tratava Florestan Fernandes 

(1977, p.211), que obstrui a dissolução das desigualdades sociais, 

econômicas e educacionais, negando à maior parte da população o direito 

a uma escola pública de qualidade que, apesar de universalizar o acesso, 

esvazia-se no cumprimento de suas finalidades. Fomenta, assim, a 
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suposta qualidade da escola privada, fortalecendo a existência de uma 

escola dual, como apontava Freire. 

Nas suas incursões pela África, convidado a atuar como consultor no 

processo de reconstrução nacional dos países que haviam se libertado da 

colônia portuguesa, Paulo Freire, ao atinar, no continente africano, as 

semelhanças históricas, culturais e identitárias da África com o Brasil, 

debateu intensamente sobre a questão linguística que assolava e ainda 

assola muitos países ex-colônias. Em Angola, especificamente, a 

imposição da língua do colonizador como língua oficial provocou sérios 

entraves culturais e sociais na formação da nova identidade nacional. À 

semelhança do Brasil, a língua falada nas cidades, onde o comércio e as 

negociações políticas proliferavam, manteve-se a mesma trazida por 

Portugal. Afirma-se que, no entanto, as manifestações linguísticas, 

denotativas das raízes culturais, foram sempre estigmatizadas e 

silenciadas pela elite falante de uma norma escolhida como a de prestígio. 

A questão linguística de uma nação não se extenua nas discussões e 

pressupostos das análises linguísticas, mas traz em seu bojo a vertente 

política estabelecida pela classe dirigente de um país que se deseja livre. 

Assim, entende-se que o problema linguístico tem relação estreita com o 

direito à cidadania, com a identidade, a autoestima e a dignidade de um 

povo marginalizado por suas manifestações culturais, incluídas as 

linguísticas, que precisa sentir-se parte para, em união com as classes 

que detêm o poder, desenvolver uma nação. 

Importa citar essa passagem de Freire por Angola em função das 

palavras de educadores angolanos expressas em uma carta, que lhe foi 

enviada, manifestando, de forma contundente, os sentimentos que a 

imposição da língua do colonizador lhes provocava. A carta foi escrita em 

julho de 1981 (FREIRE&GUIMARÃES, 2003, p.226-228). O grupo de 

educadores institui, inicialmente, uma analogia entre a fabricação de 

redes de pesca e a formação linguística de um povo. São fios dos mais 

diversos materiais que são trançados até a formação do tecido. 

Argumentam que há vários tipos de redes, trançadas das mais diferentes 
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formas, modificadas por questões regionais, culturais e pessoais, mas 

todas legítimas na fabricação do produto final.  
 

[...] pense agora na língua portuguesa como se ela fosse uma 
grande rede. Essa rede começou a ser trançada há muitos séculos 
atrás, em Portugal. [...] Vieram as viagens, fundaram-se as 
colônias portuguesas em outros continentes, e a rede da língua 
continuou a ser fabricada. [...] a maneira de trançar essa rede foi 
se modificando. [...] Tudo isso é muito natural e positivo. É sinal 
de que a língua portuguesa continua a evoluir, que ela não para. 
[...] De nada adiantaria nós defendermos a língua portuguesa de 
uma forma ingênua, afirmando que ela deve ser falada como falam 
os portugueses. É inútil. A língua continua a ser a mesma, mas a 
maneira de falar muda de acordo com a época e a realidade de 
cada país. [...] A língua portuguesa é uma espécie de rede 
enorme, com uma história muito comprida. Cada pessoa que fala 
essa língua contribui, mesmo sem o saber, na fabricação de mais 
um bocadinho dessa rede. Cada um de nós tem o seu papel na 
história de uma língua. Através de cada um de nós é que a língua 
continua a existir.[...] 

               A equipe. 
 
 

Certamente, é esse o viés da questão de identidade linguística de 

que se trata, aqui. A hegemonia da norma de prestígio é reconhecida 

como necessária para o fortalecimento da nação, mas cada um deve ter o 

direito de manter a sua identidade, fruto de seu capital cultural, social e 

histórico. Uma não anula a outra e a identidade nacional da língua é 

preservada, sem imputar ao outro a superioridade da língua de poder 

sobre os falares do povo. “A assunção de nós mesmos não significa a 

exclusão dos outros. É a ‘outridade´ do ‘não eu’, ou do tu, que me faz 

assumir a radicalidade de meu eu”, afirmava Freire (1996, p.46). É essa 

assunção que se faz basilar no exercício da democracia. A assunção de si 

mesmos como sujeitos históricos, sociais e pensantes, capazes de 

transformar a realidade que incomoda, que violenta, que cassa o direito à 

voz. 

O fragmento da carta revela a consciência de um povo, já 

independente, sobre o seu passado histórico, sobre a importância dos 

valores comuns desse legado. É esse o alicerce de construção de uma 

nação. O que é comum, valorizado e reconhecido por todos como um 

patrimônio herdado e que deve ser preservado; nesse caso, a língua 
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portuguesa, um dos elementos de identidade nacional. Sua preservação, 

no entanto, não é fruto apenas da consciência que se cria sobre a sua 

importância e a sua existência, mas – essencialmente – da garantia de 

acesso a ela, do direito de fazer uso dela para o amplo exercício da 

cidadania. Esse é o olhar que se atribui à qualidade e à universalização da 

educação de um país. Defende-se o direito à diversidade linguística do 

povo e o dever do Estado de fazer conhecer a língua nacional. 

“O princípio que rege a nação é o de que ela é uma comunidade 

atemporal cuja legitimidade reside na preservação de uma herança”, 

(THIESSE, 1966, p.16). Nenhum elemento identitário se estabelece sem a 

aceitação de toda uma comunidade. Por esse pré-requisito, é que, na sua 

totalidade, a identidade linguística goza de superioridade quando 

legalizada, mas – infelizmente – não legitimada na prática, em todos os 

documentos oficiais. De forma ditatorial, inclusive, sob o silêncio abafado 

das vozes das diferenças, mutiladas do direito constitucional da liberdade 

de expressão.  

Acredita-se que a instalação desse novo olhar sobre a história vem 

autorizada pelo sentimento coletivo de fazer da língua portuguesa o real 

elemento de identidade nacional do Brasil, ou seja, atribuir singularidade à 

língua nacional. Cabe enfatizar que a identificação de uma língua comum 

a todos, a ser empregada por todas as pessoas, tem um caráter 

eminentemente político. A política linguística de uma nação é o que 

determina a norma a ser ensinada nas escolas. É isso o que garante o 

controle do país e o seu desenvolvimento econômico, social e político, 

além – é óbvio – da praticidade que imprime às questões burocráticas. É 

esse o conceito de domínio de planejamento linguístico veiculado por 

Louis-Jean Calvet (2007, p.61-62) e que se evidencia ausente das 

questões linguísticas de que se trata, aqui. Interroga o linguista: 
 

A partir do momento em que um Estado se preocupa em 
administrar sua situação linguística, apresenta-se o problema de 
saber de que meios ele dispõe para isso. Como intervir nas formas 
das línguas? Como modificar as relações entre as línguas? Quais 
são os processos que permitem passar de uma política linguística, 



99 

 

estágio das escolhas gerais, ao estágio da implementação, do 
planejamento linguístico? 
 

 
 Não respostas, mas elucubrações coerentes a essas questões é o 

que se busca delinear, neste capítulo. Certamente, o abismo que se abre, 

entre a política e o planejamento linguísticos, acentua-se pelo caráter 

antitético de uma finalidade e de outra. Por um lado, o través 

eminentemente político (como, inclusive, apontado no termo); de outro, a 

neutralidade do planejamento. Não basta produzir, em ambientes alheios 

à prática educativa, soluções e regras para a questão, por exemplo, do 

choque entre a língua que se fala e a língua considerada a “mais correta”. 

Esta pesquisadora sente-se à vontade para dar um passo a mais em sua 

visão crítica sobre o ensino de língua, em função da sua experiência 

dificultosa, mas - por fim – relativamente exitosa, de transpor as 

diretrizes linguísticas oficiais para a sua prática, renovando-a, recriando-a, 

refletindo e replanejando, continuamente, sobre as incompatibilidades 

entre a política linguística da escola e o planejamento linguístico viável 

dentro de uma dada realidade. São saberes construídos na prática 

educativa, na situação concreta da sala de aula, lugar onde a oposição 

ricos e pobres deixa de ser um provável radicalismo para ser verdadeiro, 

real e avassalador do ponto de vista humano. 

Para Calvet (2007, p.61-62): 
 

Uma ação planejada sobre a língua ou sobre as línguas nos remete 
ao seguinte esquema: considerando-se uma situação linguística 
inicial (S1), que depois de analisada é considerada como não 
satisfatória, e a situação que se deseja alcançar (S2). A definição 
das diferenças entre S1 e S2 constitui o campo da intervenção da 
política linguística, e o problema de como passar de S1 para S2 é o 
domínio do planejamento linguístico. 
 

 
Ora, se temos diretrizes educacionais veiculadas pelos PCN de 

ensino de língua portuguesa, que contemplam quase em sua totalidade 

essa questão das diferenças linguísticas, apontando como dever da 

escola a oportunização dos diversos saberes necessários a um indivíduo 

para que possa exercer plenamente a sua cidadania, conforme efetivado 
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na apresentação dos PCN (1998, p.19) de Língua Portuguesa (1998, p.5) 

de 5ª a 8ª séries, 
 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e 
o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma 
comunidade lingüística, são condições de possibilidade de plena 
participação social. Pela linguagem os homens e as mulheres se 
comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem 
pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, 
produzem cultura. Assim, um projeto educativo comprometido 
com a democratização social e cultural atribui à escola a função e 
a responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o 
acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 
cidadania. 
 
 

temos, então, uma vez consideradas verdadeiras essas postulações, uma 

‘política linguística’ que aponta para a dissolução das desigualdades no 

acesso ao saber de prestígio.  

 Mas isso não ocorre, explica Calvet (2007,p.70): 
 

Em seus laboratórios, linguistas analisam as situações e as 
línguas, as descrevem, levantam hipóteses sobre o futuro das 
situações linguísticas, propostas para solucionar os problemas e, 
em seguida, os políticos estudam essas hipóteses  e propostas, 
fazem escolhas, as aplicam. Essas duas abordagens são 
extremamente diferentes e suas relações podem, às vezes, ser 
conflituosas [...]. 

 
 
E o planejamento linguístico construído a partir das diretrizes dessa 

política linguística estabelecidas nos PCN? A comprovação desse imbróglio 

entre a incoerência dos objetivos do poder e as soluções para a realidade 

viva escancara-se em um fragmento de texto de um aluno, que passou 

pelas quatro séries de ensino fundamental II, da rede pública, 

contempladas por esse documento oficial. Seria omissão potencial assumir 

que há um ‘planejamento linguístico’ coerente o suficiente para o ensino 

de língua deste país: 
 

As pessoa de hoje pensa que tem um futuro menho é so trabalha e 
não estuda para você ter um futuro melhor você tem que estuda 
muito e trabalha tanben. Quanto más você estudar mas abrende e 
aruma um bom serviso. (Texto de um aluno concluinte da 8ª série 
de uma escola pública da capital paulista). 
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É inadmissível, inclusive injusto, afirmar que esse aluno tem 

condições de participar democrática e ativamente, com ‘voz’ igual, dos 

rumos de sua pátria, garantido o exercício pleno à cidadania. Cumpre 

lembrar que as determinações legais abrangem todos, de forma igualitária 

na pena; no entanto, defende-se que – embora a classe dominante tenha 

maiores possibilidades de acesso a uma educação mais completa e efetiva 

– nem a escola pública nem a privada formam para a cidadania, conforme 

compreendidas as finalidades da educação. Vale lembrar as palavras de 

Freire (1996, p.110): 
 

A educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção 
que além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados 
e/ou aprendidos implica tanto o esforço de reprodução da ideologia 
dominante quanto o seu desmascaramento. 

 
 
Mas não basta constatar a realidade, é preciso intervir, posicionar-

se, agir, fazer. É preciso ser ético na prática educativa.  E ser ético é 

respeitar a história, a biografia linguística, a dignidade do aluno, jamais 

desprezando os saberes que ele traz em sua bagagem quando chega à 

escola. A mesma escola que lhe deve o direito à participação cidadã. Para 

Bourdieu (1998, p.61), “as pessoas deslocadas, marginalizadas por baixo 

ou por cima, são pessoas que têm história e que, frequentemente, fazem 

histórias”. Essa cumplicidade com a história é quase uma obrigação da 

escola como instituição social. 

Nas oito páginas introdutórias do documento dos PCN, incluindo o 

comunicado do ministro, cujo fragmento coloca-se a seguir (1998, p.5), o 

termo ‘cidadania’ aparece 14 vezes: 
  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados 
procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, 
culturais, políticas existentes no país e, de outro,considerar a 
necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo 
educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-
se criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos 
jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 
socialmente elaborados e reconhecidos como necessários 
ao exercício da cidadania. (grifo nosso) 
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Insiste-se que a instalação e a normatização de uma língua são 

imprescindíveis à construção de uma nação, não se discute isso, desde 

que o Estado se obrigue a torná-la, de fato, acessível a todos. Fora isso, 

vale ressaltar que as diferentes línguas, também nacionais, espelham a 

cultura, os valores, a história de um povo. Resgatando o raciocínio de que 

as heranças devem ser preservadas, não se admite o achatamento das 

variedades da língua, heranças do amanhã, presentes e vivas em uma 

nação. O fato é que há um abalroamento gritante entre o que a política 

linguística brasileira, que conserva o conceito de imposição da língua do 

dominador conforme a época da colonização, determina e a sua 

praticização. 

No campo da educação, evidenciados exemplos das escolas pública 

e privada numa relação de desigualdade, convive-se com alunos que, 

identificados e rotulados pela forma como fazem uso da língua, não 

apenas aparentam ser, mas são – de fato – falantes de duas línguas 

distintas: 
 

Nós da escola estamos te convidando fazendo este piqueno texto 
para você fazer este nosso mundo melhor. venha nós estamos 
esperando traga mais pessoa que de geja melhora nosso país do 
planeta o melhor ainda nosso mundo. (Aluno advindo da escola 
pública) 

 
Deparamo-nos naturalmente com a pluralidade de formas, sons, 
texturas, pessoas e culturas que fazem parte do mundo onde 
convivemos. Com frequência nos surpreendemos ou até nos 
assustamos com alguma coisa que nunca tínhamos visto, 
principalmente com o diferente. (Aluno advindo da escola privada) 

 
 
Convém esclarecer e relevar que esses dois fragmentos foram 

retirados de textos produzidos por alunos ingressantes no 1º ano de 

ensino médio, advindos de um percurso escolar de oito anos. A diferença 

de repertório linguístico é evidente. Pressupõe-se, pelas diretrizes 

educacionais que homogeinizam os saberes e pelos ditames legislativos 

nacionais, que os dois alunos, independentemente de sua condição social, 

deveriam apresentar o mesmo resultado. Na verdade, trata-se de uma 

tensão entre o reconhecimento do saber legítimo e o desprestígio dos 
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outros saberes. É o embate entre a leitura da palavra e a leitura do 

mundo, conforme Freire (1996), quando, na verdade, deveriam se 

complementar, por serem igualmente legítimos. Esse entende-se ser o 

fundamento basilar da educação linguística que deveria formar cidadãos, 

seja na esfera pública, seja na privada. Não é exagero afirmar que o aluno 

da escola pública apresenta um conhecimento que, praticamente, o 

impede de prosseguir na etapa seguinte, haja vista a necessidade de 

atender aos pré-requisitos mínimos exigidos nas séries de ensino médio. 

Pode-se afirmar que a democratização do acesso ao ensino, menos 

no Brasil (cuja presença da escola privada é mais forte na escolha dos que 

gozam de maior poder aquisitivo) e mais em outros países como França, 

Inglaterra, Estados Unidos, até pode ter unido alunos de diferentes 

biografias sociais e linguísticas. E fez surgir, assim, grupos de locutores de 

um mosaico de falares diante de um interlocutor, o professor, pretenso 

falante de uma única modalidade, a norma padrão. É cabível, na mente de 

qualquer educador ou cidadão, que a confusão que se estabelece na 

promoção de um diálogo de uma única norma é inexistente? É necessário 

que o diálogo inicial seja composto das muitas vozes, com as colorações 

preservadas e respeitadas, para que – a partir do reconhecimento de suas 

identidades como positivas -, se inicie o ensaio da importância de, em 

algumas situações, convergência de todos a uma só voz. Anseia-se que 

essa constatação, pelo menos do ponto de vista daqueles que atuam no 

campo educacional, já seja lugar comum. Compreende-se, ainda, que os 

maiores entraves sejam os quefazeres para minimizar essa questão, isto 

é, que práticas adotar para dissipar essa dificuldade. É a questão do 

planejamento linguístico, mais neutro do que a política linguística, de que 

trata Calvet (2007). Como chegar à situação linguística que se pretende? 

Orlandi (2009, p.204) faz uma consideração fundamental ao 

processo de investigação desta tese. A autora afasta a ideia primeira de 

identidade linguística reportada à questão da língua nacional para 

aproximá-la da identificação das identidades linguísticas que povoam as 
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salas de aula. Para isso, aponta para quatro pressupostos iniciais, aqui 

resumidos e, inclusive, de conteúdo já abordado de forma diversa:  

 

1) a identidade não é fixa, ela se transforma em função do decorrer 

da história e, ao ser tida como imóvel, produz preconceitos; 

2) ao atribuir significados à realidade, o indivíduo dá significado a si 

mesmo. A anulação ou repreensão às formas de significação do 

aluno estão, na verdade, sendo remetidas a sua identidade; 

3) a identidade é fruto de um processo de vivência interno e externo 

do indivíduo. É o resultado das relações estabelecidas pelas 

histórias, culturas e ideologias do grupo social ao qual o aluno 

pertence; portanto, não é fruto de aprendizagem e, sim, de um 

processo comunicativo natural, revelador das relações do 

indivíduo, mantidas na memória, com a língua que usa; 

4) a repetição histórica, entendida como exercício direcionado à 

reflexão e não à reprodução, é capaz de estabelecer novas 

significações para o sujeito, deslocando seus saberes. Isto é, o 

saber linguístico do aluno será deslocado desde que ele possa 

estabelecer relações significativas do mundo, da ideologia, dos 

discursos veiculados pela escola. 

Conclui Orlandi (2009, p.211) que a escola tem insistido numa 

repetição absolutamente inconsistente na formação de uma identidade 

linguística escolar. Há que se promover um deslocamento dos saberes 

linguísticos, que não anule o ponto de partida do aluno, mas que o 

conduza à reflexão sobre seu discurso construído de forma a significar o 

mundo e a significar a sua inclusão nesse mundo.   

Na dissertação de mestrado desta pesquisadora, essas questões 

discutidas por Orlandi (2009) foram intensamente praticizadas em uma 

escola, reitera-se essa informação, nos domínios de uma comunidade 

carente (favela), de grande porte, situada no coração de um dos bairros 
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mais elitizados da capital paulista. O deslocamento do saber linguístico 

dos alunos, falantes de uma variedade linguística de ordem diastrática, só 

teve seu início quando a professora de língua portuguesa conduziu-os à 

reflexão e refacção dos textos de suas autorias. À medida que os 

discursos da escola foram adquirindo significação dentro da condição 

social de que faziam parte e prospectavam para a condição social que 

desejavam alcançar, o aprendizado da norma padrão aconteceu. Na 

prática, deu-se exatamente o que a teoria descrita pela linguista 

preconiza, sem, contudo, implicar o apagamento da variedade linguística 

do grupo. 

Nas diretrizes educacionais brasileiras, não se defende a imposição 

de uma língua em detrimento de suas variantes. O pressuposto do 

respeito às diferenças, à diversidade linguística, está impresso nos 

documentos oficiais. Verifica-se no texto dos PCN (1997, p.26) de ensino 

fundamental I, das séries iniciais: 
 

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação 
às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do 
objetivo educacional mais amplo de educação para o respeito à 
diferença. Para isso, e também para poder ensinar Língua 
Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de que 
existe uma única forma “certa” de falar — a que se parece com a 
escrita — e o de que a escrita é o espelho da fala — e, sendo 
assim, seria preciso “consertar” a fala do aluno para evitar que ele 
escreva errado. Essas duas crenças produziram uma prática de 
mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do 
aluno, tratando sua comunidade como se fosse formada por 
incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma 
língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, 
por mais prestígio que um deles tenha em um dado momento 
histórico. 
 
 

 Porquanto, comprova-se, assim, que a gravidade está na não 

transposição dessas orientações às práticas de ensino e aprendizagem. 

Novamente, a incompatibilidade entre a política e o planejamento 

linguísticos. Esse é o grande nó do enleio educacional criado pela 

incoerência entre o que se diz e o que se faz. Isso se não apontar para a 

perniciosidade provocada pela indiferença ao discurso, produtor de 

significados, da outridade. O professor, revestido e respeitado pelo 
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discurso da comunidade científica que representa, desconsidera o discurso 

do outro se divergente, em sua constituição, da forma considerada ideal. 

Contrapõe-se, assim, a escola à natureza dialógica do discurso, defendida 

por Bakhtin (1992), em cuja teoria há forte atribuição à função e à 

disposição solidária do interlocutor na recepção e na construção do 

significado da palavra do outro, palavra que o  identifica  e que  lhe atribui 

papel social. A interlocução de uma escola que pretende ensinar língua é 

nula com os alunos das classes menos favorecidas, que chegam à escola 

desconhecendo as normas da variedade padrão. E, então, dá-se o 

fracasso, o desestímulo, a expulsão do núcleo escolar. Recai-se na já 

citada sensação de que “o menino não dá para o estudo”, fruto da 

perniciosa ideologia do talento, do dom.  

A partir dessas considerações, pode-se avaliar o tamanho do erro 

que a escola comete ao impedir ou negar o discurso de um aluno - ou 

preservar a intangibilidade do discurso que ela, a escola, conserva -  que 

entende a educação como a única possibilidade de o conduzir à mobilidade 

social. O dialogismo entre escola e alunos, ricos ou pobres, deve ser 

mantido sob pena de perder a sua principal finalidade, abstendo-se da 

construção do social no discurso. 

Se cabe afirmar que a identidade de um indivíduo se revela, 

também, por meio da língua de que ele se utiliza e se a identidade é 

móvel, assim como a língua o é, apoiados nos argumentos da carta dos 

professores de Angola, a invariabilidade da identidade linguística de um 

país entra em xeque. Não que não haja a necessidade de uma 

normatização de uma língua oficial, insiste-se, a fim de impossibilitar o 

entendimento de que não se defende o ensino da norma padrão, mas as 

suas variedades devem ser igualmente contempladas e valoradas. 

A “crise da linguagem”, dificuldade mais do que presente, foi 

definida por Soares (1975, p.68) “[…] como um uso inadequado e 

deficiente da língua materna e como uma decadência de seu ensino e 

aprendizagem [..]”. Tal crise se justifica pelo conflito marcado pelas 

diferenças de cultura e linguagem das classes desfavorecidas. O mesmo 
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se dá com a identidade, cuja crise é determinada pelo conflito proveniente 

das mudanças sociais, políticas e econômicas, e consequentemente, 

linguísticas. É reconhecido o caráter mutável, heterogêneo e social da 

língua, assim como ocorre com a identidade. Seria de todo inteligível que 

a diferença linguística fosse naturalmente absorvida pela sociedade.  No 

entanto, a dificuldade de compreensão, de investigação e reconhecimento 

do diferente como forma legítima de expressão, como OUTRA 

possibilidade de dizer o mundo gerou um conflito linguístico capaz de 

determinar a escola como um espaço fundamentalmente discriminador e 

injusto, promotor de desigualdades sociais e culturais. Soares, 

identificando essa perspectiva social da escola, propõe uma escola 

redentora, que liberte o educando de sua condição marginal, sem 

erradicar as suas supostas “deficiências linguísticas”, mas reconhecendo 

as diferenças linguísticas como formas legítimas de expressão. Defende a 

autora uma escola transformadora que “[...] identifica as diferenças entre 

o dialeto de prestígio e os dialetos populares, e rejeita-se a qualificação 

destes como “deficientes” (SOARES, 1975, p.75). É a tensão existente 

entre a ‘variedade alta´, linguagem utilizada em situações oficiais, e ‘a 

variedade baixa’, linguagem empregada em situações informais do dia a 

dia,  assim denominadas pelo linguista Charles A. Ferguson, em seu artigo 

‘Diglossia’, publicado em 1959. Tão semelhante à proposta de uma escola 

redentora. 

Cumpre mencionar que, apesar dos anos decorridos desde a 

formulação de seus pressupostos teóricos, releva-se a atualidade da crise 

da linguagem a que se referia Soares. Entende-se como superadas 

postulações que firmem demandas já resolvidas. Daí a atemporalidade da 

obra freiriana e de tantos outros estudiosos relevados nesta tese. O tempo 

não é o fator que ‘envelhece’ os escritos sobre educação; portanto, a 

inação e a ausência de sua aplicação os mantêm vivos e válidos.  

Ferguson (1959, p.245) trata, em especial, de uma situação 

sociolinguística, a diglossia, definida por ele como,  
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[...] uma situação linguística relativamente estável, na qual, além 
de dialetos primários da língua (que podem incluir um padrão ou 
padrões regionais), há uma variedade superposta muito 
divergente, altamente codificada (em geral, gramaticalmente mais 
complexa), veículo de uma ampla e respeitável literatura escrita, 
seja de um período anterior, seja de outra comunidade falante, 
aprendida fundamentalmente por meio da educação formal e 
usada para a maioria dos fins da escrita e da conversação formal, 
mas não utilizada pelos segmentos da comunidade para a 
conversação informal6. (tradução livre) 

 
 

Curioso ponderar que os princípios que norteiam a proposta de uma 

escola transformadora são os mesmos princípios ditados nos textos da 

Constituição Federal Brasileira e nos artigos da Declaração dos Direitos 

Humanos. Embora as diretrizes nacionais apontem para um caminho de 

reconhecimento e valorização do diferente e, consequentemente, para um 

cenário de iguais oportunidades, deveres e direitos a todos, cada vez mais 

se viabiliza a constatação de que a teoria encontra-se distante da prática 

de forma abismal. 

Esta reflexão, no entanto, vai mais além, aponta-se a ausência de 

qualquer forma de expressão verbal suficiente por falta de apropriação da 

norma que estrutura o sistema da língua e de seus princípios de usos.  

Trata-se aqui de questionar o que a educação básica tem feito pela 

ampliação do repertório linguístico de seus alunos e consequente 

participação cidadã. De que vale as constituições garantirem a liberdade 

de expressão se não oferecem os subsídios básicos àqueles que não 

conseguem sequer elaborar e exteriorizar uma ideia, por falta de 

conhecimento das estruturas mínimas que a língua oferece? Se o 

pressuposto da igualdade em educação significa igual distribuição dos 

benefícios educacionais, de recursos humanos e materiais e oferta 

igualitária do conhecimento – e resultados igualmente satisfatórios, 

inclusive -, o desenvolvimento do repertório linguístico dos alunos das 

                                                            
6 […] is a relatively stable language situation in wich, in addition to the primary dialects of the 
language (wich may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly 
codified (often gramatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and 
respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, 
which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken 
purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation. 
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classes populares, capaz de fazer deles cidadãos livres e plenos no 

domínio de sua expressão verbal, tem sido absolutamente falho, por 

descuido na forma e no conteúdo da maioria das instâncias da Educação. 

A cultura do improviso, nessa área, tem implicações muitas vezes 

irreversíveis, haja vista que a educação é uma obra destinada a edificar 

uma nação com material humano. 

Rodolfo Ilari (1997) aponta para uma escola discriminatória no 

Brasil que se ocupa de estigmatizar as variedades da língua e as pessoas 

em vez de assumir que a língua portuguesa varia em função de grupos 

sociais diferentes, extirpando – assim - o preconceito linguístico.  

Cabe reforçar que a visão estruturalista da escola entende a língua 

como homogênea, ignorando a importância da variedade linguística como 

elemento identitário, histórico e cultural do indivíduo, empurrando-o e 

abandonando-o à margem de todo processo de aprendizagem de língua. A 

riqueza da heterogeneidade presente nas manifestações linguísticas dos 

alunos não é contemplada nem entendida como parte integrante da 

competência linguística internalizada pelo falante e, principalmente, como 

representação social e axiológica de sua comunidade.   

A heterogeneidade linguística dos falantes deveria ser, na verdade, 

o conteúdo primeiro a ser desenvolvido no percurso de apropriação das 

estruturas e dos usos de outras variedades, sobretudo a oficial. 

Acrescente-se o fato de que a heterogeneidade da língua não implica 

ausência de sistematização, muito pelo contrário. A compreensão das 

normas que constituem a variedade de ordem diastrática é caminho 

preciso para o estudo e para o entendimento da organização e da 

estrutura da norma padrão. 

Na Inglaterra dos anos 70, a teoria do sociólogo da educação Basil 

Bernstein, fundamentada na visão marxista de escola reprodutora de 

desigualdades e no conceito de divisão de classe social pelo trabalho de 

Durkheim (2011), buscou entender o déficit cultural evidenciado no código 

linguístico utilizado pelos alunos das classes trabalhadoras em contraste 

ao utilizado pelos alunos das classes favorecidas, legitimados – inclusive – 
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pela escola. Nas suas palavras, seu estudo tinha a tarefa de evitar o 

desperdício do potencial de educação da classe trabalhadora; em especial, 

no que se refere ao uso do código linguístico diretamente relacionado às 

estruturas de poder e de controle estabelecidas pelo posicionamento 

desses sujeitos na pirâmide social. Isto é, para Bernstein (1985), a 

relação estrutura social/posicionamento/código é determinante no 

desenvolvimento de habilidades e competências linguísticas. O conceito de 

código, para o sociólogo inglês, remete à sistematização do discurso pelos 

alunos das classes menos favorecidas. Essa indiferença à diferença 

marcada pela ausência de elementos gramaticais e linguísticos que 

permitam a qualquer interlocutor compreender todos os aspectos culturais 

e sociais contidos no discurso desses alunos é responsável, não raro, 

pelos seus insucessos na esfera acadêmica. A restritividade do código 

remete o significado do discurso muito mais às questões práticas da 

camada social a que pertence do que à explicitação abstrata do que se 

deseja comunicar. Essa questão é altamente reguladora da 

aquisição/desenvolvimento do repertório linguístico do aluno. A gramática 

internalizada que o aluno menos favorecido traz para a sala de aula 

implica uma cosmovisão característica, e implícita, dos valores, da cultura 

e dos problemas de seu grupo social. Dessa forma, a sua interlocução 

tanto com os alunos de classes mais elevadas quanto com a 

escola/professor será fortemente prejudicada.  

Por outro lado, a noção de código elaborado reporta-se aos alunos 

das classes sociais mais favorecidas, mais hábeis na elaboração e 

compreensão de um discurso que prescinde da concretude do contexto, 

que absorve facilmente os conceitos abstratos trabalhados em sala de 

aula. Obviamente, os resultados de alargamento ou fortalecimento dos 

repertórios linguísticos não podem ser iguais, e não são, conforme se 

constata nos diversos instrumentos de avaliação educacional, haja vista os 

resultados do Enem, Ideb, Pisa, dentre outros reconhecidamente 

legítimos.  
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Explicita-se, fundamentando-se na teoria de Bourdieu (2010), que 

os alunos da escola pública tenderão a atribuir situações concretas às 

teorias abstratas abordadas pelo professor, a fim de lhes conferir 

significância na sua realidade. Já os alunos da classe social de prestígio, 

matriculados em instituições privadas, apreenderão, com maior facilidade 

– mas não com potencial suficiente de neles desenvolver uma visão 

crítico-social transformadora -, as questões abstratas que, raramente, 

encontrarão concretude em suas vidas práticas.  Talvez isso justifique a 

deficiente fixação dos conteúdos pouco significativos da escola. Importa 

acrescentar que o sociólogo não hierarquiza os tipos de códigos. Ao 

contrário, considera-os igualmente importantes na correspondência que 

mantêm com a realidade cultural e social do aluno. Para ele, a aquisição 

do repertório linguístico das crianças - ou capital linguístico, nos dizeres 

de Bourdieu (2010) - está diretamente ligada à classe social a que 

pertencem, e essa diferença de códigos vai ser determinante na sua vida 

escolar e nos resultados finais de aprendizagem. 

 Fundamentada pelas postulações de Bourdieu, Magda Soares 

(1975, p. 29-30) esclarece: 
 

Essas diferenças, segundo Bernstein, são particularmente 
importantes para a área de educação, uma vez que a escola se 
preocupa com a transmissão de significados universalistas, usa e 
quer ver usado o código elaborado; pressupõe, portanto, nos 
alunos, a vivência das formas de socialização que conduzem a esse 
código e às formas de pensamento a que ele dá acesso. Isso é que 
explica, na perspectiva de Bernstein, o fracasso escolar das 
crianças da classe trabalhadora: ele seria culturalmente produzido, 
através da mediação do processo linguístico que essas crianças 
teriam vivenciado em sua socialização. Para a criança que dispõe 
do código elaborado, a experiência escolar representa apenas um 
desenvolvimento simbólico e social; para a criança “limitada” a um 
código restrito, a experiência escolar significa uma tentativa de 
transformação simbólica e social. 

 
 

Algumas pesquisas posteriores confirmaram a controversa teoria de 

Bernstein – Tough (1971), Tizard e Hugues (1984) – inclusive, conforme a 

pesquisa qualitativa realizada por esta pesquisadora em sua dissertação 

de mestrado, ratificando a tese de que falantes advindos de diversa 
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situação socioeconômica desenvolvem sua competência comunicativa de 

forma, também, diversa, prejudicando o desempenho escolar dos alunos 

das classes populares; quando não os exclui ao longo do processo 

educativo.  

Bourdieu (2010, p.42) que considerava a sociologia capaz de 

resolver ou responder a todas as questões relativas ao insucesso escolar 

de crianças e jovens advindos das classes populares, asseverava que a 

herança cultural, valores e ethos transmitidos aos filhos – e subestimados 

pela escola – são altamente determinantes nas relações implícita e 

explícita que estabelecem com a instituição escolar, estando intimamente 

ligadas ao êxito desses alunos. Isso se justifica, com facilidade, quando 

contemplados os níveis culturais dos membros da família e a sua 

influência na formação do capital cultural com que o aluno chega à escola. 

 Filhos de pais escolarizados, comumente, iniciam sua trajetória 

escolar já falantes de estruturas linguísticas legitimadas pela norma 

padrão, conforme será apontado na análise do corpus que compõe esta 

tese. Já o oposto tem seu início marcado pela variedade linguística diversa 

da utilizada no e pelo ambiente escolar. Impossível negar que essa 

diversidade de capital linguístico e cultural não seja, de fato, expressiva. 

E, nessa constatação, não reside nenhum traço de preconceito; ao 

contrário, muitos de indignação a uma educação que descumpre o que 

promete. Essa reflexão contribui, ainda, para a compreensão (não 

cumplicidade) da expulsão estrondosa do pouco atraente ensino médio, de 

uma faixa etária que – certamente – agregará melhores condições à 

família, trabalhando e reforçando o parco orçamento familiar do que 

frequentando uma escola que, mais cedo ou mais tarde, lhe cassará o 

direito de seguir seus estudos em nível superior, de qualidade – muitas 

vezes - minimamente reconhecida.  

A percepção de que a continuidade na escola não lhes é apropriada, 

influenciados pela família cética do êxito, aliada à visão elitista da 

instituição os levam a desacreditar da ansiada mobilidade social, 

frustrando-os e desesperançando-os. Os que insistem são fadados à 
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sobrecarga de desempenho, que precisa estar além do desempenho dos 

alunos mais favorecidos para que lhes seja garantida e justificável a sua 

continuidade nos estudos.  

  No entanto, acredita-se que uma pedagogia para as desigualdades, 

sob o viés linguístico, pode ser altamente transformadora dessa condição 

limitadora do ensino no formato em que ele tem se realizado, uma vez 

que lhe permitirá o direito à voz na sociedade.  

 Na seara dos aparelhos ideológicos reprodutores da cultura e das 

desigualdades sociais e a partir dos pressupostos de Bernstein (1985), a 

escola permite a seus alunos, pobres ou ricos, a fazerem uma leitura 

desigual dos paradigmas e conteúdos escolares de diferenciação, isto é, o 

repertório linguístico variável conforme o meio social autoriza o aluno da 

classe popular a aceitar o conteúdo ensinado passivamente, de forma 

irrefletida, já que ele o mantém na condição de aceitação de seu status 

atual e de seu futuro de permanência no status quo. O acesso 

universalizado à educação acaba por estabelecer uma seleção ao longo da 

trajetória escolar desses indivíduos, uma vez que “pesa com rigor desigual 

sobre os sujeitos das diferentes classes sociais” (BOURDIEU, 2010, p.41). 

 Giddens (2005, p.414) alude à teoria de reprodução cultural do 

sociólogo Paul Willis (1977), com a seguinte reflexão: 
 

Normalmente se imagina que, durante o processo da educação 
escolar, crianças que provenham de meios de classe baixa ou de 
minorias simplesmente acabem percebendo que ‘não são 
inteligentes o bastante’ para esperar conseguir empregos que 
garantam um status elevado e de altos salários no futuro. Em 
outras palavras, a experiência do fracasso acadêmico as ensina a 
reconhecer suas limitações intelectuais; aceitando sua 
‘inferioridade’, elas partem para ocupações com perspectivas de 
carreira limitadas. 

 
 

Curioso observar o caráter deseducativo e castrador da escola 

quando vista sob essa ótica. Tudo girando ao redor da linguagem, de sua 

apropriação, do acesso à norma padrão, da preservação de suas 

variedades, do ajuizamento positivo dos capitais culturais, linguísticos e 

sociais de todos os alunos, ricos e pobres. É a isso que se denomina, 
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neste trabalho, inviabilidade ao conhecimento linguístico que, consequente 

e invariavelmente, conduz ao fracasso. Ao fracasso na disputa de 

oportunidades em condição de igualdade. 

Por outro lado, o desprezo à “sabedoria das ruas” (GIDDENS, 2005, 

p.414) inviabiliza a troca de saberes entre alunos da elite e alunos de 

origem popular, o que – indiscutivelmente – promoveria uma visão crítico-

social nevrálgica na formação para a cidadania, fazendo de ricos e de 

pobres reais agentes de transformação social. É o que se denomina, aqui, 

de repertório crítico-social. 

Conclui Giddens (Ibid., p.414) que, para Willis, 
 

A ‘sabedoria das ruas’ dos indivíduos que vêm de bairros pobres 
pode ter pouca ou nenhuma relevância para o sucesso acadêmico, 
porém envolve um conjunto de habilidades tão sutil, engenhoso e 
complexo quanto qualquer outra prática intelectual ensinada na 
escola. 

 
 

Esse é um ponto crucial para o entendimento do ponto de vista 

defendido por esta tese. A ausência dessa troca de saberes entre os 

sujeitos partícipes do processo educativo, seja da escola pública, seja da 

privada, é espinha dorsal dos descaminhos da escola cidadã.  A variedade 

linguística de ordem diastrática, considerada menor pela instituição 

escola, traz em seu bojo fatores que vão além dos instrumentos formais 

necessários ao uso linguístico da norma padrão. Ela traz consigo valores 

sociais, contextos históricos, vida cotidiana, comunicação legitimada pela 

sua comunidade. Há um valor em cada regra construída no seu falar. É a 

história do aluno. É a sua identidade.  Muitas vezes, por isso, é mais 

relevante o que ele diz do que a forma com que diz. E isso se aplica, 

também, ao aluno da escola privada, que – invariavelmente – conforme 

será analisado no corpus, muitas vezes tem a forma, mas não o conteúdo. 

Essas duas faces é que se complementam na formação de um agente de 

transformação social. De um lado, há coerência social relevante, uma 

forma de saber não legitimada pela classe dominante; de outro, há 
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incorporação, apenas, das formas institucionais do saber para a classe 

dominante. 

Orlandi (2009, p.210), ao abordar a questão da possibilidade de a 

educação fornecer a consciência crítica esperada, faz duas observações, 

em especial, à importância da leitura: 
 

1. Não há relação automática, mecânica, entre “‘ter o domínio 
da cultura” e “ser crítico”. 
2. Há, aí, suposta, a supervalorização de um instrumento da 
cultura, a escrita, e, via escrita, a do saber letrado, ao passo que 
se pode considerar que a oralidade também permite o 
conhecimento e a crítica. 

 
 
Estendem-se essas asserções à leitura ao que se discute sobre a 

visão crítica que um indivíduo deve ter desenvolvida para participar das 

decisões da sociedade. Insiste-se na tese de que, senso comum,  os 

menos favorecidos, em função das dificuldades pelas quais passa, 

desenvolvem essa criticidade de forma automatizada. É quase fruto de 

seu sofrimento. Não dispõem, no entanto, das formas linguísticas de 

prestígio para se fazerem ouvir. Já a classe dominante, muitas vezes 

isolada, ou protegida, desse mundo desconhecido e pouco atraente, tende 

a supervalorizar um saber legítimo que dificilmente cumprirá o papel de 

desenvolver a criticidade tão necessária à prática cidadã. Essa é a análise 

que se fará na comparação dos escritos de alunos integrantes dessas 

classes diversas.  

Vale apresentar fragmentos de textos produzidos por alunos que 

acabam por ratificar as postulações anteriormente feitas: 
 

O mundo esta cada vez pior, ficando muito pior! Mas se agente 
pode mudar o mundo, por não bagunsa na aula para aprender 
melhor e quando formos adulto poder dar a nossa opinião quanto 
a política quanto para nossas vidas, e escolher o melhor para todo 
mundo. (Texto de aluno advindo da 8ª série da escola pública) 

 
 
É o imaginário popular que se tem de que a escola é a ponte para 

uma vida melhor, para a aquisição de uma ‘voz’ que seja ouvida, que 

reivindique, que participe de forma cidadã. 
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Sobre a fome, dentro do tema da diferença entre as pessoas, 

escreveu um aluno, morador de uma favela na capital paulista: “[...] 

quem já passou fome sabe como é ruim passar e ai poderia ajudar as 

pessoas”.  Seu texto traz sofrimento, crítica e solidariedade. É a 

‘sabedoria das ruas’, a que se refere Giddens (2005, p.414). 

Em contrapartida, estimulado pela mesma proposta de produção de 

texto que o anterior, um aluno, morador de um condomínio de alto 

padrão, da grande São Paulo, escreveu: 
 

Estamos muito presos àquilo que conhecemos, os dias passam 
assim com o desinteresse de conhecer o novo, lidar com pessoas 
diferentes e aprender com elas. Estamos presos dentro do nosso 
cotidiano, e poucos são aqueles que buscam e querem inovar.[...] 
O ser humano do século XXI está deixando cada vez mais a 
essência do companheirismo. 

 
 
Não seria justo afirmar que o texto não traz criticidade, inclusive à 

própria inação do autor diante da possibilidade de conhecer o diferente. 

No entanto, há uma conformidade com o individualismo e com a 

desesperança de mudança que surpreende. Vale lembrar Freire (1983, 

p.52): “A mudança não é trabalho exclusivo de alguns homens, mas dos 

homens que a escolhem [...]”. 

Cumpre adiantar pressupostos sustentadores da análise do corpus; 

em especial, o que se refere às exigências do Exame Nacional de Ensino 

Médio, o ENEM, que, em suas propostas de produção textual, cobra um 

posicionamento crítico do aluno frente a um tema de caráter social, mas 

redigido na norma padrão. Não há como não espargir fracassos. É 

evidente como se pode concluir dos textos anteriormente citados. Um 

mesmo currículo, alunos socialmente marcados, amplo repertório 

linguístico por parte de uns, vasta vivência das desigualdades sociais de 

outros, escolas de qualidade distinta, mesma proposta de redação; o 

resultado não poderia ser outro. Exige-se, incoerente e 

surpreendentemente, uma igualdade de conhecimento que, em momento 

algum, foi oferecida sob condições iguais de aprendizagem. E o pior, 

produz-se, a partir dos resultados, um ranqueamento entre escolas que 
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serve, apenas, para aprofundar ainda mais as desigualdades. E, é óbvio, 

para ofuscar olhares a eventuais culpados. 

Sobre o discurso adotado pela escola no que reporta às questões 

linguísticas, observa Bourdieu (1992, p. 307) que a escola: 
 

eximindo-se de oferecer a todos explicitamente o que exige de 
todos implicitamente, quer exigir de todos uniformemente que 
tenham o que não lhes foi dado, a saber, sobretudo a competência 
linguística e cultural e a relação de intimidade com a cultura e com 
a linguagem, instrumentos que somente a educação familiar pode 
produzir quando transmite a cultura dominante. 

 
 
Desconsiderar tais questões é sair de qualquer lugar para chegar a 

lugar nenhum. É crucial a necessidade de conhecer, analisar, refletir e 

descrever o sistema de organização da variedade linguística que se 

apresenta, a fim de compreender o sistema sociolinguístico de fala da 

comunidade, isto é, os significados sociais latentes naquela forma de 

variedade. Incauta, a escola impõe um sistema linguístico, sem nenhuma 

significância para seus educandos, insistindo na explicitação de uma 

normatização de que – muitas vezes - nem o próprio professor faz uso 

(fato que vem se alargando em função do interesse maior pelo ofício de 

educar estar cada vez mais centrado nas classes sociais menos 

favorecidas). E, não raro, emite juízos de valor sobre a ocorrência de 

outros padrões que não o culto, julgando-os como positivos ou negativos, 

incorrendo no erro de fazer da variedade objeto de avaliação 

preconceituosa e excludente.  

Hall (2000, p.83) afirma que:  
 

Fixar uma determinada identidade como norma é uma das formas 
privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 
normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 
manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar 
significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica 
como parâmetro em relação ao qual as outras identidades são 
avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa 
identidade todas as características positivas possíveis, em relação 
às quais as outras identidades só podem ser avaliadas  de forma 
negativa. 
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Exatamente o mesmo fenômeno, enfatiza-se, acontece em relação à 

língua tida como padrão e às suas variedades.  Incorre-se, dessa forma, 

em dois equívocos de proporção muitas vezes irreversível; por um lado, 

incute-se a noção de que a língua que o aluno traz é desprestigiada e 

inadequada em qualquer situação, o que atinge a sua autoestima, 

levando-o a se calar por medo de errar e fechando-lhe as portas à 

mobilidade social, à possibilidade de participação social em um meio que 

estigmatizará o seu padrão linguístico.  

Por outro lado, dificulta sua relação de aprendizado da norma culta, 

entendendo-a como inatingível, distante de suas possibilidades de 

compreensão e sem referente com sua realidade social.   

Cumpre reiterar a importância da padronização linguística de um 

país, inclusive por questões econômicas, diplomáticas, identitárias e 

políticas, mas daí a ignorar a variedades do português que se falam no 

Brasil, preterir outras formas de uso da língua, negar a sua 

heterogeneidade é de todo condenável e põe por terra os fins da educação 

garantidos como direito de todo indivíduo.  

Cumpre reafirmar que a uma pedagogia para as desigualdades 

integraria fundamentos e direcionamentos teóricos sustentados pelos 

pressupostos de uma educação linguística – prioritária e 

proeminentemente - que fosse capaz de integrar as leituras da palavra e 

do mundo, segundo concepção freireana, a fim de formar cidadãos críticos 

e atuantes – ricos e pobres - na transformação do mundo, cumprindo a 

educação – enfim - a sua finalidade maior.  

Nesse diapasão, as desigualdades, certamente, não deixaram de 

existir, haja vista serem características de uma sociedade capitalista como 

a brasileira. Mas, assevera-se, o direito de participação por meio da voz, a 

concretização de um mundo de comunicabilidade entre todos, sem o que o 

conhecimento humano pereceria (FREIRE, 2000), seriam verdadeiros. 

 Uma sociedade que ‘finge’ dar a mesma oportunidade a todos, 

“simula” conceder o direito à liberdade, está fadada ao caos dos valores 

humanos, o que é muito mais sério do que a desordem econômica ou 
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política, se é que é possível desvincular uma da outra. A semeadura da 

desesperança nos indivíduos que farão o país do amanhã é criminosa. E 

isso vale tanto para os dominantes quanto para os dominados. Presos 

estão os dois, partícipes que são de uma mesma sociedade caótica que , 

independentemente dos recursos econômicos de cada lado, deteriora – 

pouco a pouco – as relações e os laços humanos, tão imperiosos à justa e 

harmoniosa convivência humana.  

A comparação entre as competências comunicativa e social de 

alunos de escolas pública e privada torna-se coerente quando se almeja 

verificar que a educação, no formato vigente, corrobora as condições de 

desigualdade na voz, ao proporcionar a uns “a palavra”, negando-a aos 

outros que têm tanto “mundo”. É com essa visão que se analisa o corpus, 

no capítulo seguinte. 

Revigorando as palavras de Freire (1996, p.94): “ Programados para 

aprender e impossibilitados de viver sem a referência de um amanhã, 

onde quer que haja mulheres e homens há sempre o que fazer, há 

sempre o que ensinar, há sempre o que aprender” (grifo do autor). 
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5 ANÁLISE DO CORPUS 
 
 

A importância do silêncio no espaço da 
comunicação é fundamental. De um lado me 
proporciona que, ao escutar, como sujeito e não 
como objeto, a fala comunicante de alguém, 
procure entrar no movimento interno do seu 
pensamento, virando linguagem; de outro, torna 
possível a quem fala, realmente comprometido 
com comunicar e não com fazer puros 
comunicados, escutar a indagação, a dúvida, a 
criação de quem escutou. Fora disso, fenece a 
comunicação. 

   Paulo Freire (1996, p.132) 
 
 

 Partindo do princípio que sustenta esta tese de que a educação, 

conforme reflexões anteriormente lançadas, não tem cumprido a sua 

finalidade de formar para a cidadania, far-se-á a análise de quatro 

produções textuais: duas delas construídas por alunos de uma unidade 

localizada em uma favela da capital paulistana, e as outras duas 

elaboradas por alunos de uma unidade situada nas adjacências – aliás, a 

escola mais próxima de onde moravam – de um condomínio de altíssimo 

luxo da grande São Paulo. Cumpre lembrar que as unidades referidas 

integravam uma mesma instituição de ensino, seguiam o mesmo projeto 

pedagógico, tinham os mesmos professores – em sua maioria – e 

utilizavam o mesmo material didático, que, inclusive, era produzido pela 

própria instituição. Por questão de ordem prática, os alunos de uma e de 

outra unidade passarão a ser, assim, identificados: os alunos da 

comunidade carente serão denominados alunos PB (advindos da rede 

pública); e os alunos da outra unidade, alunos PV (advindos da rede 

privada). 

 Todos os alunos cujos textos serão objetos de análise, neste 

capítulo, cursavam a mesma série, 1º ano do ensino médio. A proposta de 

redação foi a mesma para todos. Os textos foram produzidos na metade 

do ano de 2008, portanto, os alunos já tinham tido acesso ao conteúdo 

referente a quatro meses do curso. Cumpre aclarar que, para os PV, o 

conteúdo dado seguia o programa de ensino médio; para os PB, 
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abordava-se um conteúdo de resgate do programa de ensino 

fundamental, traduzido numa ‘língua’ acessível à realidade linguística do 

grupo. Essa informação é bastante significativa para a observação das 

produções textuais dos alunos PB, em especial. 

 A proposta de redação foi retirada da prova do ENEM-20077. O 

tema: O desafio de se conviver com a diferença. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Disponível em: <http://educaterra.terra.com.br/vestibular/enem2007/PROVA_AMARELA.pdf> 
Acessada em 09 de novembro de 2013 Obs.: O sítio oficial do Enem foi acessado diversas vezes, 
na tentativa de obter a prova referida. No entanto, por vários dias, uma nota dizia que o sítio 
estava indisponível. 
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 Cabe, antes de proceder à análise, tecer algumas considerações 

sobre o Enem, mormente, as provas de redação. 

 O objetivo inicial do Enem, criado há 15 anos, era avaliar o aluno do 

ensino médio para, disponibilizados os resultados, traçar novas diretrizes 

que suprissem as deficiências observadas. No entanto, o exame foi se 

alargando em importância e aceitabilidade, e transformou-se em um 

grande vestibular de todo o país, esvaziando seu princípio primeiro de 

avaliar, fomentando, mais e mais, o de selecionar. O resultado é que a 

qualidade do ensino médio vem baixando, ano após ano, e os índices de 

evasão dessa etapa de ensino estão aumentando. A avaliação, outrossim, 

perde a sua essência e confunde a sociedade, haja vista que, não raro, 

escolas direcionam seu conteúdo na busca do sucesso dos alunos nesse 

instrumento de avaliação, provocando um estreitamento do conteúdo 

programático próprio do ensino médio. Algumas instituições chegam ao 

cúmulo de selecionar os alunos que deverão fazer o Enem para divulgar, 

posteriormente, a boa qualidade de seu ensino fundamentada no 

desempenho exitoso desses alunos no exame, angariando – assim – 

novos ‘clientes’. Isto é, perdeu-se o foco do exame. 

 Apesar desses desdobramentos e de se estar considerando as 

produções textuais de alunos de 1º ano, série em que são aconselhados a 

não participar do Enem, afirma-se que o viés que se pretende, nesta tese, 

é o da avaliação das competências comunicativa e social desses alunos, 

egressos de oito anos de escolaridade, seja na rede pública, seja na 

privada; competências essas que são reveladoras, por meio da linguagem, 

da consciência cidadã que a escola tem por finalidade desenvolver em 

seus alunos. 

 Ao apontar alguns questionamentos em relação ao Enem, intenta-se 

refletir sobre os disparates entre a educação que se oferece, aos pobres e 

aos ricos, e as exigências feitas nas propostas dos diversos exames e 

vestibulares voltados aos alunos concluintes ou matriculados no ensino 

médio, etapa escolar cujos alunos são objeto desta análise.  
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 Uma dessas incoerências é a de que as diretrizes educacionais 

norteadoras do ensino de língua portuguesa têm enfocado o conteúdo de 

produção textual, em especial, na identificação e produção dos diversos 

gêneros textuais – priorizando a produção de gêneros como conto, 

crônica, relato, entrevista, resenha; enfim, com isoladas ocorrências de 

textos dissertativos -; aliás, mais próximos da realidade de escrita do 

aluno e mais concretos em suas realizações interacionais. Rezam os PCN 

(1999, p. 24) de ensino fundamental: 
 

[...] sem negar a importância dos textos que respondem às 
exigências das situações privadas de interlocução, em função dos 
compromissos de assegurar ao aluno o exercício pleno da 
cidadania, é preciso que as situações escolares de ensino de 
Língua Portuguesa priorizem os textos que caracterizam os usos 
públicos da linguagem.  
 
 

  Não se opõe à validade desses direcionamentos; no entanto, faz-se 

uma ressalva quanto às tipologias textuais. Segundo a definição de 

Marcuschi (2005, p.25): 
 

[...] para a noção de tipo textual predomina a identificação de 
seqüências linguísticas típicas como norteadoras; já para a noção 
de gênero textual, predominam os critérios de ação prática, 
circulação sócio-histórica, funcionalidade, conteúdo temático, estilo 
e composicionalidade, sendo que os domínios discursivos são as 
grandes esferas da atividade humana em que circulam. 

 
 
Para o linguista, os gêneros textuais priorizam sua funcionalidade, 

mas são os tipos textuais que antecedem e orientam as sequências 

linguísticas que permearão os gêneros. Isto é, os gêneros se concretizam 

a partir dos tipos textuais. O que se questiona é que, se os PCN priorizam 

o trabalho com os gêneros textuais na relação ensino/aprendizagem de 

língua portuguesa, quando o Enem solicita a elaboração de um texto 

dissertativo-argumentativo para um aluno, é justificável que ele não saiba 

de que se trata, uma vez que não identifica essa proposta dentre os 

gêneros que a escola lhe apresentou, dado ao entendimento confuso dos 

dois conceitos, gênero e tipo textual, revelado na prática pedagógica de 

alguns professores e nas próprias diretrizes do exame.  
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Observe-se a exigência do Enem (2013, p. 25), a ser cobrada na 

redação, registrada no Guia dos participantes 8: 
 

Tipologia textual: texto dissertativo-argumentativo. Com base 
na situação problema proposta, o participante deveria expressar 
sua opinião, ou seja, apresentar uma tese. Para tal, poderia 
inspirar-se nos textos motivadores, mas sem copiá-los, pois eles 
devem ser entendidos como instrumentos de fomento de ideias, 
para que cada um possa construir o seu próprio ponto de vista. 
Nos parágrafos seguintes, o participante deveria apresentar 
argumentos e fatos em defesa de seu ponto de vista, inter-
relacionados, com coesão e coerência. 

 
 
Esse é um elemento de forte relevância a ser considerado na 

pretensão de uma avaliação justa por meio de um instrumento de 

avaliação, e seleção, como o Enem. Se os PCN valorizam a questão dos 

gêneros por serem mais presentes, e úteis, na vida dos educandos, qual 

seria a adequação de pedir uma dissertação no momento em que são 

avaliados por um instrumento que se propõe a direcioná-los na 

continuidade do estudo? Essa postura fere os princípios básicos da 

cidadania. 

 Cabe, a fim de ilustrar outros disparates, observar as orientações do 

edital do Enem/2013 no que tange às “competências expressas na matriz 

de referência para redação do Enem”, (2013, p.74-76)9 
 

I - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua 
portuguesa. 
II - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das 
varias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. 
III - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 
IV - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da argumentação. 
V - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 
respeitando os direitos humanos. 

 
 

                                                            
8Disponível em:  
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_participante_red
acao_enem_2013.pdf> Acessado em 11 de novembro de 2013 - 
9 Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/edital/2013/edital-enem-
2013.pdf> Acessado em 11 de novembro de 2013 
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Crê-se que valha acrescentar uma das orientações dadas aos 

candidatos sobre a redação ideal, no mesmo guia (Ibidem). A exigência 

feita à “leitura da palavra”. 
 

O texto deveria ser redigido de acordo com o registro formal da 
Língua Portuguesa. Assim, o participante deveria estar atento à 
estrutura dos períodos, à concordância e regência nominal e 
verbal, ao emprego convencional das letras na grafia das palavras, 
à acentuação gráfica, à pontuação e à adequação vocabular. Em 
suma, demonstrar domínio do código escrito. 

 
 
Afirma-se: a maioria dos alunos advindos das classes populares e 

que tiveram apenas a escola pública como meio de apreensão desses 

recursos linguísticos não terá condições de atender a essas exigências. 

Quando se exige “leitura de mundo” (2013, p.74-76), tem-se: 
 

A proposta deve, ainda, refletir os conhecimentos de mundo de 
quem a redige, e a coerência da argumentação será um dos 
aspectos decisivos no processo de avaliação. É necessário que ela 
respeite os direitos humanos, que não rompa com valores como 
cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. 
 
 

No Relatório Pedagógico do Enem 200710 (2008, p.89), edição que 

contemplou a proposta de redação de que trata esta análise, tem-se: 
 
5.1.1 A proposta de Redação 
Proposta 2007 
 
No Enem, avalia-se até que ponto o participante demonstra 
capacidade de fazer leituras críticas da realidade e em que medida 
ele, respeitando a diversidade sociocultural e os valores humanos, 
possui a habilidade de propor intervenções para mudar essa 
realidade. Para que o participante desenvolvesse sua produção 
escrita, foram apresentados textos motivadores, em torno do tema 
proposto, que o levassem a refletir sobre uma situação-problema. 
Os textos motivadores dão subsídios para que o participante possa 
se posicionar sobre o tema e ter, com base na leitura desses 
textos, elementos que o permitam fazer uma reflexão crítica e o 
possibilitem a organizar o pensamento de forma coerente para 
elaborar argumentos que sustentem as suas idéias. 
 [...] Espera-se que o participante escreva um texto dissertativo-
argumentativo de acordo com as características que estão 
sugeridas na proposta de redação. 
 

                                                            
10 Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/relatorios_pedagogicos/relatorio_pedagogico
_enem_2007.pdf> -Acessado em 11 de novembro de 2013 – às 10h54. 
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Interroga-se: a maioria dos alunos advindos das classes mais 

favorecidas e que vivem ‘protegidos’, por questões várias, do mundo 

carente de necessidades básicas de sobrevivência, teriam a criticidade 

social que a proposta exige?  

A resposta a essas indagações estão contidas nos resultados obtidos 

em redação no Enem 2007.  Segundo o Relatório (2008, p.89):  

 

- Do conjunto de 3.584.569 redações, houve 53.564 (1,49%) em 

“Branco”; 18.160 (0,51%) ”nulas e desconsideradas”; e 2.666.886 

(74,40%) válidas.  

 

- A média geral obtida na redação foi 55,99, com desvio-padrão igual a 

14,03. Metade dos alunos obteve nota igual ou inferior a 57,50. Apenas 

5% dos alunos atingiram nota igual ou superior a 77,50. Obtiveram nota 

máxima (100,00), 1.150 participantes, ou seja, 0,04% do total; igual ou 

acima de 90, apenas 19.429 participantes (0,71%). O percentual de 

redações com nota zero foi de 0,68%, o que representa 18.160 redações. 

 

- Apenas 1,66% dos participantes receberam grau máximo, com excelente 

domínio da norma culta da língua portuguesa escrita na situação de 

produção de texto. 

 

- Apenas 1,55% dos participantes obtiveram nota máxima na 

Competência II, a qual avalia “excelente desenvolvimento do tema”, a 

partir de um projeto de texto com marcas anteriores e de um repertório 

cultural produtivo, o que demonstra domínio do tipo de texto dissertativo. 

 

- Na Competência IV, que avalia a coesão do texto, apenas 0,71% 

(18.956) dos participantes atingiram a nota máxima. 
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- Em São Paulo, estado em que se situa a instituição de ensino apontada 

por esta tese, os resultados de redação dos alunos de escolas pública e 

privada, no quadro destacados, são: 

 
Fonte:http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/relatorios_pedagogicos/relatorio

_pedagogico_enem_2007.pdf - p.112 
 

 Atualizados esses dados, conforme resultados divulgados pelo INEP-

MEC, tem-se:  
 

Em 2011, cerca de 1,4 milhão de alunos que fizeram a redação do 
Enem estavam no ensino médio. A nota média entre os candidatos 
de escolas estaduais (78% desse universo) foi de 486 pontos. A 
rede municipal alcançou 498. Já a média entre os colégios privados 
chegou a 612, pouco abaixo do ensino federal, com 623. A 
porcentagem de alunos de escolas federais no Enem, porém, está 
em 1,8%. 
O baixo desempenho nas redes estadual e municipal é explicado 
também pela renda das famílias. Cerca de 80% dos estudantes 
das escolas estaduais e municipais que fizeram o Enem 2011 
afirmaram ter renda de até dois salários mínimos. Na rede federal, 
esse percentual cai para 55%, e na privada é de apenas 30%. 

 
 
Informa-se que, em 2012, as médias apresentadas excluíram a nota 

de redação, pois, segundo o Ministro da Educação, Aluizio Mercadante, a 
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nota de uma prova subjetiva como essa prejudica a exatidão do panorama 

educacional que se pretende com o ENEM. 

Como se nota, a diferença de média entre a escola pública e privada 

não é tão grande quanto se poderia imaginar, uma vez que a rede privada 

é tida como de qualidade muito superior à pública. Afora esse índice, 

cumpre observar que o número de participantes de escolas públicas 

quintuplica o de escolas privadas. Segundo o Relatório (2008, p. 199): 
 

Os participantes de 2007 foram, em sua maioria, do sexo feminino 
(62,45%), solteiros (84,19%), vivem com a família (89,68%), e 
não têm filhos (83,40%). Em geral se consideram pardos ou 
pretos (52,07%). Têm renda familiar de um a cinco salários 
mínimos (69,49%). Quando indagados sobre o motivo de fazer o 
Enem, mais de 70% dos participantes responderam: “para entrar 
na faculdade/conseguir pontos para o vestibular”. A grande 
maioria (79,38%) cursou o ensino fundamental somente em escola 
pública e cursou ou está cursando o ensino médio somente em 
escola pública (87,37%). 

 
 
Vale considerar o seguinte gráfico em relação à renda familiar dos 

participantes: 

 

 
 

Esse é um retrato da enormidade de alunos atendidos pela educação 

gratuita. Esta tese questiona, exatamente, esse viés da educação, 

defendendo o pressuposto de que tanto a escola pública quanto a privada 
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falham na formação de agentes de transformação da sociedade; assim 

como é insuficiente a educação linguística que recebem. 

Importa ressaltar que é sabido que o Enem tem como público-alvo 

os concluintes de ensino médio - o que não é o caso dos alunos 

representados por este corpus - e que os coordenadores do exame 

nacional, inclusive, não aconselham a participação de alunos dos 1º e 2º 

anos da referida etapa, por não terem – ainda – aprendido todo o 

conteúdo exigido. Alerta-se, no entanto, que os questionamentos feitos 

direcionam-se ao desconhecimento de questões que deveriam ter sido 

ensinadas na etapa anterior, conforme previsto no PCN de ensino 

fundamental, independentemente do público a que se destina o exame.  

Igualmente, sabe-se que tais exigências também encontram dificuldade 

de serem atendidas pelos alunos concluintes do ensino médio, conforme 

avaliação dos resultados dispostos nos documentos oficiais.  

Reafirma-se que essas ponderações tomam o Enem como exemplo, 

por sua relevância no contexto atual da educação nacional. No entanto, 

ele não é o centro desta investigação. Ratifica-se o interesse pela 

constatação do abismo que se forma entre teoria e prática nos meandros 

educacionais e, não, pelo Enem em si. 

Reitera-se que o elemento motivador da escolha desse tema para 

produção textual desses alunos – diferentemente dos objetivos avaliativos 

do exame nacional - foi o de constatar os resultados malogrados de uma 

proposta que exige do aluno uma consonância entre as leituras da palavra 

e do mundo. Explica-se, a escola não faz essa conjunção, nem na escola 

pública nem na privada, conforme se analisará no corpus selecionado. E, 

no momento da avaliação/seleção, solicitam-se do aluno competências 

que não foram nele desenvolvidas com suficiência. Afora isso, o tema 

dessa redação, em especial, era de extrema relevância no contexto 

apresentado. 

Além de exigir um posicionamento crítico e argumentativo do aluno, 

o mesmo aluno para o qual a escola é, não raro, displicente no ensino de 

língua, solicita-se que o texto seja escrito na modalidade padrão da 
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língua. Ensinou a escola a norma padrão a todos de forma igualitária? O 

ideal seria que essas orientações fossem fáceis de serem atendidas por 

qualquer candidato, rico ou pobre. Mas não é o real, por infelicidade de 

um país que se pretende democrático, de fato. 

Defende-se que esse diálogo necessário entre as leituras de mundo 

de dominadores e dominados é crucial no desenvolvimento de uma 

sociedade cidadã. A escola, ao contrário, promove um antidiálogo até nas 

suas relações mais básicas como aquela entre educador e educando. 

Impõe-se como crucial uma troca de saberes sociais entre alunos das 

diversas esferas educativas. As práticas pedagógicas não podem estar 

restritas à inculcação do respeito e da tolerância no tratamento com a 

diversidade. É preciso que promova o desvelamento do diferente por meio 

das interações linguísticas, possíveis de serem trazidas à sala de aula, 

pelo professor, ou até mesmo fazendo uso das redes sociais, por exemplo. 

Em outras palavras, o aluno, por exemplo, que não introjeta a miséria 

social está fadado, de um modo geral, a desenvolver uma visão 

distanciada, artificial, dessa questão. Não se intenta, obviamente, que um 

aluno rico passe fome ou more em uma favela, mas que se comprometa 

com a mudança ao tomar consciência do mundo do outro, que ultrapasse 

os limites que seu mundo lhe impôs, impedindo-o – inclusive – de tomar 

consciência de si mesmo. 

Segundo Freire & Macedo (1994, p.32),  
 

a consciência do mundo constitui-se na relação com o mundo, não 
é parte do eu. O mundo, enquanto ‘outro’ de mim, possibilita que 
eu me constitua como ‘eu’ em relação com ‘você’. A transformação 
da realidade objetiva (o que chamo de ‘escrita’ da realidade) 
representa exatamente o ponto a partir do qual o animal que se 
tornou humano começou a ‘ escrever’ a história. Isso teve início no 
momento em que as mãos, liberadas, começaram a ser usadas de 
maneira diferente [...]. 
 
 

A pedagogia do oprimido, de Freire, propõe, em especial, a 

libertação daqueles que estão presos à consciência opressora. No entanto, 

não deixa de postular que o processo de libertação do oprimido acabará 
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por libertar, também, o opressor, do mesmo modo encarcerado nessa 

relação dialética. O processo de libertação para Freire será responsável 

pelo desabrochar de novos homens, despidos das condições de opressor e 

oprimido; portanto, livres. Todos. É esse o pressuposto que nutre as 

abordagens desta pedagogia para as desigualdades, que compreende os 

sujeitos dessa realidade antagônica como igualmente prejudicados em sua 

formação cidadã.  

Compactua-se com Freire (1987, p.39-40) sobre a atitude que 

propõe à edificação de justas condições entre os homens: 
 

Descobrir-se na posição de opressor, mesmo que sofra por este 
fato, não é ainda solidarizar-se com os oprimidos. Solidarizar-se 
não é ter consciência de que explora e ‘racionalizar’ sua culpa 
paternalisticamente. A solidariedade, exigindo de quem se 
solidariza que ‘assuma’ a situação de com quem se solidarizou, é 
uma atitude radical. [...] a solidariedade verdadeira com eles está 
em com eles lutar para a transformação da realidade objetiva que 
os faz ser este ‘ser para outro’. 
 

 
Essa luta parceira de transformação de uma sociedade que 

desiguala e estanca, ambos os lados, só será possível de ser empreendida 

sob a concretude de uma consciência crítica da realidade do “eu” e do 

“outro”, seres da práxis. 

Cabe, ainda, atentar para o significado da palavra ‘solidariedade’ 

que se imprime a estas ponderações. Aceita-se a acepção desse termo 

como uma da possibilidades registradas no Dicionário da Língua 

Portuguesa – Houaiss11 : “estado ou condição de duas ou mais pessoas 

que dividem igualmente entre si as responsabilidades de uma ação [...], 

respondendo todas por uma e cada uma por todas; responsabilidade, 

[...]”. No entanto, nega-se uma das acepções compreendidas como 

válidas na mesma fonte pesquisada: “sentimento de simpatia, ternura ou 

piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos 

                                                            
11 Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=solidariedade> Acessado em 12 de novembro de 

2013 – às 11h03. 
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injustiçados etc.”. Entendida dessa forma assistencialista, põe-se por terra 

toda a intenção. 

Todavia, esse encontro entre diferentes inclui outras questões de 

cunho social. De um lado, a baixa autoestima dos oprimidos leva-os a um 

estado de mutismo diante daqueles entendidos como superiores; de outro 

lado, há uma resistência por parte da escola e da família, e de toda a 

sociedade, à convivência com aqueles cuja estereotipagem vincula-se à 

violência e à insegurança social.  E, muito além de tudo isso, reside a 

necessidade de um diálogo efetivo entre essas realidades para que haja 

transformação: “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo 

mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu.” 

(FREIRE, 1987, p.91) 

Não se pronuncia o mundo sem o domínio da palavra, embora se 

pronuncie a palavra sem uma visão competente do mundo. É essa a 

dualidade imbricada no fazer educacional vigente. 

 Para positiva sustentação dessas considerações, a análise dos textos 

que constituem este corpus se dará sob dois vieses: o da competência 

comunicativa e o da competência social.  

 Conforme abarcado no capítulo 3 desta tese, resgata-se, para fins 

didáticos dessa análise, o conceito de ‘competência comunicativa’, 

segundo Hymes (1972), afirmativo de que tal competência é alcançada 

quando se usa um conjunto de saberes e regras da língua de forma não só 

‘correta’, mas também ‘adequada’ aos contextos e situações em que se dá 

o evento comunicativo. Entende-se que essa competência, assim definida, 

contém a competência linguística, que não se julga suficiente para que um 

indivíduo se comunique nos diversos segmentos sociais, nas mais diversas 

situações. O êxito da comunicação está justamente na junção harmoniosa 

do “como” se diz  “o que”  se intenta dizer. 

 Fazendo uso, também, da teoria freiriana, far-se-á, na primeira 

parte da análise, uma conexão entre os conceitos de leitura da palavra 

(LP), de Freire, e de competência comunicativa (CC), de Hymes, 

atrelamento válido e adequado à perspectiva investigativa adotada por 
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esta pesquisa. Em um segundo momento, a junção ocorrerá entre o 

conceito freiriano de leitura do mundo (LM) e o conceito de competência 

social (CS), emprestado da Psicologia Social e alargado, sob a esteira 

educacional – conforme citado, anteriormente -, adequados às finalidades 

de uma escola que se diz formadora para a cidadania.  

 Sendo assim, o exame do corpus descreverá as LP/CC e LM/CS de 

cada aluno, focalizando o princípio de escola cidadã defendido nos ditames 

da lei e refletindo sobre a efetivação desse princípio explicitado nos 

documentos determinativos dos fins da educação. Defender-se-á a 

importância de uma educação linguística, basilar no princípio de uma 

pedagogia para as desigualdades, que, além de considerar como legítimo 

o saber linguístico prévio do aluno, lhe permite ampliar seu patrimônio 

linguístico e aquilatar outras formas de realização de seu projeto de dizer 

(TRAVAGLIA, 2006). Por outro lado, avaliar-se-á a contribuição da escola 

na conscientização social e crítica do aluno, capaz de promover uma 

mudança que passe a tornar as desigualdades evitáveis. 

 De acordo com o já exposto, serão analisados quatro textos de 

quatro alunos, sendo dois de alunos PB e dois de alunos PV. Vale reiterar 

que todos estudam na mesma instituição de ensino, mas em unidades 

diferentes, localizados em territórios absolutamente opostos socialmente. 

Para apropriado entendimento desta análise, julga-se adequado 

estabelecer alguns critérios norteadores dessa apreciação. Os quatro 

textos serão divididos em dois grupos; a saber, grupo A e grupo B. Cada 

grupo será formado por um texto de um aluno PB e por um texto de aluno 

PV. O critério utilizado para esse agrupamento foi a proximidade da 

abordagem do tema, entre os dois, embora, pressupõe-se, com olhares 

diferenciados. 

 Em cada grupo, os textos serão analisados, comparativamente, 

tendo eventos comunicativos ou de competência social relevados se 

pertinentes aos objetivos desta tese. As análises implicarão dois 

momentos: a leitura da palavra/ competência comunicativa (LP/CC) e a 

leitura do mundo/competência social (LM/CS). 
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 Para LP/CC, serão destacados (cf. HYMES, 1978) os saberes e 

regras da língua padrão, variedade de prestígio e de oficialidade da 

escola, fatores de textualidade: coesão e coerência12, e adequação ao 

contexto e situação em que se dá o evento comunicativo. Não se intenta 

avaliar a estrutura do texto dissertativo, mas a capacidade de articulação 

linguística na produção da argumentação em defesa de uma ideia. 

Respeitar-se-ão as marcas do saber linguístico prévio do aluno, mas serão 

apontadas as marcas que persistem após oito anos de escolarização e 

que, segundo os objetivos traçados para o ensino de língua portuguesa, 

não deveriam estar presentes em um evento comunicativo de escrita 

formal desta etapa escolar. 

 Para LM/CS, avaliar-se-á a consciência de si e do mundo de cada 

aluno, conforme Freire & Macedo(1994), para quem as duas consciências 

constroem-se juntas e estreitamente dependentes uma da outra, num 

continuum de desvelamento de si e do outro e comprometimento consigo 

e com o outro. Será conjeturada a competência social como capacidade 

desenvolvida de pensar no bem-comum. Uma escola que forme para a 

cidadania deve desenvolver um sentimento de corresponsabilidade social 

em seus alunos, crucial na formação de agentes de transformação social. 

Essa competência é aprendida na escola (uma vez que a família, a 

primeira fonte de formação, tem-se transformado estrutural e 

economicamente e delegado a formação dos valores básicos, cada vez 

mais, à escola) e alargada no convívio com o outro, com o semelhante e 

com o diferente. Atentar-se-á para os indícios que revelem uma 

consciência crítico-social que se afaste, ou não, da cultura do 

individualismo, promovendo um olhar e uma consciência solidários às 

                                                            
12 Entende-se que todos os aspectos contemplados na análise da LP/CC dos textos dos alunos 
concorrem diretamente para o entrelaçar coesivo e a produção de sentido, estabelecendo relações 
de coerência. Para essas considerações sobre textualidade, utiliza-se dos pressupostos teóricos de 
Fávero (1991,59), admitindo-se a coerência como “o nível de conexão conceitual e estruturação do 
sentido, manifestado, em grande parte, macrotextualmente” e a coesão “como a conexão 
superficial do texto no nível microtextual”. Este momento da análise se ocupará de examinar como 
esses fatores de textualidade se apresentam ou deixam de se apresentar nas produções 
linguísticas em situação real de produção textual escolar. A questão da coesão/coerência será 
juntamente observada, uma vez que se compreende o texto como uma unidade de sentido em que 
os elementos constituintes de significado devem ser relevados e justificados em função do todo. 
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mudanças no corpo social. Por fim, confrontar-se-ão os conceitos de 

diferença, manifestados nos textos dos alunos de cada grupo, 

considerando suas biografias, assim como os entendimentos do papel de 

cada um na relação estabelecida entre o “eu” e o “não-eu” no tecido 

social; isto é, quais os significados construídos, até então, sobre a 

convivência com as diferenças.  

 Todos os textos serão transcritos com fidelidade à produção do 

aluno, sendo as cópias dos originais anexadas no final desta tese para 

eventual verificação. Algumas delas apresentam marcas de correção do 

professor, devido à condição de objeto de avaliação. Os textos dos alunos, 

digitados, terão suas linhas numeradas (de 5 em 5) com a finalidade de 

tornar mais organizada e objetiva a abordagem. 

Prática comum desta pesquisadora, como professora de língua 

portuguesa, é a solicitação da atividade de refacção das redações dos 

alunos. Fragmentos dessas refacções serão incluídos, caso sejam 

complementares ao entendimento do que se pondera; assim como trechos 

de redações de outros alunos, que não os analisados na íntegra, que 

evidenciem alguma consideração. Como esperado, a necessidade da 

repetição dessa reflexão em cima de uma mesma redação se fazia 

imperiosa, e exitosa, com maior frequência no grupo de alunos PB; 

embora não se discuta a importância dessa atividade epilinguística em 

qualquer contexto de ensino e aprendizagem. O resultado final, no 

entanto, sempre foi positivo. Entre os alunos PB, há menor resistência a 

essa atividade do que no universo de alunos PV. A relação com a 

educação é claramente distinta. Para aqueles, a educação é sobrevivência, 

e a oportunidade é entendida como única. Para estes, muitas vezes e sem 

generalização, a educação é mais um estágio de uma trajetória não 

ameaçada pelo fracasso. Conceito equivocado, mas fortemente presente, 

nesse segmento e nessa faixa etária. A sensação de garantia da 

perenidade de sua situação socioeconômica é, não raro, alimentada pela 

família e responsável pela displicência nas tarefas cobradas pela escola. 

Essa visão reflete, obviamente, as observâncias dos comportamentos do 
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senso comum, centradas em comunidades sociais de favorecimentos, 

positivos ou negativos, extremos. 

Todos os nomes foram omitidos, a fim de sejam preservadas as 

identidades dos alunos cujos textos serão objetos de análise. 

 

5.1 ANÁLISE DE TEXTOS DO GRUPO A 

 

Texto do aluno PB1 - 1ª versão  

 

1  “Não é facil se deparar com pessoas que te olhém de outra 

maneira só por que você não faz parte da cultura deles, ou seja, “a 

sociedade burguesa”, talvez eles descriminem você, como 

exemplo  têm  os   ricos   que  são  muito   preconceituosos  

5 “racistas” eles descriminam você só porque mora na favela 

ou  têm pelo menos a cara de favelado para eles você só 

serve para l impar a casa. Você que trabalha em casa de 

famíl ia deve saber bém como que é o preconceito. 

Pessoas como  eu  e  você  que  não  têm muito dinheiro,  

10 sabemos dar muito valor ao que ganhamos nós não  descriminamos 

nem um tipo de pesso seja ela negra ou branca, pobre ou rico tanto 

faz, muitas pessoas passam por dificuldade como miséria, 

fome e desemprego, mas no final de tudo nós erguemos a 

cabeça  e   passamos   por  todas  elas  e  vencemos  para  

15  nós todas as pessoas desse mundo são iguais tendo muito dinheiro 

ou tendo menos dinheiro, ou seja, um morador de rua. 

Como exemplo têm a historia do morador de rua que foi 

queimado enquanto estava dormindo em um banco da Praça 

quem fez isso? (vou lhe responder foram uns play boys que se  

20 achavam no direito de matar o mendingo). por causa 

desses ataques aos moradores de ruas muitos outros 

aconteceram a outros moradores de ruas, com esses 
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ataques acontecendo, muitos outros moradores começaram 

a se sentir inseguros  dormindo na ruas e procuraram 

25    abrigos para  não  dormir  nas ruas etc. 

   A impunidade no nosso país comprova, que quem tem 

 muito dinheiro é preso e muitas vezes saem impune, é só pagar 

 uma  fiança e rapidamente é solto ou aguardando  de 4 a 10 

 anos para  serem julgados. O pobre rouba  uma  margarina para  

30 dar de comer aos seus filhos  e é preso até julgado  no  mesmo ano 

em que foi preso e pega de 2 a 3 anos de prissão, essa atitude da 

justiça comprova o preconceito entre as sociedades, entre o pobre e 

o rico.” 

 

Texto do aluno PV1 - única versão 

 

1  “As pessoas são diferentes, cada um tem um proprio 

estilo, uma propria maneira de andar e falar, pessoas com 

culturas diferentes da nossa, e algumas pessoas acham que é 

um desafio conviver com pessoas diferentes, mas que desafio é  

5 esse? É isso que faz o mundo a diversidade e as diferenças 

Quando eu vou viajar, eu não quero ir para um mesmo 

lugar, com pessoas com as mesmas ideias e estilo, e de cidades 

com a mesma arquitetura. Eu quero coisa nova e aprender com 

as diferenças dos povos. 

10  É claro que tem culturas diferentes da nossa, culturas que 

a gente não consegue se adaptar tão facilmente quanto outras, 

mais isso não é desculpa para ter preconceito com elas. Por que 

não importa a cor, nem a religião, nem o dinheiro que faz um 

homem, mas  sim  suas  características  interiores que  fazem o  

15 homem. E o amor, o amor uni tudo, em todos os lugares. Por 

 isso as  pessoas  tem  que  aprender com  as  diferenças, 

 e aprender a ser diferente. Mas ai então as pessoas 

 diferentes terão o desafio de conviver com pessoas iguais.” 
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5.1.1 Leitura da palavra/ competência comunicativa 

 

 De início, cabe relembrar o contexto em que as situações linguísticas 

do aluno PB1 ocorreram: uma unidade escolar dentro de uma grande 

favela da cidade de São Paulo. Vale, também, salientar que o padrão 

linguístico utilizado por esse aluno, e por todos os alunos dessa unidade, 

apresentava uma forte marca de ordem diastrática e sinais comuns de 

variação linguística, objetos potenciais de estigmatização social. Observa-

se, na condição de professora desse grupo, que, nos textos selecionados, 

já há uma mudança linguística promovida pelas estratégias de abordagem 

utilizadas no primeiro trimestre daquele ano. Com a intenção de 

comprovar o que se diz, resgata-se um fragmento da redação inicial, 

produzida na prova de seleção, desse aluno PB1: 

 
 Ei você alunos do Brasil, jovens do nosso país você tem certeza 
que você é o futuro do nosso país. Pois eu vou le respomder : 
presado aluno mais é claro que você é o nosso futuro, o Brasil 
prescissa de nois. 
 [...]  
 Pois – se você esta sujeito a passar por então venha participar 
da, campanha. Você é o futuro do nosso país, participe pessoal! 
Mais - se você quer continuar assim mal aluno, dessobediente, 
cem caráter, nos  não seremos o futuro, nos seremos a vergonha 
do futuro. [...] 

 

  A presença das marcas da variedade linguística, nesse 

fragmento, indica o grau de dificuldade que o aluno apresentava ao 

ingressar no projeto. Essas evidentes variações não são verificadas, nesse 

nível, no texto que se analisa. 

 Retomando os textos que integram o grupo A, deste corpus, 

observa-se, primeiramente, que as marcas próprias da variedade 

diastrática inexistem, por questões óbvias, no texto do aluno PV1 (ou, se 

ocorrem, as razões são diversas à questão de nível social) e, algumas 

vezes, surgem no texto do aluno PB1. Aliás, a ocorrência do pronome 

“nóis” (essa ditongação, pela inserção de /y/ da vogal tônica final seguida 

de /s/, na fala, é comum em todo o país, com poucas exceções), 
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frequente no texto do aluno PB1, ao ingressar no projeto, desapareceu – 

enfatiza-se - já na primeira versão dessa proposta. Os alunos desse grupo 

utilizavam, com constância, a variedade de 1ª pessoa do plural altamente 

estigmatizada na fala, transpondo-a para a escrita. A partir do momento 

em que houve a percepção de que a variedade utilizada sofria 

estigmatização e negativa valoração da sociedade, os alunos iniciaram um 

dedicado processo de autocorreção, substituindo a variedade 

desprestigiada pela correspondente de prestígio. Contudo, por ser essa 

ditongação um aspecto próprio da fala, não foi alcançado o mesmo êxito 

na monitoração da oralidade. Por um lado, isso aponta para uma provável 

deficiência da prática oral em sala de aula; por outro, evidencia a 

assimilação dos dois códigos pelos alunos, sendo capazes de decidir o 

emprego de um ou outro, conforme a tarefa linguística requerida pela 

situação.  

 Essa percepção por parte do grupo se deu facilmente, mas insiste-se 

na importância da reflexão do professor com o grupo de alunos sobre as 

regras sociolinguísticas e sobre seus significados dentro da comunidade de 

origem, além da apresentação de estruturas equivalentes da variedade 

padrão. Isto é, repete-se, resultado das orientações sobre a necessária 

reflexão em cima do próprio texto e de uma atitude de 

automonitoramento constante por parte desse grupo, dentro do universo 

escolar.  

 Importante frisar que essa era a forma legítima de comunicação do 

grupo com a sua comunidade. Cuidou-se para que aqueles alunos, 

participantes do projeto, não se tornassem uma elite de fala em seu 

próprio meio. Esse desdobramento foi evitado, pois era indesejável e 

pouco condizente com a percepção de competência linguística desta 

professora. As mesmas orientações de reflexão sobre a escrita foram 

dadas ao grupo de alunos PV, não surtindo tanto efeito, mesmo porque 

não havia a preocupação constante de positivar-se socialmente por meio 

da língua. 
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 Quanto à troca de “mas” e “mais”, já que ambos são igualmente 

pronunciados por grupos linguísticos diversos, independentemente de sua 

condição social e grau de letramento, observa-se que o aluno PB1 já 

absorveu essa diferença de forma mais cuidadosa e monitorada. 

Contrariamente, no caso do aluno PV1, há duas ocorrências de troca, 

apesar do emprego adequado do “mas”, em outras situações. 

Importa advertir sobre uma das marcas variacionistas de maior 

estigma social, a regra de concordância nominal empregada pelos falantes 

de variedades não padrão. Na marcação do plural do sintagma nominal 

(SN), observa-se uma regra diferente da prevista pela gramática 

normativa, que determina a marca do –s em todos os elementos do SN, 

como ressaltado em: as meninas bonitas. A ausência dessa marcação era 

verificável, com maior ênfase nos eventos de fala dos alunos PB, em que a 

lógica gramatical dos falantes da variedade desprestigiada tendia a marcar 

apenas o primeiro elemento do SN, como: as menina bonita. 

  Já as regras de concordância verbal próprias desses falantes, além 

de observáveis na fala, eram também evidenciadas na escrita. A lógica 

mais comum dessa variação de ordem diastrática era a ausência de flexão 

do verbo, uma vez que a pessoa do verbo já vinha explicitada pelo uso de 

pronome pessoal ou nome, dispensando sua indicação também pela 

terminação do verbo. Notava-se um uso generalizado da flexão verbal 

referente à 3ª pessoa do singular para todas as pessoas do verbo que não 

fossem a 1ª do singular, “eu”. 

 No entanto, não se observam mais, no texto do aluno PB1, essas 

marcas. Isso nos permite avaliar que o aluno já incutiu em seu repertório 

a implementação de estilos monitorados, sobrepondo-os à variedade de 

uso. Por sofrerem forte valoração negativa, foram pronta e primeiramente 

suprimidas por quase todo o grupo PB. Vale acrescentar um fragmento 

textual deste mesmo aluno, no início do curso: 
 

[...] Traduzindo, você só serve para ser empregado os ricos te 
olha(�) de outra maneira. Eles se acha(�) mais importante(�) 
só por que eles te(�)m mais dinheiro.[...] 
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 Conforme indicado nas L 10 e L 26-27, o aluno PB1 apresenta 

confusão na concordância de número e pessoa. São casos mais complexos 

de plural, cujas regras ele desconhece, apesar de estabelecer uma 

concordância consoante e intuitiva à ideia veiculada pelo termo 

determinante do número ou da pessoa: “pessoas como eu e você” e 

“sabemos”. Pela não regularidade de emprego, nota-se que as indicações 

de plural, em uma ou outra ocorrência, são de caráter intuitivo e 

aleatório, cf. L3, L5, L8, L17, L26, nas ocorrências da forma verbal “tem”. 

Aliás, equívoco cometido de igual forma pelo aluno PV1, cf. L1, L10, L16. 

 As marcas de oralidade nos textos evidenciam-se, em amplitude, no 

texto do aluno PB1; em especial, pela ausência ou uso inusitado de 

pontuação, comprometendo a fluidez coesiva do texto e, por 

consequência, sua legibilidade, alterando os efeitos de sentido do 

construto textual. É o que se apresenta já no primeiro parágrafo, em 

longo período sem as pausas e marcadores de entonação necessários ao 

bom entendimento do texto. Paradoxalmente, o aluno demonstra 

assimilação do uso da vírgula em expressões prontas como “ou seja”, nas 

linhas 2-3 (daqui em diante, L2-3). O mesmo ocorre quando se trata de 

simples enumeração, conforme observado na L12. Certamente, esses 

empregos devem-se a práticas de letramento institucionais em que se 

convive com textos de livros didáticos e paradidáticos. O uso da 

pontuação assume, então, o caráter simbólico de código escrito positivo, 

bem construído. 

 No texto do aluno PV1, apesar de alguns equívocos, tem-se o uso da 

vírgula em situações previstas pela perspectiva normativa da língua, 

como, por exemplo, para marcar o deslocamento de um adjunto adverbial 

(ou oração subordinada adverbial), cf. L6, ou separar orações 

coordenadas, cf. L13. Esse recurso linguístico, nota-se, também não é de 

total domínio do aluno PV1, conforme sinaliza a pontuação do primeiro 

parágrafo, com deficiências similares às dispostas no texto PB1.  

 De uso intuitivo ou automatizado, reitera-se que a convivência, 

desde o processo inicial de aquisição da língua, com a cultura letrada, com 
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textos escritos em norma padrão, mostra-se determinante para o manejo 

linguístico. Por fim, ressalva-se que o aluno PB1, concluinte do ensino 

fundamental, não aprendeu o conteúdo mínimo e suficiente para emprego 

de um simples ponto final, cf. L6, fortemente previsível entre as palavras 

“favelado” e “para eles” ou entre “Praça” e “quem” (L18) e altamente 

frágil conforme constatado na L20, onde o ponto final é seguido de “por” 

em letra minúscula. Esse recurso linguístico, para o aluno em pauta, 

restringe-se à determinação de uso apenas na delimitação dos parágrafos. 

 Cumpre observar que a biografia linguística do grupo social PB1 é 

predominantemente oral e de menor acesso à língua escrita e à sua 

padronização. O ato da escrita parece ser uma simples transposição da 

fala para o papel, fator que não é peculiar apenas a esse grupo, mas 

observável, algumas vezes, em alunos PV. Essa questão deve considerar a 

distribuição dos usos cotidianos da língua, variáveis nos diversos 

segmentos sociais. A informalidade da fala, prioritariamente utilizada nos 

eventos comunicativos dos alunos PB, adquire um grau de relevância 

acentuado no texto escrito desses alunos, para os quais o contato com a 

formalidade da escrita só se dá, frequentemente, no universo escolar. Daí 

a inferência de que, durante os oito anos cursados, a apreensão desta 

modalidade comunicativa foi insuficiente se comparada ao desempenho do 

aluno PV1. Embora a escrita tenha alcançado um status de bem cultural 

desejável e imprescindível para a mobilidade social, defende-se que a 

competência comunicativa, tarefa crucial da escola, é indispensável para o 

exercício pleno da cidadania. E, nisso, discute-se que a escola falha. Falha 

em não desenvolver no aluno um traquejo linguístico suficiente para que 

ele diga com clareza o mundo por meio da palavra, seja na fala, seja na 

escrita. E falha tanto para PB quanto para PV. É válido postular que essas 

duas modalidades são, na verdade, práticas sociais da língua e não podem 

ser categorizadas como privilégios de uns e/ou de outros. 

 Prioriza-se, nesta análise, contemplar os requisitos mínimos 

necessários à apreensão de novos conteúdos de ensino médio. As 

questões de regência, queísmos e dequeísmos, conectores, emprego de 
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tempos verbais, colocação pronominal, entre outras, são consideradas 

aprimoramento de um código linguístico do qual os alunos PB nem 

chegaram a conhecer, de acordo o com grau de competência linguística 

verificado no momento da seleção para admissão no projeto. Cumpre 

acrescentar que a prova de seleção de língua portuguesa, incluída a 

redação, foi elaborada e corrigida por esta professora. 

 Outro fator de natureza sintática característico do grupo PB e 

verificável no texto do aluno PB1 é predominantemente de períodos cujas 

orações são justapostas como a única possibilidade de estruturação de 

seus textos. Não se nota o emprego da ordem inversa ou de estruturas 

sintáticas mais complexas como, por exemplo, as de subordinação 

substantiva que envolvem um conhecimento linguístico além daquele que 

o PB1 domina, que exigiria flexões e tempos verbais mais sofisticados, 

além de uso de uma pontuação coerente a essas estruturas. 

 As ocorrências de subordinação, no entanto, são apenas de orações 

adjetivas, até mesmo pelo caráter de recuperação do termo antecedente 

ao pronome relativo que para a introdução de uma informação ou de uma 

explicação adicional. As orações coordenadas, no entanto, de articulação 

menos complexa, implicando relações semânticas mais simples como 

afirmação/contraste, causa/consequência, afirmação/justificativa, 

premissa/conclusão. Construção textual, aliás, muito semelhante ao texto 

da personagem Fabiano, da obra Vidas Secas, citado no capítulo 4, desta 

tese. A restritividade linguística do aluno PB1 o limita a um ordenamento 

de ideias que são colocadas em sequência lógica, prejudicando, inclusive, 

a força argumentativa de seus pressupostos. Evidencia-se, assim, a 

ausência de um saber metalinguístico desproporcional se confrontado com 

as diretrizes educacionais para o ensino fundamental. Saber este, aliás, 

ausente até mesmo em etapas mais avançadas do percurso educativo do 

indivíduo. Utiliza-se, aqui, o conceito de saber metalinguístico de Gombert 

(2003), estudioso da área de psicologia cognitiva, para quem a habilidade 

metalinguística é fruto do aprendizado concreto do aluno no contexto 

escolar e é uma atividade que implica reflexão e automonitoramento do 



144 

 

aluno sobre seu fazer linguístico, além de exigir uma atitude manipuladora 

dos recursos oferecidos pela língua.  

 Atenta-se para a diferenciação que se estabelece entre atividade 

epilinguística e habilidade metalinguística; para aquela, é feita uma 

reflexão sobre o texto que demanda um processo de seleção de empregos 

linguísticos na estruturação e na discursividade de sua produção escrita; 

para esta, aponta-se para uma reflexão mais profunda, em que o aluno 

dispõe de conhecimento e de consciência sobre o funcionamento e 

significado simbólico das palavras e das estruturas que a língua permite 

em sua articulação. Ao fazer uso de orações absolutas justapostas ou de 

estruturas compostas mais simples e óbvias, afirma-se que o aluno 

demonstra lacunas, em seu saber linguístico, reveladoras do grau de 

conhecimento que a escola lhe tem afiançado, incoerente com a série que 

cursa. Quanto menor for a sua competência comunicativa, a sua leitura da 

palavra, maior será a dificuldade de fazer ouvir a sua voz, a sua leitura do 

mundo. 

 Quanto ao texto do aluno PV1, observam-se alguns empregos do 

período composto por subordinação (substantivas, adjetivas e adverbiais) 

e coordenação. Demonstra, assim, maior habilidade de escolha e de 

utilização desses recursos em seu texto de base argumentativa. Os 

elementos conectores são utilizados de forma suficiente a evitar 

ambiguidades. Há uma situação que pode causar dupla interpretação, mas 

ela advém de uma falha na pontuação. Tem-se a percepção, a partir da 

observação de estruturas um pouco mais complexas na produção textual 

desse aluno, de que seu planejamento linguístico é mais extenso do que o 

do outro. Toda essa articulação textual é mais problemática no texto do 

aluno PB1, apesar de que, considerado seu texto de chegada, se nota a 

apropriação de alguns recursos linguísticos apreendidos no trimestre 

concluído. Cabe, ainda, destacar uma ocorrência no texto desse aluno, 

logo na L1, quando ele inicia fazendo uso de uma oração subordinada 

substantiva subjetiva reduzida, provocando o efeito de um desabafo 

diante da experiência com as diferenças. Esse tipo de manifestação 
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linguística é peculiar a este aluno, obstinado e comprometido, que 

chegava a fazer oito refacções até que se satisfizesse com o resultado.  

 Entrementes, em nenhum dos casos se reconhece o saber 

metalinguístico já citado. Há, no aluno PB1, um grande esforço cognitivo 

na concretização do ato comunicativo. O aluno PV1 demonstra maior 

intimidade com as estruturas de que faz uso. A leitura de seu texto é mais 

fluida, exigindo menor empenho por parte do leitor.  

 Enfim, a consciência sobre os efeitos de sentido que uma escolha 

lexical, sintática, semântica, pragmática, entre outras, podem provocar 

em um texto, trabalho semelhante ao ato de engendrar fios cuidadosa e 

detalhadamente na confecção de um tecido, não tem se mostrado nem 

objetivo, nem tarefa da escola. 

 Outro ponto importante para esta análise é o que remete ao 

repertório linguístico dos dois alunos. Há uma repetição excessiva de 

palavras, nos dois textos. Evidencia-se a dificuldade, em ambos os casos, 

de alternar formas lexicais, remissivas, o que acarreta uma exaustão no 

leitor que se vê perdido numa circularidade de ideias que teimam em não 

progredir. Fenômeno este mais presente, e este é um dos pressupostos 

desta tese, no texto do aluno PV1 que apresenta uma leitura de mundo 

menos intensa e crítica do que o aluno PB1 que demonstra ter tanto a 

dizer, comparativamente. A repetição de palavras é, entre outras razões, 

característica do tom de oralidade contido nos textos; no entanto, a 

repetição de uma mesma ideia que não avança textualmente instala-se 

como indício de restritividade linguística e argumentativa em torno do 

tema proposto. Temos, em PV1, o emprego excessivo das palavras 

“pessoas” e “diferenças”, com suas variações de forma e não de conteúdo, 

denotando – apenas e continuamente – que há um reconhecimento de 

que as pessoas são diferentes. E só. 

 Em oposição a isso, o aluno PB1 ocupa-se de desenvolver a 

ideia inicial de que “nós” (os pobres) somos diferentes e desiguais a “eles” 

(os ricos), justificando e exemplificando a sua tese, de forma coesa ou 

não. Essas formulações linguísticas típicas da oralidade abrem uma lacuna 
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no texto, de caráter coesivo, inesperada pelo interlocutor, dificultando-lhe 

a construção do sentido, ou seja, o estabelecimento da coerência. É certo 

que o interlocutor, devido ao Princípio de Cooperação (KOCH, 2007), 

empenha-se em edificar o sentido, acolhendo tal sequência linguística 

como um todo de significação. No entanto, afirma-se que, mesmo assim, 

seu texto é de extrema coerência; seu discurso é forte, evidenciado pelo 

denso repertório de vivência desse jovem. Tem-se muito a dizer, mas 

conhece-se pouco a forma de fazê-lo. A expressão no nível linguístico não 

é tecida suficientemente de forma a permitir uma leitura fluida que auxilie 

o interlocutor na construção do sentido pretendido pelo autor. Entretanto, 

as lacunas na tessitura frástica não comprometem a direção que o seu 

discurso vai assumindo no desenvolvimento de suas ideias.  

O texto do aluno PV1 faz o caminho inverso: utiliza-se de mais 

mecanismos coesivos, mas – por redundância e excesso de remissividade 

– esvazia a coerência do construto textual. Um exemplo disso está no 

último parágrafo quando, ao empregar a expressão “por isso” (L16), que 

aponta para a conclusão, pelo seu caráter semântico de encapsulamento 

remissivo anafórico de tudo o que se afirmou e expectativa de 

encaminhamento à finalização, provoca uma frustração no leitor que é 

remetido a mesma ideia, repetida ao longo do texto.  Cumpre acrescentar 

que é esperado desse aluno, pela sua história linguística, que lance mão 

de formas pronominais que substituam, por exemplo, a palavra “pessoas”, 

empregada em demasia no primeiro parágrafo. Diferentemente do aluno 

PB1 que, ao grafar tantas vezes o pronome pessoal “você”, nas oito linhas 

iniciais, revela desconhecer as possibilidades de substituição desse 

pronome de caso reto por outros de caso oblíquo, elementos de coesão 

referencial; fenômeno verificável em outras ocorrências ao longo de sue 

texto. Atenta-se que as repetições citadas resultam em efeitos de sentido 

diversos. Em PV1, torna-se exaustivo; em PB1, reforça a identidade do 

interlocutor pretendido para o seu discurso. 

É sabido que a coesão não é um elemento indispensável nem 

suficiente à coerência do texto (KOCH,1991), mas também não se ignora 
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que quanto mais bem estruturadas as cadeias coesivas, maiores serão os 

efeitos de sentido para o leitor e a explicitude das relações subjacentes, o 

que garante o fator pragmático de aceitabilidade.  

 Mais uma vez, mostra-se a oposição entre a leitura da palavra e a 

leitura do mundo. Enquanto a escola não promover, igualmente, a 

consonância entre essas duas leituras/competências, ela não poderá se 

autodenominar cidadã. 

 Cabe ressalvar que o automonitoramento do aluno PB1, certamente 

dentro do conhecimento da norma padrão adquirido até então, indica o 

reconhecimento do contexto e da exigência de uso formal da língua. Isso 

significa afastar-se de sua biografia linguística e dos saberes construídos 

nos eventos comunicativos de sua comunidade, selecionando outros 

saberes estruturais da norma padrão aprendidos. A língua revela-se, 

então, denotativa de status social, de prestígio. No texto do aluno PV1, 

esse esforço de seleção linguística é menor, pois as escolhas feitas 

aproximam-se, em demasia, de sua biografia linguística. Não raro, esse 

aluno não tem sequer a consciência dos significados de outros saberes 

linguísticos além dos seus, o que – defende-se – fomenta ainda mais as 

desigualdades.  Há, apenas, a concepção de que há um modo “certo” e 

um “errado” no dizer da língua, de ajuizamento negativo, veiculado pela 

sociedade. Autoriza-se a concluir que o aluno PB1, que faz uma seleção 

entre as variedades, adquire maior potencialidade para tornar-se poliglota 

na própria língua (BECHARA, 1987). Por parte do aluno PV1, o 

desconhecimento do ‘outro’, dos significados de seu mundo e dos valores 

simbólicos das variedades linguísticas, tende a restringir o 

desenvolvimento de sua competência comunicativa.  

  

  

5.1.2 Leitura do mundo/competência social 

 

Antes de proceder à análise dos textos, sob a ótica da leitura do 

mundo desses alunos e da consciência social e crítica que trouxeram em 
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suas biografias e que, baliza-se, cabe à escola ampliar, julga-se 

importante resgatar algumas postulações feitas nos capítulos anteriores. 

Primeiramente, retomam-se os conceitos de texto e discurso.  

 Tem-se o conceito de texto como manifestação linguística concreta 

do discurso, o qual é produzido a partir de uma enunciação que veicula a 

ideologia do enunciador e que ocupa um determinado, lugar, espaço e 

tempo, segundo definição de Fiorin (2006), inspirado nas postulações 

bakhtinianas. O indivíduo faz-se sujeito da ideologia, recorrendo à língua 

para significar e significar-se, em condição dialógica com os discursos 

circundantes. Remete-se a Bakhtin (2006, p.36-37): “a palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é 

absorvida por sua função de signo”.  Cumpre, aqui, uma ressalva 

quanto ao significado que o termo “palavra” carrega nas postulações de 

Bakhtin. Sua acepção foge à definição tradicional, pois para o filósofo 

russo a “palavra” traz em si uma carga de historicidade, de dialogismo, de 

interação, conforme as palavras de Cereja (2005, p.204): 
  

[...] levando em conta a natureza dialógica da palavra, é possível 
dizer que, do ponto de vista bakhtiniano, palavra é indissociável do 
discurso; palavra é discurso. Mas palavra também é história, é 
ideologia, é luta social, já que ela é a síntese das práticas 
discursivas historicamente construídas.  

 

  

 Nessa perspectiva, a palavra abandona a condição de apenas item 

lexical e adquire a dimensão de elemento de interação estabelecida entre 

os sujeitos; portanto, dialógica. Ao integrar uma situação real de 

comunicação, assume um caráter ideológico.  

 Os signos, por sua vez, traduzem a forma e a existência do ‘estar’ 

no mundo e ‘com’ o mundo dos sujeitos. É por meio deles que a interação 

e a comunicação ideológica acontecem. Daí a proposição de uma 

pedagogia para as desigualdades permeada por uma educação linguística 

de igual efetividade para todos; assevera-se que, - por meio da 

linguagem, instrumento crucial para as relações humanas-, é que o 

indivíduo se estabelece ‘no mundo’ e ‘com o mundo’, numa atitude de 
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desvelamento de si e do outro. Para isso, defende-se que a noção de 

competência comunicativa abarcada pela instituição escola e pelas 

diretrizes educacionais deva ser ampliada, trazendo para si a tarefa de 

socializar as variedades linguísticas, em especial de ordem diastrática, 

para que – na descoberta do “outro”, diferente de si, e na conscientização 

das condições sociais, culturais e históricas de outros grupos que não o 

seu, questões que se revelam fortemente em seu discurso  – se caminhe 

para o desenvolvimento de uma competência não só linguística, mas 

também social.  A inclusão de um olhar voltado à ética, ao respeito às 

diferenças e à corresponsabilidade social, de fato, na educação linguística 

legitimará a função social da língua por meio da qual, reitera-se, o 

indivíduo “conversará” com a alteridade, adquirindo a consciência de que 

o desequilíbrio social, em que cada um defende o benefício próprio, 

prejudica a todos, indistintamente.   

 A pedagogia para as desigualdades ousa ir além da pedagogia do 

oprimido, de Freire (1987), que, indiscutivelmente, remetia a 

dominadores e dominados, mas assumia a ótica social do dominado, em 

especial. Pressupunha esse educador uma pedagogia para todos os 

homens, mas, possível, após a transformação da realidade opressora, 

voltando – assim - seus pressupostos, com prioridade, a essa libertação. 

Ousa ir além da pedagogia racional, proposta por Bourdieu & Passeron 

(2010), em que reclamam por uma educação cuja proposta pedagógica 

advogue às crianças dominadas os mesmos privilégios educacionais 

concedidos às crianças de classe dominante. Abarcando todas essas 

teorias, a pedagogia para as desigualdades defende uma troca de saberes 

entre os grupos dominantes e dominados (vistos como igualmente 

vitimizados), por meio da linguagem, a fim de que o reconhecimento do 

outro desenvolva nele uma visão crítica tal, do corpo social e político, que 

o impulsione a agir de forma transformadora na sociedade em defesa do 

bem comum, dissipando, paulatinamente, as desigualdades de 

oportunidade. Revigora-se Bauman (1999, p.249): “ser responsável pelo 

Outro e ser responsável por si mesmo vêm a ser a mesma coisa”. 
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 Há que se considerar, no entanto, a neutralidade da palavra 

(Ibidem) quando conveniente a quem a pronuncia. Ou mais frequente, 

ainda, quando é simples reprodutora (deixando de ser neutra no momento 

em que se confronta com as condições reais da comunicação discursiva) 

de um discurso no qual o sujeito está situado e acomodado. Significa dizer 

que a palavra neutra, em situação discursiva, corre o risco de veicular 

uma ideologia de alienação, postura conivente com o status quo de 

dominador, numerosas vezes menos frequente no discurso dos 

dominados. Teme-se que discursos “vazios” sejam automatizados e se 

tornem imutáveis pela ausência do que dizer, pelo desconhecimento de 

outra realidade, além da sua. Receia-se que haja discursos que perderam 

o “caráter indicador de mudança”, conforme afirma Bakhtin (Ibidem). 

Anseia-se pela instauração de uma pedagogia que se aproprie da junção 

das competências comunicativa e social e do comprometimento em 

desenvolvê-las de forma efetiva e eficaz. 

 Esta análise intenta identificar as ideologias, leituras do mundo e 

consciência crítico-social dos alunos PB1 e PV1, a partir do discurso 

manifestado por meio da língua. Sendo assim, fatos linguísticos 

denotativos de significações relevantes para esta tese serão 

contemplados. Entende-se que na formação discursiva é que o sujeito 

constitui os sentidos e a sua identidade, a sua forma de agir no mundo 

por meio da linguagem.  

 Importa, neste momento, observar onde se situam esses discursos e 

de que forma eles significam a igualdade, a diferença e as desigualdades, 

considerados os contextos sócio-históricos em que ocorrem, uma vez que 

trazem em si os valores e a história social dos diferentes grupos. 

 Diferentemente da primeira parte desta análise, a divisão do texto, 

para observação, será feita em três partes, compreendidas como aquelas 

que marcam: a tese, o desenvolvimento e a conclusão; características da 

esfera de ação relativa ao tipo de texto solicitado na proposta. Ainda que 

as referidas partes não afirmem, não desenvolvam e, até mesmo, não 

concluam, serão assim divididas em função de alguma marca linguística 
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que aponte ao leitor o caminho que o texto assumirá, independentemente 

do resultado alcançado pelo autor. Para facilitar o entendimento das 

apregoações, essas partes serão transcritas à medida que a análise for 

avançando. 

  

1ª parte 

 

Aluno PB1 

 

1  “Não é facil se deparar com pessoas que te olhém de outra 

maneira só por que você não faz parte da cultura deles, ou seja, 

“a sociedade burguesa”, talvez eles descriminem  você, como 

exemplo   têm   os   ricos    que   são  muito     preconceituosos  

5 “racistas” eles descriminam você só porque mora na favela ou têm 

pelo menos a cara de favelado para eles você só serve para limpar a 

casa. Você que trabalha  em  casa  de  família   deve saber bém 

como que é o preconceito. 

  Pessoas como  eu  e  você que  não  têm  muito   dinheiro,  

10 sabemos dar muito valor ao que ganhamos nós não 

descriminamos nem um tipo de pesso seja ela negra ou branca, 

pobre ou rico tanto faz, muitas pessoas passam por dificuldade 

como miséria, fome e desemprego, mas no final de tudo nós 

erguemos a cabeça e passamos por todas elas  e  vencemos para  

15 nós todas as pessoas desse mundo são iguais tendo muito dinheiro 

ou tendo menos dinheiro, ou seja, um morador de rua.” 

   

 

Aluno PV1 

 

1  “As pessoas são diferentes, cada um tem um proprio 

estilo, uma propria maneira de andar e falar, pessoas com 
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culturas diferentes da nossa, e algumas pessoas acham que é 

um desafio conviver com pessoas diferentes, mas que desafio é  

5 esse? É isso que faz o mundo a diversidade e as diferenças” 

 

Inicialmente, cabe avaliar a que interlocutor cada um dos alunos 

direciona seu discurso. No aluno PB1, nota-se a presença de três sujeitos: 

o “eu”, o “nós” e o “ele(s)”. O aluno mostra adquirir consciência de si 

mesmo à medida que se conscientiza de quem é o outro. Outrossim, 

sinaliza o lugar de seu discurso, em um contexto social e histórico 

particular fortemente posicionado e de explícita localização do outro em 

relação assimétrica, de oposição,  a sua. A presença do “ele(s)” - 

remetendo ora ao(s) rico(s), ora à sociedade preconceituosa, ora ao 

Estado - molda o que PB1 diz, clarificando o que o outro representa e 

significa para o autor; isto é, sua identidade social vai-se construindo a 

partir da identidade que ele atribui ao outro, com acentuada subjetividade 

por força do caráter de opositivos em que se constituem. 

 O discurso de PB1 é, notadamente, direcionado a um “você” que, na 

verdade, é ele mesmo, embora seja, em implícito, amplificado para um 

“nós” que representa todo seu grupo social., considerando que a 

figuratização do “eu” não se refere a um ser humano único, mas a um 

sujeito representativo de uma coletividade localizada no mesmo tempo e 

espaço em que se instala o enunciador do discurso. Recorre-se às 

palavras de Benveniste (1966, p.259): 
 

A linguagem só é possível porque cada locutor se coloca como 
sujeito, remetendo a si mesmo como eu em seu discurso. Dessa 
forma, eu estabelece uma outra pessoa, aquela que, 
completamente exterior a mim, torna-se meu eco ao qual eu digo 
tu e que me diz tu. 
 
 

 Entende-se, portanto, que o ato enunciativo constitui-se a partir das 

instâncias de pessoa, tempo e espaço, tomando como base teórica os 

estudos de Fiorin, sobre essas categorias, fundamentados a partir de 

Benveniste, dispostos em sua obra “As astúcias da enunciação” (2005). 
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Nesta análise, serão considerados apenas os processos enunciativos que 

sejam condizentes com o objeto a que ela se propõe, a lembrar: verificar 

os conceitos de diferença, convivência e desafio construídos por cada 

aluno, além de avaliar a consciência crítico-social desenvolvida em cada 

um. Certamente, os efeitos de sentido produzidos por meio de uma ou 

outra escolha linguística serão contemplados. 

 Da L1 à L16, tem-se a ocorrência de dez marcadores de pessoa, 

entre “você”, “te” e “nós”, constituintes do universo do enunciador. 

Reitera-se que, em sua maioria, são marcadores que remetem a ele 

mesmo, representante linguístico, naquele momento enunciativo, de seu 

grupo social. No entanto, atenta-se para as ocorrências de “você” nas L7 e 

L9. Evidencia-se, aí, o interlocutor a quem o locutor se dirige: ao seu 

igual. O sujeito individualizado, linguisticamente, no primeiro parágrafo, 

torna-se um “nós”, integrando o “você” igual a mim – e seu interlocutor 

inicial - ao seu discurso, alterando o direcionamento do que diz e para 

quem diz. De uma posição apelativa e de modalização afetiva (“Não é 

fácil”), seu discurso assume um caráter de denúncia crítica e 

reivindicatória. 

 No texto do aluno PV1, a impessoalidade é o tom assumido pelo 

enunciador, marcado, já na L1, pela palavra “pessoas” (repetida cinco 

vezes nas cinco linhas do primeiro parágrafo), da categoria de “eles/elas”, 

que podem significar uma infinidade de sujeitos; inclusive, nenhum 

(FIORIN, 2005, p.59). É mister enfatizar o emprego do pronome 

indefinido adjetivo “algumas” diante da ocorrência de “pessoas”, na L3, 

provocando o entendimento de que o sujeito se exclui desse grupo de 

pessoas que consideram a convivência com as diferenças um desafio; 

aliás, as diferenças, nesse parágrafo, compreendido com a tese a ser 

defendida ao longo do texto,  são entendidas como as características 

diferentes que as pessoas têm. Em violenta oposição, instala-se o 

significado de diferenças no discurso de PB1, para quem diferença 

significa desigualdade. Essa leitura do mundo, construída a partir de sua 

vivência, é que se demonstra ausente da leitura do mundo de PV1.  
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 Outra questão da categorização de pessoa surge no emprego do 

pronome pessoal “nossa” que remete à palavra “cultura”, na L3. O aluno 

impõe um limite entre seu grupo e outras pessoas indefinidas, assumindo-

se, pela primeira vez, de forma explícita no discurso, embora amplificado 

na pluralização do “eu”.  

 Note-se que, para PV1, o desafio é conviver com pessoas diferentes. 

Para PB1, o desafio é conviver com as desigualdades. Há uma acentuada 

necessidade em PB1, observada da L10 à L16, de se positivar, de afirmar 

que ele(s), sim, sabe dar valor ao trabalho, não discrimina ninguém e 

que, apesar das necessidades por que passa, é vencedor de cabeça 

erguida, numa atitude de alta responsividade, conforme prevê o caráter 

dialógico do discurso, diante das injustiças que o enunciador julga ser 

vítima. PB1, primeiramente, nega suas qualificações para afirmá-las 

posteriormente. É como se, ao ver o outro, avaliasse o que o outro “é” e 

ele “não é”, para, então, declarar o que ele faz com aquilo que o 

determina diferente do outro. Entendimentos esses reveladores para uma 

escola que se afirma como cidadã. PV1 abstém-se, totalmente, do caráter 

social das diferenças e encerra essa parte com uma pergunta retórica que 

passa a percepção de indignação diante daqueles que ajuízam ser um 

desafio conviver com pessoas diferentes. E responde, em tom solene e 

professoral, atribuindo às suas palavras uma coloração de verdade. 

 Autoriza-se a inferir que, para o aluno PV1, conviver com as 

diferenças é simples, não há desafio algum; ao passo que, para PB1, fica 

evidente o quanto é difícil, haja vista a expressão inicial: “Não é fácil”. E, 

registrando o emprego recorrente da palavra “só”, na função de advérbio 

intensificador, cumpre aludir que há uma tentativa de tornar menores os 

motivos que levam “eles” a agirem de forma tão preconceituosa e injusta 

em relação a “você/eu/nós”; razões que, segundo o enunciador, não são 

suficientemente desafiadoras e determinantes para a exclusão. Daí, o tom 

de resposta às atitudes dos ricos que, no seu entender, os desqualificam. 

Essa importância dada à autovalorização não corporifica o texto de PV1, 

em nenhum momento. 
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 Cabe uma alusão ao termo “cultura”, empregado nos dois textos. 

Para PV1, “pessoas com culturas diferentes da nossa”; para PB1, “ (você) 

não faz parte da cultura deles”. Há uma variação do status em que cada 

um se vê diante da sua cultura ou da do outro. O aluno PV1 exclui as 

culturas diferentes da dele; PB1 se vê excluído da cultura “deles”. 

 O tempo demarcado nesses enunciados é o mesmo, instaura-se no 

momento em que o enunciador toma a palavra: é o tempo presente, o 

“agora”, cuja temporalidade é a mesma tanto para o enunciador como 

para o enunciatário; é o tempo linguístico que prevalece em detrimento do 

crônico. O tempo presente dos verbos indica que o momento do 

enunciado é o mesmo da referência, produzindo um efeito de sentido 

denotativo de uma situação que permanece inalterada, como se os fatos 

enunciados fossem “verdades” contínuas. 

 Observe-se que o espaço de onde enuncia o aluno PB1 é 

compartilhado com o “você”, igual a ele, transformado em “nós, e se 

constitui no confronto com o espaço do “outro” que, reconhecidamente, 

não é o “aqui” do enunciador. Em outras palavras, há a consciência de 

que existe outro espaço no qual o “eu” não está inserido. E essas 

desigualdades são marcadas com referentes concretos, objetos de sua 

realidade. Há duas identidades que se concebem como dois polos de 

comportamento e valores. Há a presença de indicativos do seu status 

social como miséria, fome e desemprego, que não são compartilhados 

pela visão de mundo denotada em PV1. Revigora-se, nesse diapasão 

interpretativo, Freire (1987, p.56): 
 

 A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da 
introjeção que fazem eles da visão que deles têm os 
opressores.[...] Dentro dos marcos concretos em que se fazem 
duais é natural que descreiam de si mesmos. 
 
 

 Não há, em PV1, qualquer alusão a outro sítio que não seja o seu, 

com o qual se identifica, não demonstrando consciência, significativa, de 

outro espaço social e identitário muito diverso do que lhe pertence. Há 

assunção de que as diferenças existem, mas – repete-se – são diferenças 
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e não desigualdades. Nota-se maior abstração em seus referentes. Não se 

verifica, também, uma abertura do mundo de PV1 para que PB1 possa 

participar; inversamente, nota-se que PB1 busca essa abertura para que, 

desse mundo, possa participar, tendo lugar e “voz”. Esses não podem ser 

frutos de uma escola que forma para a cidadania. Uma pedagogia para as 

desigualdades intenciona a promoção de uma abertura do mundo do “eu” 

e do “não-eu” que, ao viabilizar a troca de saberes sociais, por meio do 

desenvolvimento da competência comunicativa, entre um e outro e de um 

para o outro, gere transformações, oportunize a formação de laços 

afetivos, engendre uma trama social menos desigual e permeada por 

injustiças. 

 

2ª parte 

 

ALUNO PB1 

 

  “Como exemplo têm a historia do morador de rua que foi 

queimado enquanto estava dormindo em um banco da Praça 

quem fez isso? (vou lhe responder foram uns  play  boys  que se  

20 achavam no direito de matar o mendingo). por causa desses 

ataques aos moradores de ruas muitos outros aconteceram a 

outros moradores de ruas, com esses ataques acontecendo, 

muitos outros moradores começaram a se sentir inseguros 

dormindo na ruas e procuraram abrigos para não dormir nas 

25    ruas etc.” 

  

 

 

ALUNO PV1 
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6  “Quando eu vou viajar, eu não quero ir para um mesmo lugar, 

com pessoas com as mesmas ideias e estilo, e de cidades com a 

mesma arquitetura.  

Eu quero coisa nova e aprender com as diferenças dos povos. 

10  É claro que tem culturas diferentes da nossa, culturas que a 

gente não consegue se adaptar tão facilmente quanto outras, mais 

isso não é desculpa para ter preconceito com elas. Por que não 

importa a cor, nem a religião, nem o dinheiro que faz um 

homem, mas sim    suas    características interiores que fazem o  

15 homem. E o amor, o amor uni tudo, em todos os lugares.” 

 

 Na sequência textual de PB1, tem-se, assim como na 1a parte 

analisada, uma busca, concreta e dentro de seu universo de ação, de um 

fato real e verdadeiro que comprove sua tese de que há desigualdade e 

injustiça nas relações entre ricos e pobres. Identifica como agentes da 

ação de “queimar” o mendigo, jovens ricos (playboys) e violentos, dos 

quais eles têm de se proteger. Ter dinheiro é sinônimo de riqueza, mas 

não de dignidade, conforme havia assinalado na conclusão do fragmento 

anterior. Esclarece, portanto, neste parágrafo que o fato de serem ricos 

não lhes dá o direito de atacar um morador de rua. Interessante observar, 

por essa ótica, a ameaça de violência que os dois grupos veem um no 

outro. Essa afirmativa nega a expectativa social de que a violência vem 

dos menos favorecidos e de que é amedrontadora apenas para os que 

gozam de mais prestígio econômico. Vale conhecer a opinião de um aluno, 

do grupo PV, registrada neste fragmento: 
 

“Além do racismo, tem a diferença da classe social onde o pobre 
pele escura é o ‘vilão’ e o rico pele clara é a ‘vítima’, esse pré-
conceito acontece no mundo inteiro. São poucos que conseguem 
levar isso na brincadeira. [...] Essa diferença causa conflitos e 
esses conflitos podem se manifestar desde uma ‘piadinha’ racista 
até uma morte violenta.” 

 
 
 Contrariamente a essa visão, PB1 contesta que são os playboys, que 

têm muito dinheiro, que “se acham no direito de matar”; os que não têm 
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nenhum dinheiro são os moradores de rua que precisam se proteger dos 

muito ricos. Dessa forma, o enunciador demonstra não se situar no grupo 

dos que não têm nenhum dinheiro, pois ele não é morador de rua. A 

igualdade das pessoas resume-se em respeitar um ao outro. Ninguém tem 

o direito de matar uma pessoa, “só” porque a vítima é pobre. Os valores 

que o locutor coloca em pauta são os relativos às pessoas e aos seus 

direitos em oposição aos valores relativos ao dinheiro, ao “ser rico”. 

 A pergunta que o enunciador formula, L3, não assume a mesma 

carga retórica da interrogativa feita por PV1, já comentada.  Por meio do 

discurso indireto livre, o locutor interrompe o fluxo discursivo, provocando 

uma discordância, não se sentido, mas de tom. Nota-se que PB1 não 

autoriza o seu interlocutor a responder à questão. Adianta-se na resposta, 

impondo um saber de verdade, num recurso discursivo que direciona a 

sua argumentação de forma a ratificar suas afirmações. Resta ao 

interlocutor aceitar, ou não, o todo ou parcelas dessa verdade. A repetição 

de expressões, a ausência de pontuação, o tom de oralidade, enfim, as 

lacunas coesivas desse fragmento enfraquecem a força argumentativa do 

enunciado, apesar de forte assertividade. 

 Igualmente, PV1 busca, em seu repertório social, um exemplo 

comprobatório do que sua tese afirma. É sabido que, cada vez que um 

sujeito produz um discurso, ele se baseia em suas representações 

particulares de algo e caberá ao interlocutor selecionar e identificar o 

referente intencionado pelo autor. Questiona-se, por serem tão diversos, 

se os referentes explícitos e implícitos nos dois discursos seriam bem-

sucedidos numa situação de interação concreta entre esses pares da 

interlocução. 

  Introduzido pela conjunção adverbial indicativa de tempo e do 

tempo verbal “vou”, depreende-se do enunciado que “viajar” é uma ação 

habitual do aluno. A seguir, seleciona e organiza elementos de 

representação de seu habitat e, por meio deles, apresenta os objetos a 

que se refere quando trata as diferenças como objetos de mundo ainda 

não conhecidos: mesmo lugar, mesmas ideias, mesmo estilo, mesma 
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arquitetura. As diferenças, para ele, são positivas e representam novo 

saber cognitivo, mas, em nenhum momento, novo saber sobre as 

desigualdades. 

 Cabe destacar que a categoria de pessoa sofre uma alteração nesse 

fragmento. Não havia até, então, a particularização do “eu”, conforme se 

verifica no parágrafo em pauta. Do distanciamento crítico imposto ao 

emprego da terceira pessoa do plural na parte anterior, o discurso 

desloca-se para a singularidade do “eu” e de seu universo social 

particular. Não se trata de um “eu” social, mas de um “eu” individual que 

assume para si a responsabilidade do que passa a enunciar. Há uma 

aproximação da fonte enunciativa. Infere-se que as asserções sobre o 

tema, dispostas na primeira parte, são distanciadas do “eu”, que – 

discursivamente – não as assume como sendo suas. A sequência “eu não 

quero” demonstra intensa subjetividade a um discurso que vinha sendo 

ancorado na objetividade e no distanciamento dos fatos. Há uma ênfase 

nessa atitude de particularização em detrimento do papel social. Instala-

se esse posicionamento do sujeito como oposto ao sujeito do discurso de 

PB1. O “eu” assumido por ele, no emprego de “você”, produz um efeito de 

sentido de grupo social. A individualidade do sujeito não está presente no 

texto de PB1. Nas comunidades carentes, como essa a que pertencia esse 

aluno, é fato comum o sentimento aflorado de solidariedade repercutido 

em suas vozes que, invariavelmente, se pronunciam em nome do bem 

comum de todo o grupo. 

 O parágrafo subsequente, de PV1, é introduzido pelo modalizador 

epistêmico asseverativo “é claro que” de julgamento do teor da verdade 

veiculada em seu discurso. Nesse momento, PV1 reitera sua certeza, o 

seu saber, a obviedade a respeito da existência de diferenças entre as 

pessoas. Intenciona, destarte, dar ciência de conhecimento sobre uma 

verdade cristalizada em seu discurso e, provavelmente, do grupo social 

que o circunda. Há um retorno à pessoa pluralizada que reassume a 

responsabilidade pelo que vai enunciar. Pela primeira vez, seu discurso vai 

sendo orientado para as questões sociais e de valores das diferenças 
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(como cor, religião, dinheiro) geradoras de desigualdades. Ressalta-se a 

questão financeira como parâmetro de estabelecimento das diferenças 

entre os homens e qualificadora, fortemente arraigada, também, no 

discurso de PB1.  

 A inserção do termo “preconceito”, no entanto, cria, no interlocutor, 

a expectativa de mudança de direcionamento do discurso, na 

contemplação de novo viés sobre as diferenças. No entanto, registra-se 

um enunciado, de lacunas coesivas, que veicula informações circulares, 

que impedem a progressão temática. Inusitadamente, o locutor adiciona 

um novo elemento totalmente estranho às formações discursivas 

anteriores. Não há relação lógico-semântica entre tudo o que foi dito e a 

palavra “amor”, fato que promove uma ruptura no fluxo discursivo e 

inviabiliza sua tentativa de argumentação. 

 Cabe, por fim, avaliar os deslocamentos da categoria de pessoa 

desse discurso. Inicialmente, o locutor se utiliza da forma pronominal 

implícita em “as pessoas”, o que surte o efeito de um distanciamento da 

cena enunciativa, de um apagamento do “eu” na formação discursiva. Em 

seguida, retorna à cena, em atitude subjetiva que contempla apenas a sua 

individualidade. Retoma, então, a condição de grupo social, ao ampliar o 

“eu” para “nós” e “a gente”, assumindo-se como parte de um grupo, 

ecoando um discurso já cristalizado e, por isso, enfraquecido no seu poder 

de persuasão. Conforme será clarificado, adiante, no momento de sua 

tentativa de conclusão, mais uma vez, o enunciador afasta-se das 

categorias de pessoa “eu” e “nós”. 

  Essas marcas de individualismo e de impessoalidade não se 

apresentam nas formações discursivas de PB1. Infere-se, por meio dos 

efeitos de sentido produzidos, que o sentimento de grupo é parte do 

universo social em que esse aluno se instala. O discurso de PV1 traz 

marcas de alienação em relação às diferenças geradoras de desigualdade 

social. Essa parece ser uma característica da formação discursiva de um 

grupo dominante a quem não interessa, pela manutenção conveniente de 

seu status quo social, a mudança. Constatou-se, na prática educativa 
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desta professora, que essa consciência alheia à realidade social do país e 

ao diferente, denotada no discurso vazio, não raro observado nas 

produções textuais do grupo social alocado na unidade escolar de 

prestígio, é um dos grandes desafios enfrentados pelas escolas privadas 

de nível A. 

 

3ª parte 

 

ALUNO PB1 

 

26  “A impunidade no nosso país comprova, que quem tem 

muito dinheiro é preso e muitas vezes saem impune, é só pagar 

uma fiança e rapidamente é solto ou aguardando  de 4 a 10 

anos para serem julgados. O pobre rouba  uma   margarina para  

30 dar de comer aos seus filhos e é preso até julgado no mesmo ano 

em que foi preso e pega de 2 a 3 anos de prissão, essa atitude da 

justiça comprova o preconceito entre as sociedades, entre o pobre e 

o rico.” 

 

 

ALUNO PV1 

 

16  “Por isso as pessoas tem que aprender com as diferenças, e 

aprender a ser diferente. Mas ai então as pessoas diferentes terão o 

desafio de conviver com pessoas iguais.” 

  

 Conforme já citado, o resgate do sujeito “pessoas”,  por PV1, para 

condição de sujeito da enunciação na conclusão de seu texto, expectativa 

criada pelo emprego da conjunção coordenativa/operador de conclusão, 

“por isso”, que modaliza o encaminhamento da proposta para o problema 

constituído, anteriormente, como o desafio de conviver com as diferenças, 

promove um apagamento da 1ª pessoa do singular/plural, excluindo-se do 
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grupo das pessoas que “tem” , modalizador de obrigação, que aprender 

com as diferenças. Essa é a “solução” sugerida por ele para o desafio. No 

entanto, adverte, pelo uso do modalizador de consequência “então”, 

acompanhado do “aí” de função anafórica, que esse “aprendizado” tem 

um preço, que não encontra coerência na sequência discursiva composta 

de um jogo antitético de palavras que não produzem nenhum sentido. 

 A conclusão do texto de PB1 inicia-se com a introdução de uma nova 

informação textual, mas não discursiva. Implicitamente, ao dar o exemplo 

do mendigo, está o sentimento de que há atos de violência sem punição, 

constatação também implícita em “que se achavam no direito” e “com 

esses ataques acontecendo”. O recurso argumentativo é bem-sucedido 

quando o locutor introduz uma constatação de tudo o que afirmou em sua 

tese, na 1ª parte de seu texto, reforçando, ainda mais, a relevância do 

exemplo citado nessa exitosa tarefa de fazer valer seu discurso como 

verdadeiro. Essa competência comunicativa sobrepõe-se à verificada no 

texto de PV1. O referente do texto do aluno PB1 é muito forte, ancorado 

que está em sua vivência social. Há uma consciência social e política que 

extrapola sua restritividade linguística no âmbito da coesão. Reitera-se 

que impressiona a coerência construída em seu discurso. Mais uma vez, 

persuadindo com a afirmação do caráter de verdade de suas asserções, o 

locutor busca no seu repertório social um exemplo de um fato real, que 

teve grande repercussão na mídia e (assim como o caso do mendigo 

queimado) que se evidencia de forte significância em seu contexto: o 

roubo de uma margarina por uma mulher pobre. Inclusive, vale observar 

o conhecimento que o aluno demonstra ter das penas impostas aos 

transgressores dos dois grupos que, em seu discurso, se opõem. 

 O remate da conclusão do texto de PB1 traz, à luz, o significado que 

essa divisão social e o preconceito constatado tem para ele: o de injustiça. 

Essa crença está ancorada nos acontecimentos a que está sujeita a sua 

vida. O mundo justo, segundo seu entendimento, está distante de seu 

controle. A ele, representante de seu grupo social, a injustiça é imposta 

pela desigualdade de que se compreende vítima. Freire (1987, p.57) 
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afirma que os oprimidos “têm uma crença difusa, mágica, na 

invulnerabilidade do opressor. No seu poder de que sempre dá 

testemunho”. O significado de injustiça está atrelado às comprovações de 

que ele não tem o que merece, conforme revelado no segundo parágrafo. 

A experiência da confrontação com o outro, com o diferente, tem saldo 

negativo para ele. Em oposição, tem-se, em PV1, o reconhecimento de um 

saldo positivo, nesse mesmo confronto, revestido pela concepção de que 

conviver com as diferenças traz novos saberes; embora, dissociados da 

questão das desigualdades sociais. 

 Vale registrar alguns fragmentos de textos de outros alunos 

pertencentes ao grupo social de PV1. A concepção de diferença, também, 

não se reporta à desigualdade: 
 

É comum, por exemplo, entrarmos em um restaurante e pedir um 
prato que já conhecemos, e não experimentar algo novo. O que 
devemos fazer é mudar esse pensamento, é percebermos que ao 
rejeitar o diferente, estamos nos fechando a novos conhecimentos. 
(Texto de aluno do grupo PV). 

 
 

 Impressiona a semelhança entre a leitura do mundo desse aluno e a 

de PV1 analisada. 

 Acrescenta-se um fragmento de outro aluno: 
 

Muitas pessoas são apaixonadas pela diversidade cultural, um 
ótimo exemplo é a experiência do intercâmbio, onde você precisa 
aprender a respeitar as diferenças. Aí que está o problema, 
enquanto existem pessoas que são apaixonadas pela diversidade, 
existem outras que não conseguem tirar proveito, ou seja, 
aprender com as diferenças. (Texto de aluno do grupo PV). 

 
  
 São muitos os exemplos de recorrência a viagens como concreto 

desafio de se deparar com o diferente, assim como a qualificação de 

positividade em função da aquisição de novos conhecimentos.  

 Em oposição a essas abordagens, o desafio, para PB1, instala-se 

como a dificuldade de conviver com as injustiças, em escala maior do que 

a convivência com as desigualdades. 



164 

 

 Obviamente, os indivíduos representam seu universo de acordo com 

a posição de dominadores ou dominados que ocupam no corpo social. O 

que lhes é comum, no entanto, é a incompatibilidade entre as duas 

competências que se julga serem dever da escola, enquanto esse for o 

espaço de ensino e aprendizagem eminente. O texto do aluno PB1 é 

inteligível e comunica, indubitavelmente, mas não implica conhecimento 

da norma padrão, variedade pela qual ele será avaliado na sociedade. Há 

que se considerar que seu texto exige esforço, aceitabilidade e boa 

vontade por parte do leitor. O aluno PV1, além de não demonstrar 

conhecimento linguístico suficiente para a elaboração de um texto 

adequadamente coeso (apesar de superior nesse quesito ao do aluno 

PB1), peca pela ausência de conteúdo relevante ao desenvolvimento do 

tema proposto. Isso conduz à constatação de que na ausência de uma das 

competências, comunicativa e social, nenhum dos textos ratifica a 

finalidade de formação para a cidadania, responsabilidade da escola. De 

um lado, há leitura de palavra; de outro, há leitura do mundo.  

   

5.2  ANÁLISE DE TEXTOS DO GRUPO B 

 

Texto do aluno PB2 – 1ª versão – sem refacção 

 

1  “ É complicado conviver com as diferenças, mas não 

imposivel. Porque de qualquer jeito somos diferentes, Cada um 

tem um tipo de cultura temos cores de pele  pensamentos 

diferentes. Por que   se  nós fossemos  todos   iguaizinhos   sera 

5   m a i s  complicado ainda. Por que nós não iamos ter as nossas 

opiniões diferenciadas. 

No nosso cotidiano e possivel ver isso em debates de políticos na 

televisão. Eles retratam várias opiniões diferentes. Nenhum deles 

tem os mesmo pensamentos. 

10   Também vivemos em um paradoxo ao mesmo tempo 

somos iguais, temos que ser iguais, logo todos devemos que ter 
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o mesmos direitos. Não é por que uma pessoa tem mais dinheiro 

que outra que não devem ter um ensino de qualidade ou  uma 

cor  diferente  de  pele. Todos    temos    que  ter   as   mesmas  

15 oportunidade, pois todos somos iguais feitos de carne e ossos. 

Somos seres humano.” 

 

Texto do aluno PV2 – única versão 

 

1  “No texto ‘Uns iguais aos outros” se diz que todos são 

iguais, mesmo sendo de outras tribos ou culturas. Pessoas mais 

velhas ou mais novas, com a mesma ou diferente raça, ou com 

classes sociais iguais   ou   totalmente  diferentes  têm  que  ser  

5 consideradas pessoas iguais e não podem ser discriminadas 

simplesmente pelo seu modo de ser, de se vestir ou de lidar com os 

acontecimentos que ocorrem ao seu redor. 

As pessoas de qualquer lugar, não importa da onde 

venham, não tem o direito de ter preconceito com os outros só  

10 porque não são iguais a eles. Todos têm os mesmos direitos de 

fazer o que quiserem, tudo que acham que é para o seu bem, para 

ser feliz do modo que quiserem. 

  Em todos os lugares, cidades, casas, ruas, as pessoas que nós 

convivemos  são   diferentes, mas  mesmo  assim podemos 

 15  gostar de todas. Usamos roupas diferentes dos outros, falamos 

diferente; todos os nossos jeitos ou gestos são diferentes e é por 

isso que a vida é boa, que nos divertimos. São só essas maneiras 

que podemos dizer que somos diferentes, porque de acordo com o 

resto não podemos ter preconceito, falar ou fazer  

20 gestos que mostrem que não gostamos ou criticamos algo ou 

alguém. 

  Com tudo, podemos dizer que temos que cuidar da nossa 

própria vida, não podendo dar opinião no que as outras pessoas 

fazem  ou   deixão de   fazer. Todos   tem  direitos  e    deveres, 
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 25 podendo fazer da sua vida o que bem entender.” 

 

  

 Cumpre, de início, advertir que, na análise deste segundo grupo, 

serão contempladas apenas as ocorrências linguísticas, discursivas e de 

significação que sejam diversas àquelas analisadas no grupo anterior. 

Entende-se essa determinação como necessária, a fim de evitar repetições 

que, certamente, levariam o leitor à exaustão. 

 

 

5.2.1 Leitura da palavra/competência comunicativa 

 

 A exemplo da análise do texto do aluno PB1, cabe – primeiramente - 

historiar a competência linguística de PB2 no momento de ingresso no 

referido projeto, conforme exposto no seguinte fragmento: 

  
 Olá pessoau! vocês Pensam no Futuro? Se pessam, Otimo! Eu 
penso. Olha dos nós temos que pensar. 
 Temos que levar mas a serio os Estudo, por que o Estudo é que 
vai nós levar a um trabalho melhor que um bom trabalho 
ganharemos bem e podemos ter condições para cuidar da nossa 
fimília e não paçaremos por necessidade no Futuro. 

   
 
 Apesar dos problemas, e muitos, que seu fazer linguístico ainda 

apresenta, registra-se um crescimento, após um trimestre de trabalho. 

 PB2, após oito anos de ensino fundamental, enfatiza-se com rigor, 

não diferenciava sequer o emprego de letras minúsculas ou maiúsculas no 

tecido textual. No texto integral, a ser analisado, observa-se uma única 

ocorrência dessa troca, na L2. Comprovadamente, no processo de 

refacção, o próprio aluno identificou esse equívoco.  Para um aluno, com 

oito anos de escolaridade, verificam-se, em seu texto de chegada ao 

ensino médio, confusões bastante elementares como a incidência de 

equívocos de concordâncias verbal e nominal em sequências linguísticas 

simples, a presença insuficiente de pontuação (igualmente a PB1, há 
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dificuldade no emprego do ponto final!) e alto índice de repetição, sem 

relevância, de palavras. Observa-se que algumas dessas deficiências 

foram sendo suprimidas, conforme observado no texto em pauta. 

Acrescenta-se a isso, a dificuldade em separar o texto em períodos ou 

parágrafos, o que provoca a interrupção ou a inconclusão de um raciocínio 

argumentativo, tornando-o incoerente, conforme atinado na estruturação 

do primeiro parágrafo. 

 Convém relatar que as questões linguísticas desse grupo de alunos, 

da unidade localizada na favela, eram tantas que coube ao professor 

eleger as mais urgentes; daí a permanência de algumas ocorrências – 

muitas vezes, de ordem basal – nos textos desses alunos, inclusive, 

frequentes mesmo após um ano de trabalho. Cada abordagem de ordem 

gramatical desdobrava-se em priorização de requisitos mínimos não 

ensinados para que se pudesse avançar.  

 Destarte, algumas marcas de variação diastrática se fazem notadas, 

em menor quantidade, mas em ocorrências de acentuado grau de 

estigmatização. É o caso da supressão do ‘s’ na marcação do plural em 

todos os elementos do sintagma nominal (L9 e L16). Essa questão de 

variação linguística teve sua abordagem realizada no início deste capítulo.  

 A ausência de concordância verbal presente em L12-13, “pessoa” e 

“devem”, provoca uma incoerência local que, embora obrigue o leitor a 

retomar a leitura da sequência precedente em busca do respectivo 

referente, não compromete a coerência do todo. Observe-se que esse 

desvio da norma padrão não ocorre no texto de PV2. Em seu texto, 

porém, há outros eventos linguísticos demonstrativos de lacunas no 

conhecimento das normas da língua de prestígio. Há dificuldade, até 

mesmo, em conectar sequências linguísticas por meio do emprego de 

preposições exigidas pelas regências verbal (L14) e nominal (L17-18).  

 Em PV2, apesar de não haver registros de irregularidades tão 

elementares como em PB2, observam-se outras tão surpreendentes 

quanto aquelas, se considerado que esse aluno advém de oito anos de 

escolaridade na rede privada e que a norma padrão é língua de uso e 
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referência de seu grupo social. Um exemplo é a repetição das palavras 

“igual” e “diferente” que poderiam ser substituídas em função de um 

repertório linguístico mais amplo do que o de PB2 ou a reiteração de 

ideias que ora se complementam, ora se contrapõem, trazendo uma 

incoerência acentuada a seu texto. Há um jogo de palavras injustificável, 

uma vez que produzem sentido nenhum. É o caso da sequência textual, 

entre a L2 e L5, em que ele afirma que mesmo “diferentes” em vários 

aspectos, ali descriminados, as pessoas têm que ser “iguais”. Mais à 

frente, L15 a L17, assume que, em algumas “maneiras”, “somos 

diferentes”. Enfim, exige-se do leitor que retorne, algumas vezes, 

repetindo a leitura de todo texto anterior, a fim de tentar entender o 

raciocínio do autor que é clareado, com esforço, na percepção de que cada 

uso das palavras “diferente” e “igual” tem carga semântica variada.  

 Essa confusão coesiva e incoerente, em estruturas linguísticas de 

pouca complexidade, deveria – segundo as diretrizes educacionais e a 

consciência social de que a escola privada oferece um ensino de melhor 

qualidade – ter sido resolvida no ensino fundamental. Embora o texto de 

PV2 seja mais fluido, linguisticamente, do que o texto de PB2, os dois 

equiparam-se pela ausência de competências comunicativas supostas para 

esta etapa da educação de cada um.  

 Quanto à organização da informação a ser veiculada pelos dois 

textos, PV2 escolhe um início de remissão anafórica a um objeto de 

referência localizado fora do texto, presente na proposta de redação. O 

início de PB2 é catafórico, criando a expectativa de que as justificativas 

para sua afirmação primeira serão dispostas a seguir. Essa estratégia, 

inclusive, automatizada em situações opinativas, faz com que o autor 

empregue o conector explicativo “porque” na introdução de cada uma das 

novas sequências. Não há percepção de que, na L4, há a introdução de 

uma informação que se impõe com conteúdo adversativo à declaração de 

que “é complicado conviver com as diferenças”, “mas”, “se fossemos 

todos iguaizinhos sera (será? seria?) mais complicado ainda”. Segue-se, 

então, a justificação para essa nova declaração, introduzida pelo conector 
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explicativo dessa ordem semântica. Essas deformações coesivas abrem 

lacunas na inteligibilidade e legibilidade do texto, lembrando que nem 

todo leitor está disposto a se empenhar na edificação do sentido. 

 A estratégia de que PV2 lança mão, a remissão a um texto 

considerado legítimo, por ter integrado a proposta, sinaliza que sua tese 

buscou ancoragem em um texto que explicita diferenças pontuais para 

denunciar, implicitamente, uma relação humana que é tecida pela trama 

da desigualdade. A proposta de redação, aliás, oferece, como elementos 

de reflexão para o desenvolvimento do tema, textos e imagem que 

reportam à questão da diversidade, com ênfase no viés cultural, mas 

direcionada aos desdobramentos sociais originários de uma postura de 

intolerância ao diferente ou desrespeito à dignidade humana. Observa-se, 

previsível e justificadamente, que cada qual se apega ao recorte do tema 

com o qual se identifica. E, neste momento, é por essa visão que esta 

tese se interessa. 

 Faz-se mister destacar que o texto de PV2 é remetido, em 

referências e exemplos, à coletânea disposta na proposta. O aluno 

absorve essas informações, apropria-se delas e não se posiciona por meio 

de novas ideias. Seu texto torna-se, assim, uma espécie de paráfrase do 

material oferecido para reflexão. PB2, por sua vez, introduz elementos de 

referência e de argumentação, e de aguda significância no seu universo 

social, além daqueles mencionados na proposta de redação.  

 

5.2.2 Leitura do mundo/ competência social 

 

 Para este momento de análise, serão divididos os textos em três 

partes, a exemplo do modelo adotado no exame do material do grupo A. 

 

1ª parte 

 

ALUNO PB2 
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1  “É complicado conviver com as diferenças, mas não 

imposivel. Porque de qualquer jeito somos diferentes, Cada um 

tem um tipo de cultura temos cores de pele  pensamentos 

diferentes. Por que  se  nós fossemos  todos iguaizinhos sera mais  

5 complicado ainda. Por que nós não iamos ter as nossas opiniões 

diferenciadas.” 

 

ALUNO PV2 

 

1  “No texto ‘Uns iguais aos outros” se diz que todos são iguais, 

mesmo sendo de outras tribos ou culturas. Pessoas mais velhas ou 

mais novas, com a mesma ou diferente raça, ou com 

classes sociais iguais  ou totalmente diferentes têm que ser  

5 consideradas pessoas iguais e não podem ser discriminadas 

simplesmente pelo seu modo de ser, de se vestir ou de lidar com os 

acontecimentos que ocorrem ao seu redor. 

  As pessoas de qualquer lugar, não importa da onde 

venham, não tem o direito de ter preconceito com os outros só  

10  porque não são iguais a eles. Todos têm os mesmos direitos de 

fazer o que quiserem, tudo que acham que é para o seu bem., para 

ser feliz do modo que quiserem.” 

   

 Em complementação ao já explicitado no final das considerações 

sobre a LP desses alunos, observa-se que o uso do elemento modalizador 

afetivo, “é complicado”, no início do texto de PB2, é bastante semelhante 

à descrita por PB1 (“não é fácil”). Isso implica inferir que, para os alunos 

desse grupo social, a experiência de enfrentamento da diversidade é 

penosa, atenuada, no entanto, para PB2, ao ressalvar “mas não 

imposivel”. Essa assunção da pessoa “nós” atribui acentuada subjetividade 

no momento de constituição e compreensão do “quem sou eu” nesse 

processo binário que atribui significados e espaços ao “eu” e ao “outro”. 

No texto de PV2, a objetividade instala-se no compartilhamento, e 
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consequente cumplicidade, de uma voz exterior ao texto, assumida como 

verdadeira. O enunciador, assim, afasta-se da responsabilidade do que é 

enunciado, evidenciando essa atitude, inclusive, no emprego de “se diz”, 

indeterminando o sujeito enunciador daquelas asserções, reverberando 

outras vozes discursivas. A categorização de pessoa aquilatada em seu 

discurso é a mesma aferida no discurso de PV1, “eles”, entre os quais o 

locutor não se inclui. Dessa forma, “as pessoas”, a que se refere, 

constroem o sentido de muitas possibilidades de identidade ou nenhuma.  

 Diferentemente de PB1 que, ao dispor sua tese, se utiliza de um 

“nós”, pessoa amplificada do “eu”  que multiplica os sujeitos pertencentes 

ao seu grupo social, PB2 determina como actante de seu enunciado, 

também, a primeira pessoa do plural (nós), mas significando  a junção de 

um “eu” com um “não-eu”, um “eu” misto, em grau de igualdade de 

posição na condição de diversidade declarada em suas afirmações. 

Estabelece-se, assim, de forma diversa à de PV2, uma igualdade entre os 

diferentes: todo mundo está fadado, igualmente, a ser diferente um do 

outro. De certa forma, essa construção edifica o significado de que o olhar 

sobre as diferenças é positivo, sob uma argumentação que - apesar de, 

inicialmente, levantar a expectativa de que a questão das diferenças será 

acionada de forma negativa – orienta-se na direção contrária ao 

qualificativo “complicado”, fato já alertado no emprego do conector 

adversativo “mas”, cuja função, nessa sequência de reconhecimento de 

uma condição e, posterior registro de concessão, é evidente. Para PB2, 

ser diferente é condição inexorável de todo ser humano, significado 

explicitado pelo modalizador “de qualquer jeito”. 

 PB2 finaliza, esta primeira parte, clarificando que a beleza da 

diversidade do ser reside, justamente, na pluralidade de opiniões, cuja 

ausência seria um complicador ainda maior. Os vieses de compreensão 

das diferenças são diversos nos alunos do grupo social PB. Os significados 

construídos no discurso de PB2 afastam-se de suas experiências no 

espaço das desigualdades sociais; pelo menos, em sua tese inicial. 
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 PV2 constrói seu significado de diferenças, parafraseando, 

inicialmente, as oposições já estabelecidas no texto a que ancora: “tribos” 

(Kaiowas contra xavantes), “culturas” (Americanos contra latinos), “raças” 

(Ingleses, indianos), classes sociais (“Os pobres são pobres-coitados/São 

todos iguais no fundo”); tendo, como nova oposição, apenas a introdução 

de “mais velhas ou mais novas”. Atenta-se para expressão verbal 

modalizadora de “têm”, L4, e “não podem”, L5.  “Têm que”, expressão 

modal no eixo da conduta, constrói o significado de obrigação moral 

ditada pelo consciente coletivo, não esclarecendo, mas inferindo que ele 

mesmo se inclui na ação imperiosa de todas as pessoas. Da mesma 

categoria é a expressão modal “não podem ser”, de obrigatoriedade 

negativa, equivalendo a uma ação diretiva de proibição. O advérbio 

modalizador “simplesmente” confere um tom de desimportância aos 

motivos que PV2 assume como sendo os detonadores de ações 

discriminatórias. O universo dessas ações é limitado e, certamente, 

encontra referência na sua práxis dentro de seu grupo social. Os 

significados de preconceito, aí instaurados, não só desconsideram as 

questões de desigualdade, como, também, demonstram a superficialidade 

de seu entendimento sobre o tema, cuja ação é, inclusive, circunscrita 

“aos acontecimentos que ocorrem ao seu redor”. 

 Segue, da mesma forma, no segundo parágrafo, a categorização de 

pessoa utilizada desde o início “as pessoas”, com valor de “eles”. Não se 

observa a identificação do enunciador, até então, não autorreferenciada, 

remetendo a si mesmo. Se discurso é distante, apontando para um grupo 

de pessoas a que ele não assume pertencer, ecoando discursos 

cristalizados e que, repetitivos e parafrásticos, tendem a ser vazios, 

dificultando, até mesmo, a percepção de sua tomada de posição diante do 

tema.  Não há novidade informacional nesse novo segmento. Apenas, 

considera-se, o emprego da expressão “ter direito(s)” como garantia 

justificadora de uma ou outra ação. Mais uma vez, nota-se uma 

superficialidade na abordagem sobre os direitos de todos, minorados pela 

concepção de que “ter direito” implica dar o direito a cada um de fazer o 
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que quiser para o seu bem e sua felicidade, produzindo significados 

típicos de uma postura individualista em que cada um deve agir conforme 

lhe convém. 

 

2ª parte 

 

ALUNO PB2 

  

7 “No nosso cotidiano e possivel  ver isso em debates de políticos na 

televisão. Eles retratam várias opiniões diferentes. Nenhum deles 

tem os mesmo pensamentos.” 

 

ALUNO PV2 

 

13 “Em todos os lugares, cidades, casas, ruas, as pessoas que nós 

convivemos  são  diferentes,  mas  mesmo   assim   podemos  

15 gostar de todas. Usamos roupas diferentes dos outros, falamos 

diferente; todos os nossos jeitos ou gestos são diferentes e é por 

isso que a vida é boa, que nos divertimos. São só essas maneiras 

que podemos dizer que somos diferentes, porque de acordo 

com o  resto  não  podemos ter  preconceito,  falar  ou  fazer  

20 gestos que mostrem que não gostamos ou criticamos algo ou 

alguém.” 

 

 PV2, neste parágrafo, opera um deslocamento de pessoa, de “eles” 

para “nós”, desvelando, enfim, ao interlocutor, o lugar identitário que 

ocupa em seu discurso. Todo esse conjunto discursivo é, conforme já 

vinha fazendo, uma repetição do já dito, com os mesmos exemplos, 

modificados, algumas vezes, por correspondentes sinonímicos. Observa-se 

a construção de uma sequência gradativa, no início, que dimensiona o 

universo populado pelas diferenças, seguido do conector de ressalva à 

afirmação feita, “mas”, sobre as diferenças. Em seguida, o modalizador de 
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concessão “mesmo assim”, inflige um sentido negativo a essa diversidade, 

autorizando (“podemos”) o sentimento de positividade - e de afeto, até - 

no convívio com ela.  No entanto, o caráter positivo disso tudo, contrário à 

expectativa produzida, revela-se, nos exemplos dispostos a seguir, em 

que o locutor qualifica as diferenças, ser o da alegria e da diversão 

denotadas pela existência das diferenças.   

 Menos alheio a essa percepção de PV2 sobre as diferenças, é o 

exemplo a que remete a segunda parte do texto de PB2.  Utilizando-se do 

pronome indefinido substantivo “isso”, em condição anafórica que resgata 

o enunciado anterior, orientando o interlocutor à comprovação do que 

apregoa. O elemento de referência empregado tende a ser bem-sucedido, 

em função de sua generalidade, uma vez que o debate político é universo 

comum a todas as classes sociais, fato que aciona maior aceitabilidade por 

parte do interlocutor.  

 Nesse aspecto, o texto de PV2 apresenta mais vazios comunicativos 

do que os observados em PB2. As estruturas linguísticas escolhidas por 

PV2 são um pouco mais complexas que as de PB2, mas este se utiliza de 

recursos discursivos que fazem o texto progredir, característica não 

observada em PV2, cujas repetições de ideias incorrem em uma 

circularidade de seu discurso.  

 Adverte-se para a ocorrência do modalizador quantificativo “só”, 

L17, seguido do elemento pronominal anafórico “essas” que encapsula 

todas as formas de diferenças entre as pessoas que o locutor considera 

válidas, indicando o entendimento limitado que tem sobre o tema. 

Enfatiza-se a contradição estabelecida na sequência 

explicativa/justificativa “porque de acordo com o resto não podemos ter 

preconceito”.  Primeiramente, estranha-se a expressão “de acordo com” 

que aponta para uma informação de conformidade com algo, que ele 

estabelece com “o resto”, exigindo ao leitor uma busca, na anterioridade 

discursiva, pelo elemento de referência que abrigue algum significado. Há, 

portanto, uma ruptura coesiva, mas também de coerência, pois fica 

evidente a afirmação de que o preconceito pode existir apenas nas 
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maneiras de ser diferente que ele descriminou e qualificou como positivas 

(!), mas com “o resto”, a discriminação é proibida, reforçada pelo uso da 

forma verbal modalizadora “não podemos”. 

 Atente-se para a significação que a palavra “debates” assume em 

PB2, L7. O locutor afirma que os “debates” “retratam opiniões 

diferentes”. Se a valoração positiva da diferença está na diversidade de 

opiniões, conforme apontam suas asserções anteriores, o “debate” só é 

possível no confronto das diferenças. Infere-se o reconhecimento da 

riqueza que o enfrentamento com as diferenças pode proporcionar; isto é, 

se há diferenças, elas precisam ser debatidas, para serem menos 

complicadas na prática da convivência. 

 

3ª parte 

 

ALUNO PB2 

 

10   “Também vivemos em um paradoxo ao mesmo tempo somos 

iguais, temos que ser iguais, logo todos devemos que ter o mesmos 

direitos. Não  é por  que  uma  pessoa  tem mais  dinheiro 

que outra que não devem ter um ensino de qualidade ou 

uma cor diferente de pele. Todos temos que ter as mesmas  

15 oportunidade, pois todos somos iguais feitos de carne e ossos. 

Somos seres humano.” 

 

ALUNO PV2 

 

22  “Com tudo, podemos dizer que temos que cuidar da nossa 

própria vida, não podendo dar opinião no que as outras pessoas 

fazem ou   deixão  de fazer. Todos   tem   direitos   e    deveres, 

 25 podendo fazer da sua vida o que bem entender.” 
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 De acordo com esclarecimentos anteriores, a divisão dos textos em 

partes visa à facilitação de acompanhamento desta análise e pressupõe a 

divisão de formações discursivas que apontem para o tema, 

desenvolvimento e conclusão do texto dissertativo-argumentativo. Embora 

não seja essa orientação técnica, dada pela escola, conhecida, em 

especial, pelo aluno PB2, grifa-se o norteamento intuitivo que este 

pretende construir, no texto, a partir do encadeamento dessas partes. 

 Destarte, PB2 introduz, no início da terceira parte, um elemento de 

coesão sequencial “também” que indica a soma de mais argumentos em 

favor de uma conclusão, localizada entre as L14 e L16. Na escolha de uma 

palavra nova e diversa do uso informal que faz da língua - atitude 

característica de falantes de variedade diastrática que, em situação de 

formalidade, procuram introduzir um léxico mais apurado que o positive 

na comunidade de prestígio -, não encontra estruturação linguística 

suficiente, dentro de seu conhecimento da língua, que clarifique, 

coesivamente, seu sentido, conforme apontado pela expressão “ao mesmo 

tempo” que confunde o interlocutor na busca do referente intencionado 

pelo locutor.  Por meio do Princípio de Cooperação, o interlocutor verifica 

que paradoxal, para PB2, é a situação difusa de a condição de igualdade 

não implicar igualdade de direitos. Faz-se mister destacar o modo como o 

significado de “diferença” foi construído por esse aluno. Da assunção de 

existência de diferenças mais comuns e explícitas, o discurso fluiu para a 

concepção de “diferença” como desigualdade. O “direito” a que refere PB2 

tem significado e significância diversa do “direito” empregado por PV2. O 

deste implica “conduta”, o daquele implica “oportunidade”.  

 Para PB2, o raciocínio lógico-semântico se estabelece pelos 

modalizadores verbais “temos que” e “devemos ter”. Se por condição ou 

“nosso” dever obrigatório “temos que ser iguais”, consequentemente, 

“devemos ter”, os mesmos direitos, obrigação da lei. As igualdades de 

oportunidades não podem ser distribuídas, para o locutor, em função das 

relações binárias rico/pobre, branco/negro, mas, sim, pela simples 

condição de ser humano.  
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 Não há, em PB2, individualização de si, ou de seu grupo social, na 

sua compreensão social de diferenças e oportunidades. A mesma 

percepção não se tem do texto de PV2 que, em sequência conclusiva 

alertada pelo emprego, não se sabe, do conector de oposição/contraste ao 

que foi dito, com deformação de grafia, ou de um elemento anafórico 

remissivo, encapsular de todas as asserções anteriores.  

Sequencialmente, o locutor introduz, por meio de uma forma verbal 

modalizadora de imposição diretiva a todos, inclusive ele, “temos que”. 

Conclusivamente, PV2 assume que, apesar das diferenças e do prazer 

lúdico que elas podem proporcionar, cada um tem que cuidar da própria 

vida, sem opinar nem interferir, apontando para uma cultura do 

individualismo, conforme a observada no discurso de PV1, opostas às 

consciências de coletividade denotadas pelos alunos do grupo PB; 

explícitas, inclusive, na L14/PB2 e na L24/PV2, respectivamente: “todos 

temos” e “todos tem”. 

 Há semelhança nas sequências conclusivas de PB2 e PV2, orientadas 

no emprego da forma verbal modalizadora “ter”. PV2 assevera que “todos 

tem direitos e deveres”, como legítima e garantidora da distribuição de 

igualdades ditada e praticada pela lei. Para PB2, essa mesma igualdade 

prevista na lei “tem que ser” garantida a todos, indistintamente, pois 

ainda não é.  

 Conclui-se, a exemplo da análise de textos do grupo A, que a 

competência social mostra-se mais desenvolvida em alunos PB do que em 

PV. Estes, embora - muitas vezes - de forma insuficiente, apresentam 

maior competência linguística, o que deveria favorecer seus atos 

comunicativos; porém, este nem sempre foi um fator verificado nesta 

análise. 

 Importa acercar-se de que todos os textos analisados, neste 

capítulo, são objetos repletos de elementos investigativos, de toda ordem; 

no entanto, privilegiou-se a abordagem daqueles que se configuraram 

como os de maior relevância para esta investigação: os que denotam 

competências comunicativas e sociais, contextualizadas em práxis sociais 
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fortemente polarizadas. Além disso, de fundamental importância foi a 

observação de como o significado de “diferença” foi construído pelos dois 

grupos, representativos de suas biografias históricas, socioculturais e 

linguísticas e do status que ocupam, após anos de escolaridade, no corpo 

social e político do país.  

 Finaliza-se, afirmando as palavras de Bakhtin (1992, p.265): “a 

língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e 

é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na 

língua”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

[...] não é possível o diálogo entre os que querem 
a “pronúncia” do mundo e os que não a querem; 
entre os que negam aos demais o direito de dizer 
a palavra e os que se acham negados deste 
direito [...]. Se é dizendo a palavra com que, 
“pronunciando” o mundo, os homens o 
transformam, o diálogo se impõe como caminho 
pelo qual os homens ganham significação 
enquanto homens.  

   Paulo Freire (1987, p.91) 
 
 
 A ideia da proposta de uma pedagogia para as desigualdades, como 

mais um caminho à efetivação de uma escola cidadã, nasceu da prática 

docente, desta pesquisadora, em 25 anos de ensino de língua portuguesa. 

Desse período, apenas três anos em escola pública. Curioso registrar que 

o aprendizado adquirido, a partir da última experiência com EM que – 

inclusive - é a que, aqui, se considera, foi imensurável e decisivo à 

investigação estabelecida na dissertação de mestrado e, neste momento, 

na tese de doutorado. Acostumada a trabalhar com um alunado elitizado, 

cuja competência comunicativa já estava, em parte, delineada, seja pela 

escola, seja pela família falante da língua de prestígio, esta pesquisadora 

se alarmou ao se deparar com um grupo de alunos, cujas competências e 

significação de mundo situavam-se em um universo totalmente 

desconhecido por ela, até então.  Frequentemente, quando se remete à 

escola pública, não se imagina ser essa a realidade, até que com ela um 

professor se depare, com a porta fechada, um programa a cumprir e 35 

jovens confiando a ele o seu futuro. Quem é professor sabe o que essa 

angústia significa. Pouco se infere sobre as condições de ensino a que 

estão sujeitas essas crianças e jovens comunicadas pela mídia ou pelas 

descrições ou pelas estatísticas educacionais. É preciso estar lá, inserido 

no contexto e, por ele, desafiado. A pergunta que desestabiliza é: e 

agora? Instalam-se dois caminhos: estudar e, a partir disso, reinventar 

estratégias e abordagem de ensino ou cumprir o programa, simulando 
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uma situação de aprendizado por meio das formas já cristalizadas de 

enfoque do conteúdo. 

 É um desafio para quem se importa sem se preocupar em parecer 

piegas.  E é um risco. Um eterno replanejar frente ao erro, ao fracasso de 

uma ou outra tentativa de alcançar o entendimento dos alunos.  Assume 

Paulo Freire (1996, p.32):  
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontrar um no corpo do outro. Enquanto ensino, 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 

  
 
 Esse foi o caminho escolhido para aquela situação de confrontação 

com o diferente, adversamente à condição de alunos socialmente 

favorecidos à qual esta professora estava habituada.  

 Como uma epifania, o status confronte com o diferente, e tão 

diferente em situação de ensino e aprendizagem, alargou o significado de 

cidadania desta pesquisadora. A percepção do não-eu, de sua condição 

social, linguística e de invisibilidade no corpo social, impôs um 

compromisso maior com a mudança, dilatou a competência social, 

construiu um novo cidadão. É esse o cerne da pedagogia para as 

desigualdades que se buscou apresentar. Reflexão nascida da práxis 

educativa e humana no enfrentamento revelador do outro, tão diferente 

do “eu”. Segue-se Freire (2004, p. 183): “na prática, o que vale é o 

próprio testemunho que o educador dá de sua coerência”. 

 Essa consciência não teria sido construída se não tivesse sido 

ampliada a sua competência comunicativa, imprescindível para o diálogo e 

para apreensão das significâncias daquele grupo. E foi possível, ainda,  

porque fundamentada na comparação com o outro grupo situado no outro 

extremo. 

 Essas declarações sustentam e justificam o que, nesta tese, se 

propõe. Por vivência própria, assegura-se que o conceito de cidadania 

constrói-se e fortalece-se na percepção de que desigualdade não é 
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fatalidade, mas, sim, situação propulsionada pelas estruturas das 

instituições sociais, pelos programas educacionais e pelas pedagogias 

adotadas; no caso, certamente, da educação. 

 A partir dessa experiência, procedeu-se a uma investigação sobre 

essa questão pedagógica e a uma observação dos desdobramentos das 

pedagogias já adotadas. 

 Nesse diapasão, notou-se que muitas pesquisas se ocuparam da 

questão da convivência com as diferenças, apontando para a necessidade 

de mobilização de todos os sujeitos envolvidos no universo escolar, no 

acolhimento da diversidade de seu público. Ressalta-se, no entanto, que 

estudos que abarcassem o enriquecimento das relações reais entre 

diferentes esferas educativas, como a das escolas públicas e privadas, na 

promoção de um desvelamento das identidades que compõem outros 

grupos sociais, que não os próprios, não foram encontrados. Acredita-se 

que, ao tratar a diversidade de forma tópica, a escola esteja reforçando a 

cultura individualista que permeia a sociedade como um todo.  

 Essa proposta de interação entre alunados de escolas em condição 

social e espaços diversos pretende orientar para o estabelecimento de 

estratégias que promovam esse encontro, imprescindível ao 

desenvolvimento de uma consciência mais crítica e compromissada com a 

mudança. Traçar essas estratégias não é a intenção e nem o objetivo 

desta tese. No entanto, apresenta-se uma amostra de resultados obtidos 

a partir de uma atividade de apresentação, não face a face, de textos 

escritos por alunos da unidade da comunidade carente. O inverso não se 

considerou adequado, pois os alunos PB tinham uma autoestima muito 

baixa. Isso, certamente, se agravaria mediante a comparação indevida 

que poderia ser estabelecida. O caráter e o objetivo da atividade 

assumiriam funções absolutamente distintas nos dois grupos. Trabalhou-

se, assim, com a apresentação de filmes e narrativas que confrontavam 

formas diferentes de lidar com situações comuns a todos.  

 Os alunos PV e PB mostravam-se curiosos, uma vez que o corpo 

didático-pedagógico das unidades era o mesmo, para conhecer o universo 
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de um e de outro. Perguntas sobre o modo de se vestir, de falar, lugares 

que frequentavam, condições de moradia, opções de lazer, entre outros, 

eram recorrentes tanto de um lado quanto de outro. Apresentar um objeto 

concreto de identificação do outro foi determinante na abordagem  do 

tema, por exemplo, proposto em uma redação, cuja proposta foi retirada 

de uma página  de internet13 dedicada à questão da produção textual, por 

meio virtual. Em versão reduzida. O tema proposto foi: 
 
PROPOSTA DE JUNHO DE 2008 

Favela e cidade: as distâncias sociais 
desapareceram? 

Cortiços ou favelas têm sido, na história do 
Brasil, comunidades tidas como lugares de 
exclusão social. Nos cortiços do Rio de Janeiro 
do século 19, pobres, imigrantes e negros 
libertos foram mostrados pela literatura de 
modo determinista, como criaturas 
consumidas pela animalidade. Isso era 
suficiente para separar os "verdadeiros" 
cidadãos dos excluídos. Entretanto, no século 
20, as favelas emergem com força político-
social e se impõem ao mundo dito 
"organizado" tanto do ponto de vista 
financeiro, quanto do ponto de vista social. 
Hoje, no século 21, talvez tenhamos chegado 
a um ponto de intersecção social diferente: 
quem é quem, se o mundo de todos é o 
mesmo? 

  
 
 Vale observar alguns fragmentos de alunos PV (do 2º ano de EM) no 

que tange à competência social: 
 

 “Todo esse ciclo de pobreza levando a pobreza vem de antes 
[...] quando o homem se torna individualista e todos passam a 
competir por poder e riqueza. Essa competição é que gerou a 
desigualdade econômica e social tão brusca e descontrolada que 
vivemos na atualidade. Tal processo só pode ser resolvido com o 
investimento em educação e com a criação de empregos.[...] 
Entretanto, tal investimento só poderá ser efetuado se a cabeça do 
homem moderno fosse remoldada e o princípio individualista fosse 
deixado de lado, para que a competição acabe e os políticos 
comecem a pensar menos em dinheiro e mais na população.” 
(Aluno PVa) 

 
                                                            
13  Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/lista/favela-e-cidade-as-
distancias-sociais-desapareceram.jhtm> Acessado em 04 de dezembro de 2013, às 12h59. 
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 “É preciso de investimento na criança. É preciso investimento 
em escolas públicas, infra-estrutura, planejamento urbano. É 
preciso quebrar esta crescente desigualdade social.” (Aluno PVb) 
 
 “As escolas públicas brasileiras se degeneram rapidamente ao 
longo do tempo. Professores são escassos devido à baixa 
remuneração monetária, crianças saem da escola à procura de 
trabalho para sustentar a família, etc, e tudo isso construído na 
base de uma péssima infra-estrutura. Ainda mais, o homem do 
século XXI anda se distanciando de seus irmãos menos 
privilegiados, construindo imagens e estereótipos de marginais, 
bandidos, violência e etc.” (Aluno PVc) 

 
  

 Por meio da apreciação desses excertos que, insiste-se, não são 

objetos de análise desta tese, tem-se um exemplo de resultados obtidos e 

decorrentes de práticas pedagógicas de apresentação da realidade do 

outro, do diferente. A contribuição desse trabalho foi relevante no 

norteamento desta pedagogia que ora se apresenta. 

 Com a finalidade de fundamentar teórica e logicamente esta 

pesquisa, julgou-se pertinente, no primeiro capítulo, delinear a trajetória 

educacional brasileira, em destaque, a fim de constatar o descaso com a 

educação, colocada em um patamar de improvisação desde a primeira 

constituição brasileira, e de comprovar a distribuição de desiguais 

oportunidades a todos os indivíduos sociais. Além disso, apresentou-se um 

panorama estatístico de acesso à educação, diferenciando a parcela da 

população submetida à escola pública. 

 Uma vez que se propõe uma pedagogia para as desigualdades, fez-

se mister apresentar o significado atribuído a dois conceitos cruciais às 

ponderações efetuadas: diferenças e desigualdades. 

 Considerando a outridade como indissociável na construção da 

identidade, o segundo capítulo abordou as concepções de identidade e 

diferença e a forma como elas se constroem social e economicamente. 

Procurou-se clarear a ideia de que as desigualdades surgem do 

estranhamento ou do desconhecimento do outro no processo identitário. 

 Considerando a linguagem verbal como imperiosa na função de 

desvelamento das identidades que constituem o todo social e a 
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competência comunicativa como garantidora do direito a “voz”, apontou-

se, exemplar e estatisticamente, no terceiro capítulo, a lacuna no 

desenvolvimento dessa competência nos alunos, em especial, da escola 

pública. Apontou-se essa falha como uma das responsáveis da não 

formação cidadã que vem sendo praticada pela escola. 

 Dessa forma, passou-se à compreensão dos pressupostos da 

educação linguística, basilar na fundamentação de uma pedagogia para as 

desigualdades, e a considerações de possível realinhamento de suas 

abordagens, a fim de desenvolver, de fato, no aluno uma competência 

comunicativa que, além de poder de “voz”, lhe dê a possibilidade de ter 

“vez”. Cumpre advertir que, na tessitura desta tese, o conceito de 

competência social se inscreve como coadjuvante de todas as abordagens 

sobre o ensino de língua, seja na condição de uma competência a ser 

alargada, seja na condição de ser proclamada em função do 

desenvolvimento da competência comunicativa. Grosso modo, tem-se, em 

um extremo, alunos com maior competência social, mas com diminuta 

competência comunicativa. No outro extremo, alunos com maior 

competência comunicativa, mas menos desenvolvida competência social. 

Entende-se, portanto, essas duas competências como necessariamente  

integradas em um indivíduo cidadão. 

 No quinto parágrafo, analisou-se dois grupos de produções textuais, 

comparativamente, a fim de constatar a eficácia e a efetividade do ensino 

que tanto a escola pública quanto a privada oferecem a seus alunos com a 

finalidade de formar para a cidadania. 

 Os resultados revelaram que há, em cada universo escolar, a 

ausência ou limitação de competência comunicativa ou de competência 

social em cada um deles. Há um desequilíbrio entre a leitura da palavra e 

a leitura do mundo evidenciado em cada texto analisado. Certifica Freire 

(2004, p. 241-42):  
 

A leitura do mundo sob permanente processo de intervenção, 
leitura expressa na linguagem falada, cedo ou tarde exigiria sua 
complementação pela escrita a ser lida. Por isso é que não há 
leitura de texto sem leitura de mundo, leitura de contexto. E a 
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leitura de mundo a que falte a do texto implica a ruptura do ciclo 
regular pensamento, ação, linguagem, mundo.   
 
 

 Importa ultimar que a pedagogia para as desigualdades contempla, 

em seus pressupostos, tanto o linguístico que gera o social, quanto o 

social que gera o linguístico (SIGNORINI, 2008). Dessa forma, entende-se 

que a linguagem, além de ser um objeto de comunicação, é uma fonte 

inesgotável de revelação da diversidade de cores e tonalidades sociais. Por 

meio dela, e com conhecimento suficiente à elaboração de comunicados 

da realidade vivida, é que a cidadania se forma e se redimensiona. Os 

objetivos dessa pedagogia estão longe de considerar práticas pedagógicas 

sobre identidade e diferença como parte de um currículo que releve 

curiosidades dos grupos sociais e enfatize o sentimento de respeito e 

tolerância que os alunos devem desenvolver diante delas. Isso apenas 

reforça as relações duais passíveis de atitudes discriminatórias. A 

identidade e a diferenças são admitidas no seu caráter social e, por isso, é 

preciso que sejam trabalhadas com o intuito de refrear possíveis 

produções de desigualdades. Entende-se, acima de tudo, que respeito e 

tolerância são valores indiscutíveis nas relações humanas. Devem integrar 

um currículo, mas não com enfoque principal às questões identitárias e 

sociais. 

 Esta tese pretendeu contribuir para a abertura de um espaço de 

debate sobre um projeto pedagógico que se abra a um redirecionamento 

da educação linguística, em especial, em que esta que seja a força motora 

de um fazer pedagógico que redimensione o desenvolvimento 

comunicativo e social de seus alunos. Além disso, que esse 

replanejamento contemple a troca de saberes entre diferentes grupos 

sociais, de forma a construir novos significados às diferenças. 

  Espera-se que educadores e estudiosos possam reconhecer, nesta 

pesquisa, sua própria inserção e caminhos trilhados, assim como possam 

tracejar perspectivas futuras de práticas educativas voltadas para a 

formação cidadã. 
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