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Submissão e resistência na história de leitura, de
escrita e de letramento de um grupo de trabalhadores

Orlinda Carrijo Melo
(FE-UFG)

Resumo
Esse trabalho analisa a  história de leitura, de escrita e de letramento de um grupo
de trabalhadores da zona rural e da construção civil do Estado de Goiás-Brasil. A
análise demonstra que a  história oficial da alfabetização dos trabalhadores
desdobra-se em várias versões cujos objetivos direcionam-se para a manipulação
e apropriação da fala dos trabalhadores, produzindo, assim, o silêncio letrado.  A
partir dos estudos de Bakhtin e Paulo Freire, entre outros, foi possível  reconstituir
a história de leitura, de escrita e de letramento desse grupo de trabalhadores, não
do ponto de vista  do poder, mas daqueles cuja palavra tem sido silenciada. Esse
processo dá-se não só pelo caminho da submissão, mas também pelo caminho da
resistência, presente na fala e  na existência dos  trabalhadores.

Palavras-chave: Trabalhadores, submissão, resistência.

Resumen
Este trabajo analiza la historia de la lectura de la escrita y de un grupo de
trabajadores del estado de Goiás, Brasil. La investigación  revela que la  historia
oficial de la alfabetización de los trabajadores es presentada bajo diversas versiones
cuyos objetivos están dirigidos a  la manipulación  y apropiación del lenguaje de
los trabajadores produciendo el silencio letrado. A partir de los estudios de Bakhtin
y  Paulo Freire, entre otros, fue posible reconstruir la historia de la lectura y de la
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escrita de este grupo de trabajadores no del punto de vista del poder sino de la
palabra que ha sido silenciada. Este proceso se da  no por  el camino de la
sumisión sino por el de la resistencia presente en el habla y en la vida de los
trabajadores.

Palabras claves: Trabajadores, sumisión, resistencia

Abstract
The purpose of this paper is to analyze the reading and writing history of a
group of rural workers and a group of construction workers of the state of
Goiás-Brazil. During the research for this paper, it became evident that the
official  reading and writing  history is presented  in various versions, with
objectives that lead to manipulation and appropriation of the workers speech,
thus, producing the literate silence. Using the theoretical  conceptions of Paulo
Freire and Bakhtin as theoretical  framework, the literacy history of these groups
of workers was brought to light, not from the view point of power, but from the
view point of silenced speeches. The emergence of this history occurs not only
by the way of submissiveness, but also by the way of resistance, which is
present in the speech and in the very existence of these workers.

Keywords: Workers, submissiveness, resistance, literacy

O presente trabalho tem como objetivo analisar a história de
alfabetização e de letramento de um grupo de trabalhadores rurais
e da construção civil do Estado de Goiás-Brasil e as políticas de
desenvolvimento social que lhe têm dado suporte. Essa análise
permitiu a reconstrução da história de leitura e de escrita desses
trabalhadores, não do ponto de vista do poder, mas daqueles cuja
palavra tem sido silenciada.

A reconstituição desse caminho ancorou-se na concepção
de educação libertária de Paulo Freire (1987) e em outros autores,
entre eles, Bakhtin (1986) para quem a linguagem é um processo
de interação verbal e social que se constitui nas relações sociais e
na luta de classes. Assim sendo, linguagem é confronto, é diferença,
é conflito e é também submissão, implicando em relações de
resistência ou de dominação.
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Nessa pesquisa, entrevistei trinta e oito trabalhadores da zona
rural do estado de Goiás-Brasil e vinte e nove da construção civil
da cidade de Goiânia. Usei como metodologia de trabalho relatos
orais gravados, individuais e grupais. A análise dos dados dessa
pesquisa me levou a Demartini (1988: 46-47) que discorda das
pesquisas que afirmam que as exigências do processo de
industrialização e de urbanização é que levaram os trabalhadores
rurais à procura da escola. Demartini afirma ainda que os estudos
teóricos sobre a educação se detiveram em estudar “a indiferença
da população rural quanto à educação” e o que ela percebia era “o
interesse manifestado” pelos trabalhadores, já em épocas passadas,
pela escola. A justificativa para esse interesse estaria no fato de
que os trabalhadores rurais não viviam isolados uns dos outros,
“estavam sob a influência dos mesmos valores que agiam para os
demais setores da sociedade global”. Assim, conclui a autora, que
não é o desinteresse e nem a utilização do trabalho da criança e do
adolescente na lavoura que determinavam o baixo nível de
escolarização, mas sim as condições específicas das famílias aliadas
às péssimas condições da rede de ensino.

Corroborando a análise de Demartini, percebi que, apesar
dos trabalhadores percorrerem, por vários motivos, o caminho da
submissão ao discurso oficial que os estigmatiza como carentes,
desinteressados, tornando-os meros receptores de doações de
fragmentos de leitura e escrita, existia nos meandros dessa história,
um percurso que está sendo gestado com muita luta e sofrimento:
o da resistência ao tipo de alfabetização a que são submetidos.
Perrot (1998; 121) afirma que os trabalhadores “têm traçado um
caminho que é preciso reencontrar. Uma história outra”. Uma outra
história, cuja reconstituição supõe a retomada não só do caminho
da submissão, mas também do caminho da resistência.

Nesse percurso de resistência dos trabalhadores, há um
movimento de recusa à negação da língua e da cultura do grupo
social às quais pertencem. A palavra que é buscada e retomada é
a palavra histórica que abre a possibilidade de os trabalhadores se
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constituírem sujeitos de sua linguagem, como leitores e escritores
possíveis. Ou seja, vivendo numa sociedade estruturada pela escrita,
como alfabetizados ou analfabetos, produzem conhecimento e
possuem graus de letramento que os habilitam a participar das
práticas sociais transformadas pela escrita. Letramento, aqui
entendido, não apenas como estado de quem aprendeu a ler e a
escrever e usa as práticas da escrita no seu cotidiano, mas também
o estado de quem não sabe ler e escrever, mas conhece as funções
e os valores da escrita porque também participa das práticas sociais
e individuais que ela demanda.

Esses trabalhadores de posse da palavra têm resistido e,
resistindo têm demonstrado por sua fala, trabalho e prática social,
que as lições da história têm lhes aberto caminhos significativos
para compreenderem melhor a dinâmica social e, por isso, têm
condições de escrever uma outra história de alfabetização. História
que percorre o caminho da resistência que se exerce no âmbito da
cultura dentro de um processo de afirmação da identidade individual
e coletiva.

Nos grupos de conversa de trabalhadores no campo e na
cidade, a voz corrente é que, quando vão para escola, não podem e
não querem esquecer “o jeito de suas vidas e de seus costumes,
porque  uma vida toda; é como uma raiz bem funda que não dá pra
arrancar. Não é um nada”. A escola, eles dizem, tem que construir
junto com os trabalhadores “um conhecimento melhor para nós e
não arrancar as raízes do nosso saber”. As pessoas têm necessidade
de ter “outra realidade”, mas não às custas do sacrifício da negação
da sua história. Percebe-se que esses trabalhadores buscam um
entendimento: um processo de interpretações recíprocas em que
eles tenham condições de se apossar de sua parte devida da palavra.
Eles querem conquistar o direito de construir o elo que liga a sua
palavra à palavra da escola. Não querem fragmentos de palavras,
letras e frases. Querem sua totalidade.

Eles não fazem a oposição: riqueza da escrita, pobreza da
oralidade. Não definem sua língua como negativa, sem tradição.
Muito pelo contrário, é pela língua e pela tradição que a memória  é
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aguçada, por isso “as crianças não carecem de escolas para
aprenderem nossos costumes, nossas festas, nossas histórias,
nossos casos”. A memória, para os trabalhadores, não se transforma
em oralidade decorada, sem gosto. É construção social e individual;
“um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator
extremamente importante do sentimento de continuidade e de
coerência de uma pessoa ou de grupo em sua reconstrução de si”
(POLLAK, 1989: 204). A memória reconstitui a história pela oralidade
que, na comunicação face a face, mergulha os trabalhadores nos
fatos vivos e nos fatos passados. Assemelhando-os. Contrapondo-
os. Fazendo e sendo história. Há um sentimento de pertencimento,
que segundo Pollak (1989: 20), “são os acontecimentos ‘vividos por
tabela’”, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela
coletividade à qual a pessoa se sente pertencer.

Mas sem dúvida nenhuma, os trabalhadores querem que a
escrita complemente a oralidade. Desejam que seus filhos
participem do mundo letrado porque têm a clareza de que o mundo
hoje, pertence ao mundo da escrita. Os trabalhadores dizem que
mundo letrado tem tecnificado o campo e a cidade, com
conseqüências graves nas suas vidas, ou seja, desemprego para
quem não se enquadra na cartilha da globalização.

Não ignoram que a escrita que lhes tem sido apresentada
com um bem, que possui um valor positivo, tem agido em sentido
oposto para eles: tem lhes tirado a autonomia, por meio da pedagogia
da disciplina e do controle, apropriando-se do seu saber e negando-
lhes o saber produzido universalmente. Nesse contexto, eles sabem
que a escrita é valor de positividade apenas para o capital que os
quer treinados para ler instruções e assinar contratos. Eles resistem
a essa positividade por conhecer os usos e os valores da escrita no
mundo letrado em que vivem. Relacionam-se com a escrita, sabem
da escrita e, por isso, não a temem mais; querem dar palpites sobre
o que querem aprender a ler e escrever. Arrogam-se o direito de
serem “co-proprietários da palavra” (BAKHTIN, 1986), ou seja,
participantes constituintes do processo de ler e escrever. Assim,
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eles criticam a escrita escolarizada e esta crítica se manifesta na
rejeição às cartilhas e aos métodos empregados e na exigência da
alfabetização que querem. Rejeitam, enfim, a escrita “meio
coisinha”, como diz Dionísio.

Esse espaço da sociedade em que este grupo de
trabalhadores tem tecido a teia da resistência e se descoberto como
sujeitos da sua história, é o espaço onde é possível a negação da
incapacidade e da desqualificação dos trabalhadores. A tecitura
dessa teia vem lhes ensinando formas diversas de lutas por terra,
escola, saúde e trabalho, porque é no bojo desse processo que eles
têm desvelado as contradições que os têm estigmatizado como gente
de segunda categoria.

Essas formas de luta aparecem, insistentemente, nas falas
dos trabalhadores nos sindicatos rurais que rejeitam a proposta de
reforma agrária de governo para, em seguida, propor o assentamento
decente e digno dos trabalhadores em terras de boa qualidade.
Decência e dignidade, nesse contexto, implicam o respeito ao
homem,  sua cultura e  sua língua, o acesso aos instrumentos de
trabalho relativos ao meio rural, bem como o acesso ao crédito
rural do governo. Elas aparecem também nos sacrifcios a que os
trabalhadores do campo ou dos vilarejos se submetem quando
mandam os filhos mais velhos estudarem na cidade. Aparecem
também nas greves dos trabalhadores da construção civil e dos
“bóias-frias” por melhores condições de trabalho e por salários
que lhes permitam viver como cidadãos. Aparecem também nas
falas dos filhos de trabalhadores que querem entender porque seus
pais não sabem ler e escrever. Assim, resistindo a estes estereótipos,
eles têm se sentido capazes para o trabalho e não desqualificados
e improdutivos.

No caminho da resistência, muitos trabalhadores têm
desconfiado do saber da escola e até têm se negado a ser avaliados
por esta escola que utiliza o quantitativo de letras, de palavras e de
frases que o trabalhador consegue ler e escrever como parâmetro
para não ser considerado analfabeto. Ser trabalhador-escritor-leitor
não interessa a esta avaliação que se tem feito na escola.
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Desse modo, as formas heterogêneas de resistência têm
provocado manifestações de grande parte dos trabalhadores para
a redefinição do princípio educativo que tem norteado a alfabetização
do discurso oficial: da decodificação mecânica de sons e da
transcrição gráfica de letras, frases e palavras passa-se para o
fluir do significado da palavra, que possui uma materialidade que
constitui o processo interlocutivo da alfabetização. Significado que
na linguagem freireana só se corporifica nas relações sociais que
são engendradas a partir do trabalho e da prática social dos
trabalhadores. As falas que fazem parte da história desses
trabalhadores correspondem àquilo que Foucault (1986: 171) denomina
de saber sepultado. A ativação dos saberes sepultados seria, antes
de tudo, um tipo de resistência contra “os efeitos de poderes que
estão ligados à instituição e ao funcionamento de um discurso
científico organizado no interior de uma sociedade como a nossa”.

Nesse contexto, as vozes continuam resistindo, denunciando
e reafirmando seu “saberzinho”. Waldemiro, trabalhador da
construção civil, tem se negado, na escola, a esquecer o seu jeito
de falar. Ele disse à professora que foram seus pais e seus avós
que lhe haviam ensinado as coisas da vida e que ele não gostaria
de esquecê-las. Queria, sim, aprender o saber da escola, mas
também gostaria de ficar com o seu “saberzinho” que representava
para ele se tornar “gente inteira”. “Tornar gente inteira” significa
ter memória, não esquecer o conhecimento produzido na vivência
do coletivo.

Walter, trabalhador da construção civil, ficou magoado com
a professora da sua filha que, durante as comemorações das festas
juninas, tentou substituir a quadrilha por um concurso de lambada.
Walter percebe que os meios de comunicação de massa estão
destruindo as raízes do povo. Ele acha que a escola tem colocado
“os filhos contra os pais” quando assegura a destruição das suas
danças, da sua língua. Em outras palavras, do seu “jeito de ser”. E
isso me remete a Donzelot (1980) quando diz que a educação dos
filhos tem sido usada para negar a cultura dos pais e introduzir a
famlia no mundo da “civilização moderna”. Leonora, trabalhadora
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rural, concorda com Walter. No caminho do Waldemiro, do Walter,
da Leonora seguem outros Waldemiros, outros Walters e outras
Leonoras...Chartier (1995: 181-196) comenta o seguinte sobre o
nascimento de uma cultura de massa:

supõe-se que os novos instrumentos de mídia tenham destruído
uma cultura antiga, oral e comunitária, festiva e folclórica, que
era, ao mesmo tempo, criadora, plural e livre. O destino
historiográfico da cultura popular é, portanto, ser abafada,
recalcada, arrasada e, ao mesmo tempo, sempre renascer das
cinzas. A vontade de inculcação de modelos culturais nunca
anula o espaço próprio da sua recepção, do seu uso e da sua
interpretação.

Com efeito, o ressurgir desses saberes dos trabalhadores
implica o levantamento de dúvidas e questionamentos que podem
provocar rupturas nas relações de poder, abalando todo o processo
de produção de poder e saber. Quando os trabalhadores dizem:
“basta de ditação, de cópia; a escola precisa ensinar as coisas do
mundo, por isso tem que se colocar o mundo lá nas letras”, é porque
estão buscando um movimento para a qualificação do seu saber.

Nesse contexto, a relação escrita-poder, para esse grupo de
trabalhadores, tem sido aprendida no cotidiano do seu fazer.  uma
relação que nasceu com a própria escrita. Em O Queijo e os
vermes, o moleiro analfabeto Menocchio foi perseguido na Idade
Média porque ousou desafiar, com sua visão de mundo, os textos
sagrados.A esse respeito, Ginzburg diz que Menocchio havia
compreendido “que a capacidade de dominar e transmitir a cultura
escrita era uma fonte de poder”(1987: 128). Esta compreensão se
encontra cada vez mais discutida e ampliada no nosso mundo
letrado. Saber/poder/escrita são assim processos inseparáveis da
vida de muitos trabalhadores porque “sem ler e escrever, perde-se
a dimensão do mundo”, dizem eles.

O discurso de muitos trabalhadores tem sido incisivo e de
uma clareza inquestionável: os trabalhadores querem aprender a
ler e a escrever porque, para além de arrumar um bom emprego,
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de pegar ônibus, de assinar contrato, de cumprir a obrigação, eles
sabem e confirmam o que diz Osakabe (1984: 151-152):

O ler-escrever ... corresponde, na verdade, a um valor social.
Este valor, como se viu, é um valor de produtividade e não um
valor que afirma o sujeito e lhe franqueia a diversidade do
conhecimento ... aquele que permite ao leitor reconhecer sua
identidade, seu lugar social, as tensões que animam o contexto
em que vive ou sobrevive, e sobretudo a compreensão,
assimilação e questionamento seja da própria escrita, seja do
real em que a própria escrita se inscreve.

Portanto, muitos trabalhadores têm tido a clareza deste outro
valor do processo de alfabetização no mundo letrado em que vivem.
Não é apenas um valor de produtividade, mas um dos valores que
afirmam o cidadão e, para tal, esses trabalhadores têm tido a
consciência histórica de que seus direitos de cidadania lhes têm
sido negados. Afirmar o cidadão, portanto, significa ser respeitado
e não ser mais discriminado e excluído quando considerado
analfabeto, e ter os seus direitos garantidos, ser valorizado como
sujeito produtor de trabalho, de cultura e de língua.

Eles têm utopias, desejos em relação ao mundo letrado.
“Leitura e escrita só não bastam”, dizem eles. É preciso muito
mais! Eles falam da saúde, da moradia, do salário, do “pesadão”,
da falta de lazer. Neste sentido, a leitura e a escrita não podem ser
apenas instrumentos que os habilitem a ser mais produtivos para o
capital. A leitura e a escrita, sendo construídas pelo sujeito-
trabalhador, devem permitir-lhe reconhecer a si e a seu mundo,
garantindo-lhe as condições necessárias para lutar pelos outros
direitos de cidadania. Então, lembrando Melo (1999: 58), é possível
outra alfabetização para esses trabalhadores que pretendem ser
leitores e escritores, que querem romper o “silêncio letrado”?

Em um primeiro momento, até pela história e pelas falas
desse grupo de trabalhadores é possível perceber como eles já
estão inseridos no mundo letrado. Estão vivendo e trabalhando em
uma sociedade letrada que se estrutura pela escrita, sem contudo,
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terem ainda, muitos deles, os “usos da escrita”. Eles já falam,
portanto, de uma outra alfabetização que busca o caminho das
interpretações recíprocas e dos significados dos conhecimentos
produzidos coletivamente na própria vida de parcerias, de lutas e
de confrontos. As marcas do letramento nas suas vidas tornam
possível perceber que a maioria desses trabalhadores, considerados,
muitas vezes, analfabetos, têm um conhecimento de escrita que
lhes permite vivenciar seus usos, suas funções e seus valores e,
sobretudo, lhes permite compreender e questionar a própria
escrita.Eles não se consideram “analfabetos”, porque não têm
“uso técnico” da escrita. “Uso” que se tornaria possível em um
outro contexto social que percebesse que não existe uma única
“alfabetização”, mas tantas alfabetizações quantos forem os grupos
sociais que possuem a sua língua, a sua cultura, enfim, a sua história.

Esse caminho da linguagem não é desconhecido para muitos
trabalhadores, tanto da América Latina como do Caribe, que, nos
meandros marginais e ocultados da história da alfabetização que
tem sido veiculada pelos órgãos oficiais, têm procurado a garantia
do espaço da constituição de muitos leitores e escritores possíveis.
Acredito que só a partir do respeito a essas vozes é que se pode
pensar em políticas públicas de formação de leitores e em propostas
de alfabetização de crianças, jovens e adultos. Esse é o ponto de
partida!
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