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RESUMO 

 

 

 

Atualmente, os conceitos de mundos de letramentos e agência social nos permitem 

observar o desenvolvimento de competências relacionadas às práticas sociais e às ações 

transformadoras que influenciam, de forma decisiva, a vida de jovens seminaristas e a vida 

das comunidades das quais fazem parte. Com este trabalho objetivamos contextualizar 

social e culturalmente os letramentos na esfera do lar e a influência da família na formação 

do seminarista bem como evidenciar o papel do grupo de jovens na formação pessoal e o 

fortalecimento do sentimento de autoestima produzido pela relação de confiança e pela 

delegação de responsabilidades. Procuramos, por fim, descrever os principais pilares 

formadores do Seminário, como agência de letramento, e sua importância na formação 

identitária do seminarista. Trata-se de pesquisa qualitativa de cunho etnográfico cuja 

metodologia baseia-se em análise de narrativas semiestruturadas e questionários sócio 

avaliativos. Os fundamentos teóricos que sustentam nossa pesquisa estão ancorados nos 

estudos de letramento (BARTON, HAMILTON, IVANI, 2000; STREET, 2003; 

OLIVEIRA, 2010), na Análise do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001), no Realismo Crítico 

(ARCHER, 2000; AHEARN, 2001), na Sociologia (GIDDENS, 2003, 2005); 

(SZTOMPKA, 2005), no Interacionismo Simbólico (BERGER, P. L., LUCKMANN, 

2009). A análise dos dados nos permitiu: 1) (re)afirmar o papel da instituição família como 

a principal guardiã do conjunto de ideias e valores, os quais fortalecem as representações 

sociais associadas a essa instituição, sendo responsáveis pela formação identitária de 

nossos colaboradores; 2) reconhecer o importante papel social desempenhado por 

instituições sociais informais que, com o objetivo de promover ações evangelizadoras e 

solidárias, proporcionam aos seus catequizados o desenvolvimento de múltiplas 

competências direcionadas à agência pessoal e social, dentre as quais destacamos as 

Pastorais como fortes aliadas nesse processo formador de identidades sociais positivas, 

porque os indivíduos que delas participam adquirem competências agentivas que são 

responsáveis por transformações de ordem pessoal e social; 3) descrever os processos 

formadores que permitem a manutenção da tradição dentro de uma instituição religiosa. 

Nossos achados apontam para a necessidade de compreendermos a sociedade como 

constituída e constituinte de muitos e diversos mundos de letramento, os quais estão a 

serviço de todo aquele que consegue se perceber como ser atuante no mundo.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Mundos de Letramento. Agência. Identidade. Letramento Religioso. 

Seminarista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

Actuellement, les concepts de mondes de littératie e d’action sociale nous permettent 

d’observer le développement des compétences liées aux pratiques sociaux et aux actions de 

transformation qui influencent, d’une façon décisive, les conditions de vie de jeunes 

séminaristes et la vie des communautés auxquelles ils appartiennent. Cette étude vise à 

contextualiser les littératies socialement et culturellement dans la sphère de la maison et 

l’influence de la famille dans sa formation, ainsi que mettre en évidence le rôle du groupe 

de jeunes dans la formation personnelle et renforcer le sentiment d'estime de soi et de la 

confiance et la délégation de la responsabilité. Il vise égalemente à décrire les principes 

sous-jacents de l’institution “Séminaire” et leur rôle dans la formation identitaire du 

séminariste. Il s’agit d’une recherche qualitative et ethnographique, dont la méthodologie 

est basée sur l'analyse des narratives semi-structurées et des questionnaires d'évaluation 

sociale. Les fondements théoriques qui sous-tendent notre recherche est ancrée dans les 

Études de litteratie (BARTON, HAMILTON, & IVANIC, 2000; STREET, 2003; 

OLIVEIRA, 2010), l'Analyse du Discours (FAIRCLOUGH, 2001), le Réalisme Critique 

(ARCHER, 2000; AHEARN, 2001), de la Sociologie (GIDDENS, 2003, 2005); 

(SZTOMPKA, 2005), l’Interactionnisme Symbolique (BERGER et LUCKMANN, 2009). 

L'évaluation de nos données nous a permis de 1) (ré)affirmer le rôle de l’institution 

familiale en tant que gardien principal de l'ensemble des idées et des valeurs qui renforcent 

les représentations sociaux associées à cette institution et sont responsables de la formation 

de l’identité de nos jeunes, 2 ) reconnaître le rôle sociale important joué par les institutions 

sociaux informelles, afin de promouvoir des actions d'évangélisation et de solidarité, de 

fournir à leurs catéchisés le développement des compétences multiples qui visent à 

l'initiative personnelle et sociale, et 3) décrire les processus qui permettent le maintien de 

la tradition au sein d'une institution religieuse. Nous soulignons également le rôle de la 

pastorale comme de solides alliés dans le processus de formation des identités sociaux 

positives, parce que les individus qui y participent acquièrent des compétences qui sont 

responsables des transformations personnelle et sociale. Nos résultats soulignent la 

nécessité de comprendre la société tel que constitué et constitutif de nombreux mondes 

différents de littératie, qui sont au service de tous ceux qui peuvent être perçus comme 

étant actif dans le monde. Nous soulignons également le rôle de la pastorale comme de 

solides alliés dans le processus de formation des identités sociaux positives, parce que les 

individus qui y participent acquièrent des compétences qui sont responsables des 

transformations personnelle et sociale. 

 

 

Mots-clés: Mondes de littératie. Agence. Identité. Litteratie Religieuse. Séminariste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO ADOTADAS 

 

 

/: pausa curta. 

//: pausa longa. 

MAIÚSCULAS: alteração de voz com efeito de ênfase. 

[...]: supressão de trecho da transcrição original. 

(incompreensível): fala incompreensível. 

((  )): comentário do analista ou complementação feita por ele. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento da linguagem está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento 

do indivíduo como ser social, aos seus relacionamentos e cooperação com outras 

pessoas, aos seus sentimentos de segurança, de ansiedade, à totalidade de suas 

emoções, à sua proximidade e distanciamento em relação aos outros e à sua 

consciência de si e dos outros. (BAZERMAN, 2007, p.110) 

 

Iniciamos este percurso científico movidos pela curiosidade investigativa, lançando 

um olhar de viés sobre teorias que examinam o ser social e suas relações linguageiras, as 

quais denotam, por sua vez, todo o poder estruturante dos enunciados como organizadores das 

relações e dos papéis sociais.  

Para chegarmos ao modelo atual de organização discursiva, um longo processo de 

assimilação da técnica da escrita e leitura se fez necessário. O conceito que hoje 

denominamos por letramento (BARTON, HAMILTON, IVANIC, 2000; STREET, 1993), ou 

múltiplos letramentos, foco do nosso trabalho, não surge do nada. Ele é consequência daquilo 

que um dia o homem percebeu poder fazer com o ‘aprisionamento’ da informação por meio 

do código escrito. O uso que fazemos dele, na atualidade, revela sua extrema importância na 

constituição da identidade pessoal e da própria história da humanidade.  

O surgimento da escrita suscitou já na Antiguidade calorosos debates. Questionava-se 

sobre seu caráter positivo ou negativo, ou se era uma boa ou má técnica. Goody e Watt 

(2006), partindo de um olhar antropologista sobre essa questão, advertem-nos da preocupação 

de Sócrates, filósofo da antiguidade grega, que apontou os efeitos negativos da escrita sobre a 

mente humana, argumentando que a aquisição dessa técnica, pelo homem, implantaria o 

esquecimento em suas almas.  

A escrita, além de permitir ao ser humano o esquecimento, já que a informação pode 

ser facilmente recuperada, produziu, ao longo da história, um imenso arquivo de informações 

sobre os mais variados assuntos, gerando incontáveis mundos de letramento (BARTON, 

1993). Conforme Goody e Watt (2006), a memória aprisionada na e pela escrita criou um 

evento singular na história da humanidade, a construção de um passado eternamente presente. 

Essa constatação levou Nietzsche a declarar que a grande quantidade de informações a que o 

ser humano está sujeito o transforma em uma “enciclopédia ambulante”, pois, impedido de 

esquecer, o ser humano age no presente, mas é obcecado pelo passado. O futuro é o agora – 

‘le futur est déjà lá’, ou quase.  
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Observando esse passado, buscamos respostas para nossas inquietações, reconstruímos 

a história do indivíduo e a história da humanidade e procuramos compreender quais fatos 

sociais foram determinantes para a consolidação da atual conjuntura social. Observamos que, 

ao longo do processo evolutivo da sociedade ocidental, o domínio da competência da leitura e 

da escrita proporcionou a consolidação das instituições que estruturam toda a sociedade com 

suas regras, normas, crenças, valores, costumes.  

No entanto, as instituições sociais, principalmente aquelas que, conforme a lei, 

deveriam garantir igualdade de direitos relacionados ao conhecimento a que se almeja para 

um povo letrado, mostram-se presas a um modelo de ensino que impede os professores de 

desenvolverem projetos mais eficazes e, consequentemente, impede que os alunos 

desenvolvam autonomia e criticidade em relação ao processo de construção do conhecimento.  

Apesar dos esforços desprendidos por professores de escolas públicas e/ou 

particulares, o processo de ensino/aprendizagem nem sempre ocorre como desejado, ou seja, a 

maior parte dos alunos conclui o ensino fundamental apresentando enormes lacunas 

conceituais, principalmente, relativas ao uso do discurso competente (CHAUÍ, 2005). Por isso 

mesmo, mais uma vez, voltamos nosso olhar para uma determinada realidade sociocultural e 

educacional. 

Há muitas décadas, os índices de analfabetismo na região nordeste são alarmantes e, 

conforme dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no Censo de 2010, a região nordeste é responsável pelo índice de 19,1% do 

analfabetismo no Brasil. Este resultado comprova a situação de mazela em que se encontra a 

educação em nossa região e aponta para a existência de outros problemas relacionados a 

fatores sociopolíticos. Citemos alguns mais evidentes: 1) o fato de, além de os professores 

serem parcamente remunerados, encontrarem muitos obstáculos para darem continuidade ao 

processo de formação continuada de boa qualidade; 2) as instalações de ensino não 

oferecerem as mínimas condições estruturais, tais como: espaço físico, material didático com 

carteiras e até lousa, ou seja, o mínimo de condições apropriadas e indispensáveis para 

garantir um ensino com um mínimo de qualidade; 3) somado a todos esses problemas, há uma 

grande desigualdade econômica no Nordeste que determina de antemão quais pessoas terão o 

direito à educação de qualidade. 

Apesar dessa constatação histórica da condição de abandono e do pouco investimento 

na educação pública no nordeste, olhar de viés sobre essa realidade conduz-nos a refletir sobre 

as estratégias de sobrevivência e sobre o poder de superação que determinados sujeitos 
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desenvolvem perante as adversidades que lhes são impostas por modelos sociais relacionados 

às competências cognitivas no âmbito da educação escolar.  

A pobreza em si e a consequente falta de acesso à educação de base contribuem 

significativamente para colocar à margem do progresso intelectual e financeiro todos aqueles 

que fazem parte desse mundo de exclusão. No entanto, a necessidade e o desejo de transpor 

esses obstáculos fazem com que determinadas pessoas desenvolvam um sentimento de 

autoconfiança que os conduzem no processo de descoberta de suas potencialidades 

(RIBEIRO, 2005; SILVA, 2000).   

Referimo-nos mais exatamente, neste estudo, aos processos de descobertas de 

potencialidades desenvolvidas por jovens seminaristas, colaboradores de nossa pesquisa, que 

decidem assumir posicionamentos sociais relacionados com uma vida voltada para o mundo 

da religiosidade cristã e católica. Esses jovens apresentam um conjunto de características que 

os tornam semelhantes. Dentre elas, três se destacam: 1) serem oriundos de famílias muito 

humildes; 2) considerarem que não desenvolveram satisfatoriamente seus estudos no ensino 

fundamental e 3) acreditarem fortemente em suas capacidades de superação.    

Esse sentimento de autoconfiança em si mesmo nos revela um quadro de mudança 

comportamental /social em que pessoas oprimidas não apenas almejam a ascensão social mas 

também idealizam e desenvolvem projetos pessoais nesse sentido. Para tanto, elas precisam 

primeiramente descobrir-se como seres capazes de realizar tais mudanças.  

Comentando as ideias de Freire (1987, p. 5), Hernani Maria Fiori afirma que “[...] a 

prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido 

tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica”
1
.  

Curiosamente, observamos que a expressão: “ser protagonista de sua própria história” 

faz-se presente nas narrativas de nossos colaboradores como que indicando que aqueles 

sujeitos são conscientes de sua condição no mundo e de sua capacidade para transpor os 

obstáculos. 

Porém, o poder exercido pelo modelo estruturante da sociedade letrada impõe severas 

condições a todo aquele que almejar uma ascensão social ‘positiva’ (BAUGNET, 1998). Isso 

implica dizer que, apesar da capacidade de assimilar a dinâmica da sociedade, via práticas 

letradas orais, esses sujeitos reconhecem que é por meio das instituições de letramento, 

                                                           
1
 Prefácio da obra de Paulo Freire. 
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reconhecidas e autorizadas, que podem surgir oportunidades e condições para eles atingirem a 

desejada ascensão social. 

É preciso evidenciar que, sob a ótica dos colaboradores desta pesquisa, o que está em 

foco não é a sua ascensão social, mas o reconhecimento de que, uma vez percebida sua 

‘vocação’, essa escolha os obriga a percorrer o caminho do letramento institucional, via 

religiosidade. No entanto, não há como negar que os representantes das instituições religiosas 

ainda detêm um poder considerável na formação cultural do povo nordestino.  

Mesmo considerando que a escolha do sacerdócio seja predominantemente de ordem 

vocacional, há nessa escolha uma possibilidade concreta de mobilidade social. Mas essa 

mobilidade não acontece facilmente, a instituição religiosa a que aspiram pertencer exige 

compromisso no desenvolvimento de competências diversas que envolvem, dentre outras, a 

leitura, a escrita e a capacidade de se comunicar com eficiência e desenvoltura. 

A despeito do que foi exposto acima, buscamos encontrar respostas para as 

consequências sociais do letramento, como também compreendermos como sujeitos de 

determinadas camadas sociais elaboram um modo de ser e agir no mundo a partir de uma 

matriz de letramento caracterizada predominantemente por uma cultura oral, mesmo que essa 

cultura já se encontre estruturada sócio historicamente na cultura letrada.  

Nesse contexto, pudemos interpretar dados que atestam a participação ativa desses 

jovens em comunidade regidas por um sistema fortemente letrado (OLIVEIRA, 2010b), 

mesmo antes de sua entrada no Seminário. Observamos também que as consequências 

psicológicas e cognitivas indiretas do letramento operam no universo social e cultural de cada 

colaborador, proporcionando a esses indivíduos condições necessárias para a agência social, 

independentemente de suas competências linguageiras no âmbito institucional da escola. 

Ainda a esse respeito, vimos que os múltiplos letramentos a que esses jovens foram 

expostos permitem a cada um experimentar, sentir e agir no mundo de acordo com um senso 

comum que autoriza determinadas impressões sobre o que esperar do mundo e o que esperar 

de si mesmo. É nesse sentido que elegemos como nosso objeto de estudo os mundos de 

letramento que servem de base para a formação social, cultural e religiosa de seminaristas. 

Feitas essas considerações prévias, observando as relações entre contexto de 

letramento, agência e identidade, propomo-nos a responder, neste estudo, aos seguintes 

questionamentos: a) de que forma o letramento familiar religioso cristão contribui na 

construção identitária de seminaristas católicos? b) qual o papel desempenhado pelos grupos 
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de jovens e como eles colaboram para a formação da agência pessoal e social? c) quais as 

principais orientações formativas no âmbito do Seminário.  

Considerando a pluralidade das práticas sociais nas quais os colaboradores de nossa 

pesquisa se inserem bem como os processos de afirmação identitária, que nos permitem situá-

los social, histórica e culturalmente, objetivamos, a partir do conceito de mundos de 

letramento, agência e identidade, evidenciar como suas práticas de letramento promovem 

ações transformadoras que estão de acordo com o discurso cristão (tal como é apregoado por 

esse sujeito), além de construir um quadro representativo que dê conta de descrever alguns 

perfis dos sujeitos que se consideram vocacionados ao sacerdócio.  

A partir da análise de entrevistas avaliativas semiestruturadas e de questionários 

aplicados, os quais constituem a base dos dados gerados, objetivamos: 

a) contextualizar socialmente e culturalmente os letramentos na esfera do lar e a 

influência da família em sua formação; 

b) evidenciar o papel do grupo de jovens na formação pessoal e no fortalecimento 

do sentimento de autoestima a partir da relação de confiança e da delegação de 

responsabilidade; 

c) descrever os principais pilares formadores do Seminário e sua importância na 

formação identitária do seminarista.  

Ao longo das últimas décadas, os estudos sobre letramento de grupos têm apresentado 

uma preocupação em dar a voz ao sujeito que age, ao sujeito social que, por meio do discurso, 

assume um posicionamento perante os acontecimentos sociais e contribui para as mudanças 

na sociedade.  

Para melhor situar o conceito de sujeito social em nossa pesquisa, julgamos necessário 

atentar para o fato de que nos afastamos do conceito lacaniano, segundo o qual “[...] o sujeito 

não é livre para dizer o quer, mas é levado, sem que tenha consciência disso, a ocupar seu 

lugar em determinada formação social e enunciar o que lhe é possível a partir do lugar que 

ocupa” (MUSSALIM, 2001, p.110). Atravessado por uma ideologia dominante
2
, o sujeito é 

situado como um ser assujeitado, clivado, dividido entre o inconsciente e o consciente. 

Produto das estruturas sociais, ele é incapaz de enunciar fora do lugar social que ocupa, pois 

                                                           
22

 Conferir: Althusser (1971); Pêcheux (1982), citados em Mussalim (2001, p.110). 
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que se encontra preso aos discursos das instituições das quais faz parte, ou seja, o sujeito 

define-se através da palavra do outro que o constitui.   

Em oposição a esse conceito, optamos por situar o ser social sob a égide do Realismo 

Crítico
3
, conforme defendido na seção 3.2. Partiremos do argumento transcendental kantiano 

que conceitua o sujeito como um ser autoconsciente reflexivo, fator que nos permite situá-lo 

como um agente social.  

Ancorados nos conceitos de agência apresentados em Archer (1988), Giddens (2003) e 

Sztompka (2005), entendemos que o conceito de sujeito defendido neste trabalho situa o ser 

social como um ser reflexivo, apto a realizar ações transformadoras, porque esse sujeito 

reconhecesse como potencialmente capacitado a desenvolver múltiplas competências em 

diversos contextos sociais.       

Seguindo essa mesma linha de pensamento, encontramos na Etnometodologia, cujo 

maior representante é Harold Garfinkel, contribuições conceituais significativas que nos 

auxiliam na descrição e na compreensão dos fenômenos sociais presentes em nossos dados, 

pois a partir de uma filosofia social, evidenciamos, empiricamente, a autonomia linguageira 

dos sujeitos sociais que interagem plenamente quando inseridos em contextos sociais dos 

quais fazem parte.  Essa escolha dá-se pelo fato de que, conforme nos mostra Archer (1988), o 

conceito de sujeito assujeitado situa o ser social, herdeiro do construtivismo, em um dos 

extremos da estrutura social, impedindo que ele seja reconhecido como um agente capaz de 

ações sociais transformadoras. 

É esse posicionamento um ponto central de nossa discussão, já que reconhecemos no 

conceito de agência social/individual, identidade e letramento os aportes teóricos necessários 

para desenvolvermos nossa análise. Procuramos, ainda, estar em sintonia com os atuais 

conceitos sociológicos propostos por Archer (1988); Giddens (2003); Sztompka (2005), os 

quais nos fornecem o suporte teórico social necessário para descrevermos alguns processos 

que culminam na agência social, situada em contextos sociais específicos, a partir dos quais 

nos são revelados mundos de letramentos locais - situações sociais de interação -, como 

fatores necessários para a afirmação identitária de nossos colaboradores.   

Neste sentido, entendemos que a relevância desta pesquisa decorre do fato de ela nos 

possibilitar descrever e analisar as práticas de letramentos de uma parcela da sociedade, no 

                                                           
3
 Realismo Crítico: o realismo crítico concentra seus esforços na demonstração de que podemos ter um 

conhecimento objetivo da realidade social.  
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caso jovens seminaristas católicos e, ao mesmo tempo, termos a possibilidade de apresentar 

dados e informações que situam social e historicamente os sistemas de crenças e valores que 

são compartilhados por esses sujeitos em busca do que é singular e situado, tornando visíveis 

práticas de letramento religioso, tanto na esfera familiar quanto em outros domínios sociais - 

grupos de jovens que se encontram sob a tutela de uma Pastoral o processo de formação no 

contexto do Seminário -, relacionando condutas e ações humanas que são produzidas em um 

dado mundo social e vinculadas aos modelos valorizados socialmente (VÓVIO; SOUZA, 

2005).  

A partir da descrição de processos culturais, sociais e históricos, podemos acessar 

informações relevantes sobre a conduta humana e suas singularidades no processo formador 

do indivíduo situado no mundo de letramento religioso, mas não necessariamente 

institucional. A construção desse quadro social possibilita, também, que seja conhecido o 

perfil dos candidatos ao sacerdócio e suas origens sociais. Porém, não se trata de um trabalho 

comparativo, mas de um trabalho que relaciona as tomadas de posições valorativas e suas 

ações dentro de um processo de formação, fazendo dialogar os casos específicos com os 

fatores macrossociais, revelando a pluralidade das práticas sociais.  

Conscientes dessa pluralidade, que exige do sujeito não apenas a condição de um 

‘savoir faire’ mas também a habilidade para aprender a situar-se socialmente como ser capaz 

de realizar ações transformadoras, que impliquem numa constituição positiva do self, 

(ARCHER, 1988), e para estender essas ações ao seu meio ambiente, assumimos que nosso 

foco de estudo está situado nas práticas de letramento de jovens seminaristas católicos 

nordestinos, candidatos ao sacerdócio. Para percorrermos nossa trajetória investigativa, fez-se 

necessário, primeiramente, situar esses sujeitos e os contextos sociais dos quais se originam.  

No decorrer do processo heurístico, podemos confirmar que a necessidade de uma 

afirmação social mais positiva, que seja capaz de conduzir o sujeito em processo de afirmação 

identitária, invariavelmente o obriga a apropriar-se dos saberes valorados socialmente. A 

inserção em mundos de letramento situados (BARTON, 1993) e o papel que cada um 

desempenha no meio em que vive mostram-se relevantes para a afirmação de sua identidade 

social e de sua personalidade (BAUMAN; MAY, 2010).  

Considerando o fato de que, em sua maioria, o perfil do seminarista corresponde ao do 

sujeito oriundo das classes economicamente desfavorecidas, observamos que nossos 

colaboradores revelam uma grande disposição por mobilidade social e isso se deve, também, 

pela urgência de inserção no mundo cada vez mais globalizado.  A esse respeito, adotamos o 
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conceito de que o homem moderno sofreu vários deslocamentos, de modo que a identidade, 

na modernidade, plural e fragmentada, se encontra em aberto e está sujeita a várias revisões 

HALL (2003).  

O resultado da integração desse conjunto teórico é a compreensão dos fenômenos 

sociais apreciados sob uma ótica plural, fato que nos conduz a privilegiar determinados 

aspectos sociais em nossos dados.  

De modo a contemplar os objetivos elencados como também estabelecer um percurso 

investigativo coeso, este trabalho reúne 5 capítulos organizados da seguinte forma: na 

introdução, fazemos uma explanação acerca de nosso tema como também explicitamos nosso 

objeto de pesquisa e a relevância desse estudo, as questões de pesquisa norteadoras seguidas 

dos objetivos investigativos que permitem situar o leitor em relação ao processo de formação 

de agentes de letramento no contexto de formação religiosa.  

 No segundo capítulo, contextualizamos a abordagem metodológica inserindo-a na 

área no campo da pesquisa de base qualitativa, intersubjetiva e interpretativista, cujos eixos 

teóricos se baseiam na fenomenologia, no interacionismo simbólico e na pesquisa de cunho 

etnográfico.  

No terceiro capítulo, destinamos à exploração do conceito de letramento a partir dos 

Novos Estudos de Letramento. Buscamos fazer um levantamento das ideias centrais que 

subsidiam os debates acerca das relações de poder. Para tanto, fazemos uso de conceitos 

desenvolvidos na área de letramento e, especificamente, do letramento crítico
4
 (BARTON; 

HAMILTON, 2000; STREET, 1993; GEE, 2001; SHOR, 1997; OLIVEIRA, 2008, 2010a, 

2010b, 2011).  

Ainda no terceiro capítulo, abordamos os pressupostos teóricos que orientaram nossa 

pesquisa em relação à agência pessoal e social. (ARCHER, 2000; HAMLIN, 2000; 

BRANDURA, 2001; GIDDENS, 2003; 2005; SZTOMPKA, 2005). Em seguida, no campo da 

constituição e formação das identidades, buscamos nos conceito da psicologia social e da 

sociologia subsídios necessários para construirmos um esboço do que designamos a 

identidade pessoal dos nossos colaboradores, (MOSCOVICI, 2003; JODELET, 2001; 

BAUMAN, 2005).  

                                                           
4
 O LETRAMENTO CRÍTICO (LC) é uma prática educacional que tem como foco a relação entre língua e 

visões de mundo, práticas sociais, poder, identidade, cidadania, relações interculturais e assuntos globais/locais. 
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No quarto capítulo, como parte integrante da análise, desenvolvemos um conjunto de 

sete quadros sociais sobre a história de vida de cada colaborador, os quais são baseados nas 

informações geradas nas entrevistas a partir do modelo narrativo, designados de “A Linha de 

vida”, cujo propósito principal é o de situar o leitor quanto à formação familiar e às condições 

sociais nas quais se inserem essas famílias. 

Em continuidade ao processo analítico, iniciamos a descrição/explicação dos mundos 

de letramento dos colaboradores, privilegiando as práticas de letramento que permeiam o 

domínio familiar e o papel da família como agência formadora.  Nestas seções, privilegiam-se 

as práticas de letramento realizadas no domínio da igreja e as práticas formativas do 

Seminário, evidenciando quais são as competências discursivas que se espera do seminarista.  

No quinto, apresentamos nossas considerações acerca desta investigação, buscando 

retomar alguns dos pontos relevantes da pesquisa, os quais sinalizam para a necessidade de 

compreendermos que é possível promover mudanças sociais positivas via projetos de 

letramentos - entendidos como formas de agência social e pessoal -, independentes de esses 

projetos se realizarem em ambientes formadores de natureza formal e informal (OLIVEIRA et 

al, 2011).  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

  

Frente ao vasto conjunto das diferentes perspectivas investigativas, através das quais 

podemos analisar os fenômenos sociais e linguísticos, os quais nos são revelados 

cotidianamente na diversidade do ‘fazer social’, escolhemos desenvolver uma pesquisa que se 

propõe a descrever e situar socialmente os processos pelos quais jovens do sexo masculino, 

oriundos de famílias humildes nordestinas, revelam-se possuidores de determinadas 

características pessoais que permitem situá-los como agentes sociais a partir de suas escolhas 

e posicionamentos pessoais. Os contextos social, cultural e econômico revelam-se fatores 

determinantes na formação de suas personalidades, do mesmo modo que a influência familiar 

no que diz respeito a uma cultura de preservação dos preceitos religiosos cristãos.  

Como resposta às nossas expectativas metodológicas, vimos que a pesquisa qualitativa 

utiliza-se de estratégias indutivas que servem para orientar o olhar do pesquisador sobre os 

dados de seu objeto de estudo e, ao mesmo tempo, desenvolve percepções sensibilizantes para 

a abordagem do contexto social. Para tanto, faz-se necessário desenvolver essas percepções a 

partir de um conhecimento teórico anterior, básico para a construção e desenvolvimento de 

teorias sobre o nosso objeto de estudo que remete a situações de práticas de letramento 

situadas tanto no contexto religioso informal, relativas às práticas e aos eventos situados na 

esfera do lar e da Paróquia, quanto no contexto religioso formal, relativo às práticas e aos 

eventos situados na esfera do Seminário. 

No que diz respeito à pesquisa em questão, situada na área do letramento - cujo 

enfoque metodológico é o autobiográfico histórico -, vimos à necessidade de apontar a 

relevância da vida social de nossos colaboradores, procurando descrever um quadro 

representativo da vida do seminarista, sujeito de nossa pesquisa, a partir de narrativas, geradas 

por meio de entrevistas avaliativas semiestruturadas, com base nas quais buscamos 

evidenciar os momentos relevantes de suas trajetórias formativas para que, utilizando da 

hermenêutica própria do método, ou seja, a compreensão e interpretação dos dados, 

pudéssemos construir um quadro social que desse conta da complexidade atinente ao processo 

de formação sociocultural  do seminarista.     

No contexto científico da pesquisa qualitativa, vimos surgir, nas últimas décadas, uma 

busca acentuada pela realização de estudos empíricos mais situados, priorizando as narrativas 

pessoais em detrimentos das grandes narrativas.  
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Nesse contexto, o retorno ao particular objetiva “não apenas se concentrar em questões 

abstratas e universais, mas de voltar a tratar de problemas concretos que não aparecem 

normalmente, mas que ocorrem em tipos específicos de situações”, Toulmin (1990, p.190, 

apud FLICK, 2004, p.28).  

Nessa perspectiva, tem-se o retorno ao local, seus sistemas de conhecimento, suas 

práticas de vida e suas tradições, comprovando sua especificidade em vez de presumir uma 

validade universal. Assim, no processo de geração de dados, analisamos as práticas de 

letramento produzidas em variadas situações de interação, de forma que, ao mesmo tempo, 

temos o retorno ao oportuno, já que procuramos situar nossos questionamentos e suas 

soluções dentro de um contexto local, temporal e histórico, possibilitando que a descrição e a 

explicação desses problemas sejam desenvolvidas a partir dos próprios dados gerados.  

A escolha pelo caminho da pesquisa qualitativa deve-se ao fato de ela nos 

proporcionar condições necessárias e suficientes para o estudo, tanto das relações humanas 

quanto dos fenômenos sociais relacionados, mais diretamente, aos fenômenos 

sociolinguísticos, observando que tais fenômenos ocorrem dentro de uma pluralidade de 

contextos sociais e são decorrentes, por sua vez, do processo contínuo de transformação pelo 

qual passa nossa sociedade pós-moderna como um todo.  

Nesse contexto, para melhor entender os posicionamentos valorativos de nossos 

colaboradores e a estrutura social da qual fazem parte, buscamos nas contribuições advindas 

da sociologia (GOFFMAN, 2002; BERGER; LUCKMANN, 2009) fundamentos teóricos 

suficientes para fortalecer nossas análises sob o ponto de vista de uma teoria que enfatiza o 

caráter simbólico das ações sociais. Ou seja, o Interacionismo Simbólico, cujo conceito parte 

do princípio de que os indivíduos atribuem às suas atividades e a seus ambientes significados 

subjetivos
5
. 

A produção do conhecimento na pesquisa qualitativa, como bem nos lembra Flick 

(2004), considera que a comunicação entre pesquisador e seus colaboradores faz parte do 

processo de pesquisa, de modo que as reflexões sobre as ações e observações, irritações e 

                                                           
5
 Blumer (1969, p.2) resume os pontos de partida para a investigação do interacionismo simbólico a partir de três 

premissas: a) a primeira premissa é a de que os seres humanos agem em relação às coisas com base nos 

significados que as coisas têm para eles; b) a segunda premissa é a de que o significado dessas coisas provém, ou 

resulta, da interação social que se tem com o outro; c) a terceira é a de que esses significados são controlados em 

um processo interpretativo, e modificado através deste processo utilizado pela pessoa ao lidar com as coisas com 

as quais se depara.  
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frustrações, sentimentos de pertencimento ou de negação, tornam-se dados em si mesmos, 

contribuindo para a constituição da interpretação dos dados. 

Evidencia-se, dessa forma, o caráter subjetivo que permeia todo o desenrolar da 

pesquisa científica, revelando que muito do processo metodológico e analítico está 

diretamente relacionado ao próprio conjunto de saberes, crenças e valores do pesquisador que, 

tal qual a posição do agente social, humaniza suas ações preenchendo seus vazios teóricos 

com o conhecimento que lhe é singular. Porém, isto não significa necessariamente uma perda 

de qualidade. Releva antes a pluralidade constitutiva de todo e qualquer ser social. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA – A GERAÇÃO DOS DADOS 

 

Com o propósito de formar um grupo de colaboradores para nossa pesquisa sobre as 

práticas de letramento em um contexto de formação religiosa, contamos com a colaboração do 

Reitor do Seminário Maior de São Pedro
6
, padre Valtair Lira Lucas, que, após ser inteirado da 

temática da pesquisa, autorizou-nos a realizar entrevistas e aplicar questionários aos 

seminaristas, os quais foram convidados a participar da pesquisa como colaboradores.    

Inicialmente, entramos em contato com 03 (três) seminaristas que se encontravam na 

fase inicial de estudos, recém ingressados no Seminário Menor
7
 e, posteriormente, foram 

convidados mais 04 (quatro) seminaristas integrados ao Seminário Maior. Cientes de que 

muito do sucesso na obtenção dos dados dependia do grau de confiança que os seminaristas 

teriam em relação à pesquisadora, optamos, no primeiro contato com os seminaristas, por uma 

apresentação informal na qual expusemos os objetivos de nossa pesquisa e como se daria a 

participação deles nessa fase de geração de dados. 

O roteiro que serviu de eixo orientador para as entrevistas avaliativas 

semiestruturadas foi entregue com antecedência para os seminaristas. Uma semana antes da 

data combinada para a realização das entrevistas, foi entregue também uma cópia para o padre 

Ednaldo Virgílio da Cruz, responsável pelo Seminário Menor. Essa preocupação em manter 

os formadores, responsáveis pelos seminaristas, informados sobre cada passo das entrevistas 

se deve ao fato de que queríamos deixar claro que não haveria nenhuma intenção de nossa 

parte em adentrar um terreno diferente daquele proposto na pesquisa, ou seja, limitar-nos-ía-

                                                           
6
 O Seminário Maior de São Pedro está localizado na Av. Campos Sales, nº 850, Tirol, em Natal/RN. 

7
 O Seminário Menor está localizado na BR- 101- Km 7,5, Emaús, município de Parnamirim/RN. 
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mos apenas às questões relativas ao contexto das representações sociais e dos mundos de 

letramento no processo de formação do seminarista. 

No segundo encontro com os seminaristas, durante e após cada entrevista, percebemos 

que, lentamente, estabeleceu-se uma relação de identificação sociocultural que permite com 

que as relações entre pesquisadora e pesquisados sejam ‘contaminadas’ por uma subjetividade 

e afetividade benéfica no trato das narrativas orais
8
. 

Isso ocorre porque tanto a subjetividade quanto a afetividade fazem parte de nossa 

natureza, e não há como apagar dentro de nós os sentimentos que partilhamos quando 

reconhecemos, no discurso do outro, algo que faz com que nos identifiquemos com aquele 

que deveria ser nosso ‘paciente’.  

No processo de escuta, de compreensão e diálogo, muitas vezes, invertem-se as 

posições. Conforme nos lembra Ferrarotti (1988), o fato de haver uma pesquisa científica em 

jogo, não anula o fato de que são seres humanos que estão partilhando um ritual dialógico, no 

qual entram em cena crenças e valores, carregados de todas as implicações ideológicas, 

reafirmando, assim, o conceito bakhtiniano que postula que a linguagem é um processo 

dialógico, ideológico e contextualizado (BAKHTIN, 2003). 

Conforme atesta Adelwärd (1991), no processo de entrevistas avaliativas, a forma e o 

conteúdo das narrativas são continuamente reformulados pelos entrevistados, através de suas 

habilidades para criar os caminhos narrativos que consideram mais adequados, ou ainda, 

sugerir ou impor certas interpretações. 

Apesar de essa estratégia narrativa, que possivelmente é utilizada como artifício para a 

construção positiva da imagem, como não poderia deixar de ser, tanto no processo de geração 

de dados quanto no de sua interpretação, a subjetividade do pesquisador entra em jogo, pré-

avaliando o conteúdo ainda quando de sua enunciação, construindo uma compreensão prévia 

sobre os fatos narrados. Dessa forma, o resultado que nasce das análises diz muito do próprio 

pesquisador.  

No decorrer das entrevistas, os colaboradores vão assumindo uma postura mais 

descontraída e suas narrativas tornam-se mais fluidas, permitindo que venha à tona um 

discurso carregado de marcadores conversacionais, interrupções bruscas, linguajar mais 

coloquial e, consequentemente, mais natural, como se as máscaras das quais fazemos uso para 

garantir a construção de uma imagem, fossem sendo esquecidas ao longo de suas narrativas, 

                                                           
8
 Narrativas orais: Conforme Adelwärd (1991), os termos ‘narrativas’ e ‘histórias’ podem ser usadas alternativamente. 
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sem que se perceba quando isso se deu. Na medida em que isso ocorria, esperando um 

momento oportuno, tentamos extrair dos entrevistados narrativas que evidenciassem 

posicionamentos relevantes para a pesquisa.  

Apesar de constatar em suas próprias narrativas que suas experiências escolares não 

tinham sido totalmente proveitosas, percebemos, ao mesmo tempo, que outros tipos de 

saberes foram sendo adquiridos e que cada um, a seu modo, desenvolveu um saber sobre a 

realidade social que não faz parte do mundo escolar, reconhecido e validado pela sociedade, 

mas de um saber que foi sendo lapidado ao longo suas vidas, tecido em redes de 

conhecimento (FAIRCLOUGH, 2001a).  

Em seus relatos, percebemos que as várias experiências, em situações de conflito, 

acabam por conduzi-los a tomadas de posicionamentos importantes para suas formações e 

constituição de suas personalidades. Esses posicionamentos, que são evidenciados nas 

narrativas como momentos decisivos, possibilitam as condições necessárias para que eles 

façam suas escolhas a partir de questionamentos, conscientes ou não, como por exemplo: “o 

que é preciso fazer para atingir meu objetivo?” ou “se eu consegui chegar até aqui, imagine o 

que posso fazer se tiver mais condições”. 

Esses questionamentos são importantes na medida em que revelam a grande força de 

vontade e a confiança que eles têm em poder realizar tarefas que parecem estar acima de suas 

condições cognitivas. No entanto, considerando que pretendem fazer parte de uma instituição 

pautada por rígidas regras comportamentais, além das exigências do cumprimento de uma 

grade curricular extensa e multidisciplinar necessária à formação sacerdotal, a escolha dessa 

vocação entre jovens que não tiveram uma formação escolar de qualidade, revela que isto só 

foi possível graças a um histórico de uma prática religiosa inserida na comunidade eclesial a 

longo prazo. De fato, as relações de confiança e identidade fomentada nesta prática social 

conferem ao jovem aspirante a coragem necessária à assunção a uma tarefa aparentemente 

fora do alcance imediato de suas práticas de letramento. 

Para completar a geração de dados com o primeiro grupo de seminaristas, ainda foram 

necessários mais dois encontros. Foi aplicado um questionário amplo com perguntas 

direcionadas a compor a ficha social de cada seminarista. Neste questionário, além de 

questões direcionadas à ficha social, foram apresentadas questões que nos permitissem 

compor um quadro descritivo dos mundos de letramento desses seminaristas. Os dados desse 

questionário foram compilados em gráficos de forma a evidenciar o(s) letramento(s) dos 

seminaristas em dois momentos específicos: o primeiro, referente às competências relativas às 
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práticas de leitura e da escrita em suas vidas antes de entrar no seminário e o segundo, relativo 

às práticas de leitura e escrita já na rotina de seminarista.  

A partir dos depoimentos dos colaboradores, pudemos confirmar que esses jovens 

seminaristas, em sua maioria, chegam ao seminário com limitações de aprendizado muito 

grandes, principalmente no que diz respeito às competências linguístico-textuais. Para 

compensar esse desnivelamento teórico, os seminaristas, que vivem em semirreclusão, são 

incentivados a ocupar seus horários livres com leituras complementares, como também na 

confecção de trabalhos de pesquisas exigidos por seus professores do Seminário Menor.  

Passados dois meses desde nosso último encontro, período dedicado à transcrição dos 

dados
9
, dirigimo-nos ao Seminário Maior, para a segunda fase de entrevistas com novos 

colaboradores. Naquela ocasião, porém, ainda tivemos que aguardar o retorno dos 

seminaristas que se encontravam em recesso escolar, período durante o qual eles aproveitam 

para realizar viagens ou simplesmente rever seus familiares. Assim, entre a segunda e terceira 

semana de agosto de 2008, realizamos a 2ª etapa de entrevistas para a geração de dados, agora 

com seminaristas que já se encontram em estágios de estudos mais avançados.  

Seguindo o mesmo padrão de apresentação realizado no Seminário Menor, primeiro, 

foi entregue ao Reitor do Seminário Maior, juntamente com as cópias das transcrições 

realizadas junto aos primeiros seminaristas do Seminário Menor, o roteiro que serviria de 

orientação, naquela etapa, aos novos colaboradores. Da mesma forma que na etapa anterior, as 

entrevistas foram realizadas com alunos convidados pelo Reitor do Seminário Maior, que 

também tiveram acesso prévio ao roteiro que foi aplicado na entrevista. 

As entrevistas tiveram em média a duração de 01 hora, salvo a primeira que, devido à 

espontaneidade do entrevistado, teve duração de aproximadamente 1h30 min.. Além das 

entrevistas, foi entregue, também, o questionário composto de uma ficha social e 

questionários sobre práticas de leitura e escrita. Após a transcrição das entrevistas, cada 

seminarista recebeu uma cópia para que, caso eles considerassem necessário, pudessem retirar 

ou acrescentar alguma informação. Assim, finalizamos a parte de geração de dados com um 

total de 07 (sete) entrevistas. 

O texto produzido nas entrevistas tornou-se nosso instrumento de análise de dados. 

Observamos que, no decorrer das entrevistas narrativas, ocorreu o fenômeno da construção de 

                                                           
9
 Os dados gerados nas entrevistas avaliativas foram armazenados em arquivos de voz (wave), sendo 

posteriormente transcritos e salvos no formato de texto (documento do Word). 
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um quadro social produzido pelo narrador. Temos, a partir do ponto de vista do sujeito, a 

primeira tradução - a da realidade para o texto.  Após a transcrição e seleção dos dados, deu-

se o segundo momento, o do olhar do pesquisador sobre os dados. Aqui ocorre a segunda 

tradução, ou seja, o processo de (re)tradução do texto para a realidade, ou ainda, a inferência 

daquilo que o pesquisador entende ou compreende por realidade.  

Apesar de termos optado por trabalhar com entrevistas avaliativas semiestruturadas, 

nas quais as perguntas pudessem evidenciar relatos ligados às experiências relacionadas ao 

mundo da leitura e da escrita, foi com surpresa que percebemos que, para determinados 

questionamentos, as respostas quase sempre se resumiam a termos gerais, tais como, “sim, 

minhas expectativas são as melhores”, ou ainda, “gostava muito de tais disciplinas”, sem que 

o assunto fosse explorado de forma satisfatória, mesmo com a intervenção da entrevistadora, 

incentivando-os a falar mais sobre o assunto. Essa falta de informação ou falta de 

compreensão sobre aquilo que era perguntado conduziu-nos a uma reflexão sobre o seguinte 

problema: “Por que as respostas foram tão vagas?”.  

De posse desse material, o passo seguinte foi definir os fundamentos epistemológicos 

e o percurso metodológico que pudessem nos conduzir ao processo de descobertas e que nos 

permitisse a devida interpretação e compreensão dos dados. 
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3 APORTE TEÓRICO 

3.1  LETRAMENTO: CONCEITUAÇÃO, CONSTRUTOS, RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES  

3.1.1  Letramento e capital humano 

 

Consideramos pertinente iniciar este capítulo com o conceito de capital humano
10

, 

pois entendemos que o valor atribuído ao termo, ou melhor, o sentido que a pessoa comum 

atribui ao termo “investir em si mesmo” aponta para práticas sociais que mantêm uma estreita 

relação com o conceito de letramento. É justamente com esse sentido que encontramos essa 

expressão na fala de um de nossos colaboradores ao se posicionar em relação ao que se deve 

fazer para ajudar aos jovens que frequentam o grupo de jovens da Paróquia de Macaíba.  

Observando o modelo capitalista e tecnocrata no qual se insere nossa sociedade 

contemporânea, constatamos que, cada vez mais, o domínio sobre a linguagem escrita é 

fundamental para que haja projetos em prol do desenvolvimento, pois se estima que quanto 

mais uma sociedade investe recursos em capital humano, via competências relacionadas à 

leitura e à escrita, mais essa sociedade contribui para desenvolver em seus indivíduos 

sentimentos valorativos de autoestima, havendo, consequentemente, um retorno significativo 

na forma de progresso em todas as áreas do conhecimento (PAIVA, 2001).  

Atualmente, ouve-se frequentemente que cada pessoa deve ‘investir em si mesmo’, e, 

mais frequentemente, esse investimento se dá por meio do estudo. Conceito esse 

universalmente aceito. O conhecimento, desde as civilizações mais antigas, sempre 

representou um dos maiores bens que uma pessoa pode construir, seja ele formal, via 

instituições de ensino, seja ele construído no meio sociocultural (GEE, 2001).  

Porém, há quem desconfie da expressão, muito em voga atualmente, ‘investir em si 

mesmo’ – no sentindo de transformar o ser humano em um capital humano – por considerá-la 

uma farsa, fruto do modelo capitalista neoliberal que, impondo seu alto padrão de 

competitividade, exige que cada pessoa se torne escrava de um processo de formação 

continuada, no qual apenas os mais qualificados têm chances reais de disputa (PRINSLOO, 

2000).  

                                                           
10

 Devemos a noção de ‘capital humano’ ao economista americano Theodor W. Schultz, que a cunhou nos anos 

50. Apesar das duras críticas ao termo, uma vez que é relacionado à política neoliberal, atualmente, ele é 

associado à capacidade que cada ser humano tem de investir em si mesmo. Em outros termos, compreende-se 

que “a forma mais importante da força de trabalho, o maior ‘capital humano’ hoje é o intelecto”. (PAIVA, 2001, 

p. 188). 
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Para Bihr (2007), essa busca obrigatória pelo aperfeiçoamento intelectual, social, 

emocional, germinada no âmago do mercado capitalista, é prejudicial ao ser humano e à 

sociedade, pois conduz as pessoas a adotarem posicionamentos que as afastam da 

solidariedade expressiva, levando-as ao egocentrismo e ao individualismo. 

Críticas à parte, para aqueles que pertencem às camadas sociais desfavorecidas 

economicamente, é senso comum a ideia de que a mobilidade social somente é possível via 

aperfeiçoamento pessoal e intelectual, principalmente em nações em desenvolvimento. Isso 

ocorre porque as pessoas oprimidas, mesmo conscientes de que a disputa, no mercado de 

trabalho, seja injusta, sempre conhecem uma história de sucesso que sirva de motivação para 

os que estão iniciando suas jornadas (SILVA, 2000).    

Tendo em mente a busca pelo desenvolvimento pessoal e, consequentemente, a 

inserção plena na sociedade, as pessoas, de forma consciente ou não, encontram nas diversas 

práticas sociais, situadas nos vários domínios da vida cotidiana, os meios pelos quais elas 

podem e devem investir em si mesmas de modo a garantir o fortalecimento do sentimento de 

autoconfiança e, ao mesmo tempo, consolidar suas relações sociais (RIBEIRO, 2005).  

Conforme já exposto, muitos são os que almejam uma ascensão social via algum tipo 

de investimento intelectual e/ou cultural. Sabemos ainda que diversos fatores influenciam 

nesse percurso, tanto contribuindo quanto impedindo que projetos sejam realizados, de modo 

que, de uma forma muito geral, apenas os mais competentes cognitivamente alcançam esse 

objetivo.  A esse respeito, veremos que essas competências, atualmente, estão associadas a um 

modo de ser e agir no mundo que convida o sujeito a ser competente linguageiramente em 

vários domínios sociais. Essa competência é condição necessária para a existência de qualquer 

prática social que, por sua vez, está associada a um, ou vários, letramento(s) específico(s) 

(OLIVEIRA, 2010a). 

Abordaremos o conceito social de letramento a partir da demanda social por 

competências múltiplas em atividades que envolvem leitura e escrita e, ao mesmo tempo, 

partindo do reconhecimento da centralidade do discurso na vida social, uma vez que qualquer 

que seja a ação no mundo, ela ocorre no discurso e pelo discurso (BAYNHAM et al., 2009). 
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3.1.2 Letramento como prática social 

 

Entendemos por letramento um conjunto de habilidades que envolvem o uso da língua 

escrita e falada e seu uso efetivo em práticas sociais diversas, as quais são orientadas para a 

agência (PRINSLOO; BAYNHAM, 2008). Essas práticas são constitutivas de processos 

sociais, (FAIRCLOUGH 2001b), nos quais as pessoas interagem, partilhando seus 

conhecimentos, seus valores, suas crenças, ao mesmo tempo em que constroem suas 

identidades.  

  

Ver o uso da linguagem como prática social implica, em primeiro lugar, que esse 

uso é um modo de ação (AUSTIN, 1962; LEVISON, 1983) e, em segundo lugar, 

que ele é sempre um modo de ação socialmente e historicamente situado, numa 

relação dialética com outras facetas do “social” (seu “contexto social”) – ele é 

formado socialmente, mas também forma socialmente, ou é constitutivo. [...] O uso 

da linguagem é sempre simultaneamente constitutivo de (i) identidades sociais, (ii) 

relações sociais e (iii) sistemas de conhecimento e crenças. (FAIRCLOUGH, 

2001b, p. 33). 

 

Para mais bem compreender a teoria social do letramento, Barton, Hamilton e Ivanic 

(2000) apresentam um conjunto de sete proposições sobre a natureza do letramento, (ver 

quadro 1), as quais têm como ponto de partida a afirmação de que o letramento é uma prática 

social
11

.  

O conceito de prática social é apresentado segundo a Análise Crítica do Discurso 

(ACD), e, posteriormente, conforme a teoria dos New Studies of Literacy (NSL). É 

interessante observar que ambos os conceitos, embora pertençam a linhas de pesquisa 

distintas, não são excludentes, e sim complementares. Daí citá-los conjuntamente neste 

trabalho.  

Ancorado na ACD, Fairclough, (2001) assinala que práticas sociais são formas 

rotineiras, situadas no tempo e espaço material, através dos quais são constituídas 

representações sociais particulares, por meio das quais pessoas aplicam recursos materiais ou 

simbólicos para interagirem.  

Corroborando a citação acima, Oliveira (2008, p.100), com base em Chouliaraki e 

Fairclough (1999), apresenta três características básicas que podem ser atribuídas às práticas:  

                                                           
11

 A dimensão do discurso como prática social relaciona-se ao conceito hegemônico de Foucault (2003). Tal 

conceito viabiliza a análise de contradições sociais e lutas pelo poder. 
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a) são formas de produção de vida social, não apenas no sentido de que produzem 

um efeito econômico, mas no sentido de que produzem também efeitos culturais e 

políticos; b) são localizados dentro de uma rede de relações com outras práticas, 

sendo que as relações externas determinam sua constituição interna; c) têm uma 

dimensão reflexiva, haja vista que as pessoas constantemente geram representações 

a respeito do que fazem. 

 

As práticas sociais, entendidas dessa forma, estruturam as atividades sociais 

rotineiramente e abrangem todos os aspectos da vida social, pois se encontram organizadas 

dentro de uma rede complexa de relação com outras práticas sociais. Essa compreensão da 

relação de dependência mútua será explorada mais adiante quando abordaremos o conceito de 

dualidade da estrutura, conforme Giddens (2005). A dimensão reflexiva da prática social nos 

conduz a situar o sujeito como um ser capaz não apenas de atribuir sentido às suas ações, mas 

de poder posicionar-se discursivamente em relação a essas ações sociais.  

Compreendendo o letramento como uma prática social, temos que os processos de 

estruturação social dependem fortemente da continuidade da aplicação rotineira de recursos 

materiais ou simbólicos, observando que essas práticas ocorrem sempre situadas, amparadas 

tecnologicamente em sua produção e reprodução (HEATH, 1983 apud PRINSLOO, 2000). 

Isto significa que, pelo fato de a sociedade moderna apresentar uma grande diversidade 

cultural e social, as práticas de letramento, igualmente, espelham essa diversidade.  

Para Heath (1983 apud PRINSLOO, 2000), os padrões de linguagem estão 

relacionados a variados letramentos situados com os quais as comunidades locais se utilizam 

para regular atividades rotineiras, tais como a ordenação espaço/tempo, modos de resolução 

de problemas, formas de mostrar a lealdade de grupos e padrões preferenciais de recreação. A 

competência discursiva, sob esse ponto de vista, passa a ser associada a uma competência 

linguageira construída através da interação comunicativa situada, ou seja, é uma competência 

comunicativa aprendida com o uso da linguagem relacionada a um conhecimento cultural 

localizado.        

Essa compreensão sobre como entender as práticas de letramento, conduz a inferir que 

se existe diversidade de letramentos em sociedades distintas, da mesma forma, encontraremos 

competências distintas nos discursos de pessoas que pertencem a contextos sociais distintos. 

Por essa razão, não podemos falar em grau de letramento, mas sim de letramentos distintos, 

ou múltiplos letramentos (GEE, 2001).   



33 

 

A noção de práticas de letramento permite um direcionamento eficaz para a 

compreensão das relações estabelecidas entre as atividades de leitura e escrita e as estruturas 

sociais, revelando como essas práticas atendem a necessidades específicas nos diversos 

contextos sociais (cultural, histórico, político e econômico).  

O quadro apresentado a seguir, de Barton, Hamilton e Ivanic (2000), resume as 

características do letramento sob a perspectiva dos New Studies of Literacy (NSL), os quais 

têm contribuído para o desenvolvimento de pesquisas a partir de uma abordagem, cujo foco é 

o estudo do letramento como prática situada, observando-se as relações sociais de cultura e 

poder em contextos específicos.  

 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

     Quadro 1 – Letramento como prática social. 

 

Conforme já exposto, as proposições apresentadas ratificam o conceito de letramento 

como sendo atividades sociais relacionadas com situações concretas de uso da leitura e da 

escrita. Porém, longe de ser entendido como um processo mecânico de decodificação, esse 

conceito diz respeito ao processo de construção de sentido que se estabelece quando as 

práticas sociais de letramento – as quais representam o ponto de conexão entre estrutura e 

agência (FAIRCLOUGH, 2001a) –, assumem uma função importante na vida das pessoas, 

guiando-as e ajudando-as a interpretar e compreender aspectos sociais da vida cotidiana.  

Rotineiramente, podemos verificar que as práticas de letramento estão presentes em 

todos os contextos sociais, como também, nos mais diversos usos que as pessoas fazem de 

textos orais e escritos em suas vidas. De acordo com Street (1993, p.12), “[...] em linhas 

gerais, práticas são o que as pessoas fazem com o letramento. Entretanto, práticas não são 

 O letramento é mais bem compreendido como um conjunto de práticas sociais, que podem ser 

inferidas de eventos mediados por textos escritos. 

 Existem diferentes letramentos associados a diferentes domínios da vida. 

 Práticas de letramento são modeladas por instituições sociais e por relações de poder e alguns 

letramentos são mais dominantes, visíveis e influentes que outros. 

 Práticas de letramento são propositais (têm propósitos bem definidos) e são relacionadas a metas 

sociais e práticas culturais mais abrangentes. 

 O letramento é historicamente situado. 

 As práticas de letramento mudam e novas práticas são frequentemente adquiridas através de 

processos de aprendizagem informal e estabelecimento de sentido. 

 As formas pelas quais as pessoas usam e dão valor à leitura e à escrita são, elas próprias, 

enraizadas nas concepções de identidade, conhecimento e ser. 
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unidades observáveis de comportamento, uma vez que elas também envolvem valores, 

atitudes, sentimentos e relações sociais”. Esse conjunto de fatores revela a necessidade de se 

observar que as práticas de letramento são também, por sua vez, lugares de conflitos e de 

lutas, porque são carregadas de ideologia.  

 

3.1.3  Letramento e ideologia   

 

Por seu caráter estruturante, o uso da linguagem/discurso é um fenômeno ideológico; é 

sempre usado de forma ideológica. Conforme Bakhtin (1992, p. 36), a linguagem é 

ideológica, “pois funciona como elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, 

seja ela qual for”. Ela está presente em todos os atos de compreensão e de interpretação, pois 

conduz grupos de pessoas a adotarem determinados conceitos sociais, formas de pensar o 

mundo, sobre o que é certo ou errado, sobre o que é moral e/ou ético, sobre como as pessoas 

devem ver a si mesmas (CHAUÍ, 2005).  

A ideologia, segundo Fairclough (2001a), é mais efetiva quando sua ação é menos 

visível. Para Chauí (2005), a ideologia invisível está relacionada à ideologia da competência, 

que oculta a divisão social das classes. Consequentemente, por competentes são designados os 

especialistas, aqueles que possuem os conhecimentos científicos e tecnológicos, e, 

relacionados à ideologia incompetente são designados aqueles que executam as tarefas 

ordenadas pelos especialistas.  

 

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e 

valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros 

da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e 

como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer 

e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo (representação) e prático 

(normas, regras e preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função 

é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional 

para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à 

divisão da sociedade em classes a partir das divisões na esfera de produção. Pelo 

contrário, a função da ideologia é a de apagar as diferenças como de classes e 

fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social (CHAUÍ, 

p.108-9, 2005). 

 

Para esta autora, a ideologia condiciona modos de ser no mundo porque fornece um 

quadro coeso de representações sociais sustentadas por um conjunto de explicações que têm a 

função de atribuir sentido às nossas ações e às nossas relações com as coisas do mundo. Essas 
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ações, que se encontram subordinadas a leis sociais reguladoras, porque prescritivas e 

normativas, fornecendo aos indivíduos explicações para a configuração social no sentido de 

‘tornar normal’ o direito hegemônico – econômico e/ou cultural – de um determinado grupo 

social. Desse modo, a ideologia sempre atende a interesses dos grupos dominantes.  

Se há a chance de minimizar uma força ideológica a ponto de fazer cair por terra 

determinadas representações sociais, o que ocorre é uma inversão de poder. Esse movimento 

de inversão pode ser ilustrado, na atualidade, pelo surgimento de ideias globais, como a do 

desenvolvimento sustentável, e/ou leis em favor de grupos sociais marginalizados, tais como 

o reconhecimento legal de relações homoafetivas. Esses exemplos ilustram que é possível a 

grupos de pessoas ou até mesmo a sociedades inteiras conseguirem libertar-se de discursos 

opressores quando percebem que determinados aspectos do senso comum sustentam 

desigualdades de poder em detrimento de si próprio (FREIRE, 1987). 

Se a ideologia competente se faz pelo uso do discurso competente, o poder do grupo 

social que tem domínio do uso da linguagem bem articulada e coerente estrutura a sociedade 

hierarquicamente, invalidando os discursos de indivíduos que não partilham do mesmo 

domínio linguístico (CHAUÍ, 2005).  

Essa condição de submissão social pode ser percebida no discurso de pessoas 

oprimidas, ou constrangidas socialmente, as quais se sentem incapazes de desenvolver uma 

autoestima à medida que reconhecem o próprio discurso como algo insuficiente frente àqueles 

validados institucionalmente. Em outras palavras, para esses indivíduos, tal diferenciação no 

domínio linguístico configura-se como um elemento fronteiriço, definidor de grupos 

identitários (WOODWARD, 2000).  

O problema não reside no fato de existirem grupos identitários unidos por códigos de 

conduta e/ou linguístico. Ele existe quando essa divisão é representativa de desigualdades 

sociais responsáveis pela exclusão aos bens culturais e de consumo, condicionando 

determinadas camadas sociais a assumir identidades pessoais ou sociais desprestigiadas. No 

entanto, algumas medidas sociais promovidas por instituições não governamentais têm 

contribuído de forma exemplar no sentido de minimizar os problemas de uma realidade 

social, muitas vezes, invisível aos olhos das camadas sociais favorecidas. 

Fruto do momento histórico em que vivemos, o trabalho desenvolvido por instituições 

filantrópicas que dão suporte às Organizações Não-Governamentais (ONGs) – ou mesmo 

ações solidárias promovidas por grupos de jovens religiosos –, busca preencher lacunas 
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relativas à assistência social, que por lei é obrigação do Estado, esclarecendo às pessoas sobre 

os direitos sociais, dentre os quais se destaca o direito pleno à cidadania.  

Dentre o trabalho desenvolvido por religiosos e voluntários, destacamos o que é 

dedicado a preservar a integridade religiosa de grupos de jovens, sem distinção de condição 

social, promovido por Pastorais católicas
12

, as quais direcionam esforços no sentido de 

fortalecer seus seguidores, tanto espiritualmente, afetivamente (autoestima), quanto em suas 

necessidades sociais. Esse trabalho realiza-se em práticas sociais rotineiras, a partir das quais, 

a participação em eventos de letramento voltados para a evangelização missionária de grupos 

de jovens promove a interação entre coordenadores e participantes, proporcionando a 

discussão de temas diversos.  

Estas são ocasiões nas quais os participantes aprendem a se posicionar quanto aos 

assuntos debatidos, os quais devem estar sintonizados com o que defende o grupo. O 

fenômeno da aderência às formas de pensamento de um grupo social indica não apenas que 

essa aderência ocorre por causa da solidariedade e da afiliação social, mas porque “partilhar 

da ideia ou da linguagem é também afirmar um vínculo social e uma identidade”, conforme 

Jodelet (2001, p. 34).  

As práticas e os eventos de letramento desenvolvidos nos contextos paroquiais 

subordinados às Pastorais Sociais se traduzem em ‘ações transformadoras’, cujos esforços são 

direcionados à evangelização missionária comprometidas com a justiça social. A esse 

respeito, é interessante observar que as consequências dessas ações têm abrangência direta 

nos processos cognitivos e na autoestima de seus participantes, pois seus esforços, mesmo que 

indiretamente, são destinados a minimizar as diferenças sociais, culturais, linguísticas e 

cognitivas relacionadas ao discurso incompetente. Busca-se, a partir de discussões de questões 

sociais atuais e das leituras de textos predominantemente religiosos, despertar a consciência 

crítica reflexiva sobre fatos sociais atuais, de modo que essas práticas se constituam em uma 

prática cidadã. Nelas, coordenadores e participantes partilham experiências e conhecimentos, 

numa troca mútua de aprendizagem.  

Conforme a Cartilha de Pastoral Social nº1, Elaborada pela Conferência de Bispos do 

Brasil,  

[...] as Pastorais Sociais, no plural, são serviços específicos a categorias de pessoas 

e/ou situações também específicas da realidade social. Constituem ações voltadas 
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   O trabalho de evangelização, junto a comunidades de jovens, também é realizado por outras instituições 

religiosas distintas da Católica.   
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concretamente para os diferentes grupos ou diferentes facetas da exclusão social, tais 

como, por exemplo, a realidade do campo, da rua, do mundo do trabalho, da 

mobilidade humana, e assim por diante. O Setor Pastoral Social, por sua vez, 

integrado na dimensão sócio-transformadora, linha 6 da CNBB, tem duplo caráter: 

por um lado, representa uma referência para toda a ação social da Igreja, em termos 

de assessoria, elaboração de subsídios e reflexão teórica. Por outro lado, é um 

espaço de articulação das Pastorais Sociais e Organismos que desenvolvem ações 

específicas no campo sociopolítico.  

 

Independente de se realizar em contexto religioso, o trabalho realizado por ONGs e 

Pastorais direcionado a grupos de pessoas fragilizadas e/ou oprimidas
13

 dá-se via eventos 

desenvolvidos por grupos movidos por interesses sociais bem definidos. Ou seja, esses 

eventos são palco para discussões sobre questões sociais que têm poder transformador, pois se 

realizam em atividades interativas face a face, na qual é dado aos participantes o direito à 

palavra. Há ainda outros meios indiretos de combate à condição de incompetente discursivo, 

principalmente os veiculados pelo rádio e por programas televisionados que, de certa forma, 

possibilitam não apenas a construção de novas formas do dizer, mas, principalmente, o acesso 

a informações que antes lhes era vetado.  

Dentre as diversas práticas de letramento direcionadas às pessoas em situação de 

fragilidade, muitas são destinadas a repassar informações e orientações de caráter social mais 

amplo, tais como: cuidado com a saúde do idoso; combate à violência doméstica; combate ao 

câncer de mama; informações sobre os direitos do cidadão; informações sobre a necessidade 

da preservação do meio ambiente; informações sobre o combate à dengue e ao cólera, entre 

outras doenças.   

Em todos esses eventos, práticas de letramento são experienciadas plenamente pelos 

interactantes; textos escritos, imagens e o próprio discurso falado são recursos amplamente 

usados de forma estratégica, respeitando as práticas culturais situadas, para alcançar metas 

sociais (GEE, 2001). O sucesso desse tipo de interação social, mediada por textos 

predominantemente orais, depende fortemente do grau de envolvimento e da adesão do 

público alvo, de forma que as informações neles veiculadas precisam ser de pleno interesse 

dos indivíduos envolvidos em tais eventos (HEATH, 1983 apud PRINSLOO, 2000).  

Ainda conforme a referida autora, é necessário avaliar vários fatores sociais, tais como 

o grau de interação familiar e a participação em domínios sociais distintos para que se possa 
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 Neste ponto cabe um esclarecimento. Apesar de estarmos evidenciando grupos economicamente 

desfavorecidos, é evidente que pessoas de classes economicamente favorecidas também sofrem tipos diversos de 

opressão, como por exemplo: a violência doméstica, a violência contra o idoso, a violência sexual e, por isso 

mesmo, necessitam de apoio especializado. 
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explicar adequadamente qualquer tipo de sucesso ou fracasso associados às pessoas em 

práticas de letramento. O sucesso em práticas de letramento deve estar contido na reprodução 

das próprias práticas culturais, nos modos como as pessoas compreendem e interpretam o 

mundo ao seu redor.  

Essas práticas sociais são formas de conhecimento que são elaboradas e 

compartilhadas com objetivos práticos, de forma que elas concorrem para a construção de 

uma realidade comum, criando um mundo de representações sociais que ajudam as pessoas a 

tomar decisões, assumindo posicionamentos defensivos (JODELET, 2001).  

Em Prinsloo et al (2000), temos que as práticas culturalmente desenvolvidas validam a 

afirmação de que as pessoas partilham práticas discursivas distintas, nas quais elas 

compartilham formas características de falar, agir, valorizar e interpretar a linguagem escrita e 

falada. Logo, não é sem razão a afirmação de que o posicionamento reflexivo, aliado à 

agência, é um fator suficiente para promover mudanças sociais.  

As pessoas, ou grupos de pertencimento, uma vez conscientes, não apenas de seus 

direitos, mas principalmente de informações úteis para garantir mais qualidade de vida, 

podem tomar decisões em prol de si mesmas, e uma delas pode ser a de negar o discurso 

ideológico dominante que os oprimem. Para tanto, é necessário que haja condições 

socioculturais para o surgimento do letramento crítico (SHOR, 1997). 

Para Shor (1997), o letramento crítico começa quando as pessoas passam a questionar 

as relações de poder, os discursos e as identidades nele veiculados. Conforme esta 

pesquisadora, nós podemos redefinir a nós mesmos e refazer a sociedade se assim o 

quisermos, e isso dar-se-á através de alternativas retóricas e projetos dissidentes.  

Alternativas retóricas são facilmente internalizadas pelos grupos sociais que partilham 

de ideias e ideais em comum. Já os projetos dissidentes são mais difíceis de serem colocados 

em prática, porque estão diretamente associados à agência (GIDDENS, 2003; ARCHER, 

2000).  Nesse caso, para que haja sucesso, é necessário levar em consideração vários fatores, 

tais como a solidariedade expressiva, o monitoramento e autorregulação das ações 

desenvolvidas. 

Complementando, o letramento crítico é uma prática social que proporciona ao sujeito 

posicionar-se de forma diferente em relação aos fatos sociais, pois ele assume a condição de 

quem questiona os conceitos e os valores sociais facilmente aceitos como verdadeiros. A 

partir de um posicionamento crítico, o sujeito busca: examinar as origens de certas ideologias 
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opressoras; analisar as formas de construção do conhecimento, da cultura, a formação das 

identidades culturais e a rede de relações estabelecidas entre o local e global; ele percebe que 

é necessário questionar verdades universais e entende que há um lado positivo nos conflitos 

sociais.    

Ratificando o que foi exposto, exemplos de sucesso de mobilidade social, via esforço 

individual – intelectual, esportivo, artístico –, contribuem para fortalecer a ideia de que ‘é 

preciso investir em si mesmo’, apesar de que muitos poucos conseguem de fato realizar a 

ascensão social. Para que haja a possibilidade de surgimento de novas práticas discursivas de 

modo a unificar e/ou transformar o contexto social, é preciso que a ideologia dominante já 

apresente sinais de enfraquecimento, o que é demonstrado pela quebra de paradigmas sociais 

que sustentam as relações de poder (FAIRCLOUGH, 2001b).  

A teoria social do letramento enfatiza as relações sociais e a forma como as pessoas 

entendem seus papéis nas práticas sociais, como elas falam sobre suas experiências e como 

elas dão sentido ao que fazem (GEE, 2001). Esse processo é estruturador da sociedade, pois 

cada indivíduo internaliza determinadas práticas sociais valoradas, sócio e historicamente 

como positivas (BAUGNET, 1998). Trata-se não apenas de um processo interno ao indivíduo 

mas também de formas de conectar grupos de pessoas que compartilham ideias. 

Isso significa que as pessoas têm consciência de seus letramentos e fazem uso de suas 

competências discursivas para selecionar seus grupos de pertencimento por afinidades 

cognitivas, afetivas ou culturais, ancoradas em suas representações sociais (JODELET, 2001). 

Essa seleção dá-se pelo fato de que as práticas sociais correspondem a modelos pré-existentes 

que regulam o uso e a distribuição de textos, e essa regulação ideológica determina quais 

grupos sociais têm acesso e quais podem reproduzir determinadas práticas de letramento, as 

quais devem ser compreendidas como formas de relações entre pessoas, grupos e 

comunidades, e não apenas como uma propriedade individual (GEE, 2001). 

Conforme apresentado, as práticas de letramento são processos sociais que servem 

para promover eventos sociais e são gerados e modelados por usos singulares da leitura e da 

escrita, obedecendo a regras sociais que regulam a produção, a distribuição, o acesso e o uso 

aos textos.  
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3.1.4  Práticas e eventos de letramento 

 

De acordo com a teoria social do letramento, podemos compreender melhor as práticas 

de letramento quando fazemos uma distinção crucial entre práticas e eventos de letramento. 

Conforme já apontado anteriormente em Street (1993), e corroborado por Barton, Hamilton e 

Ivanic (2000), o conceito de práticas de letramento é abstrato. As práticas são meios culturais 

de utilização do letramento, não podendo estar inteiramente contida em atividades e tarefas 

observáveis.  

Conforme Prinsloo et al (2008), o conceito de práticas de letramento aproxima-se do 

conceito de agência, conceito abordado na seção 3.2, no qual os indivíduos garantem a 

continuidade da estrutura social, ao (re)produzirem modos de agir no mundo (GIDDENS, 

2003). As práticas de letramento organizam as estruturas sociais porque, qualquer que seja a 

agência, ela somente se concretiza via discurso.  

As práticas de letramento impulsionam todas as atividades sociais, mas é um erro 

associá-la a técnicas de ‘aprendizagem por repetição’, ou ainda, associá-las a ‘tarefas ou 

atividades comuns’. Os conceitos de práticas de letramento e agência são conceitos 

intercambiáveis quando observamos que toda agência só existe por intermédio do discurso 

(PRINSLOO et al, 2008). Tal como a agência, o envolvimento contínuo das pessoas com 

práticas de leitura e escrita desenvolve capacidades cognitivas que agem de forma cumulativa, 

ampliando essas competências por seu caráter rotinizado e transformador. Resumidamente, 

podemos afirmar que práticas são meios culturais de utilização do letramento e essas práticas 

ocorrem em eventos de letramento.  

Para Barton e Hamilton (2000), se as práticas de letramento são os meios culturais, os 

eventos de letramento são as atividades em que o letramento tem um papel social; são 

episódios observáveis que nascem das práticas de letramento e são modelados por elas como, 

por exemplo, a participação das pessoas em grupo de jovens, envolvidos com atividades de 

organização e atribuição de responsabilidade.  

Eventos de letramento, na concepção de Heath (1982, p. 93 apud SOARES, 2002, p. 

145), “[...] é qualquer situação em que um portador qualquer de escrita é parte integrante da 

natureza das interações entre os participantes e de seus processos de interpretação”. De outra 

forma dito, os eventos de letramento são: 1) ocasiões em que podemos observar pessoas 

interagindo por meio da escrita; 2) ocasiões em que o texto escrito conduz às pessoas a 
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atribuir significações àquilo que elas próprias realizam; 3) ocasiões que possibilitam o 

surgimento de novas estratégias comunicativas de forma a dinamizar as interações; 4) são 

ocasiões que permitem diferentes formas de interpretar e compreender modos diferentes de 

ser no mundo.    

O que é central nessas ocasiões é a configuração da agência, suas múltiplas maneiras 

de acontecer em contextos distintos. Disso, temos que a noção de eventos de letramento 

enfatiza a natureza situada do letramento, pois ocorrem rotineiramente ao mesmo tempo em 

que modelam as práticas sociais. O caráter rotineiro das práticas sociais não implica em 

engessamento das atividades desenvolvidas.  

É preciso considerar dois aspectos relativos à manutenção das práticas sociais: o 

primeiro diz respeito ao fortalecimento dos aspectos culturais quando da manutenção de 

certos aspectos da tradição, principalmente os relacionados às regras de conduta como, por 

exemplo, a obediência aos rituais associados aos eventos sociais; o segundo diz respeito ao 

caráter dinâmico das relações sociais, o qual possibilita o surgimento de novas formas de agir, 

compreender e interpretar as ações sociais. É nesse ‘espaço’ entre a reprodução das normas 

estabelecidas e a possibilidade de pensar e agir diferente que surgem novas formas de 

compreender as relações sociais.    

É fácil comprovar que, diariamente, todos os nossos atos linguageiros se realizam em 

eventos de letramento. Eles são situações constitutivas das estruturas sociais, tais como: a 

conversa familiar no café da manhã acerca de fatos jornalísticos, a reunião na empresa para 

discussões de metas a ser cumpridas, a sala de aula e seus debates, o momento de oração 

familiar.  

Conforme Barton e Hamilton (2000), o conceito de evento de letramento, assim como 

o conceito de evento social, apresenta propriedades linguísticas suficientes para ser tomado 

como ponto de partida para a análise textual. Segundo Prinsloo et al (2008), os estudiosos do 

letramento buscam observar como as pessoas conduzem suas práticas de letramento, ou ainda, 

como essas práticas são moldadas socialmente e em que ocasiões específicas elas respondem 

às necessidades comunicativas de um grupo social. A análise é feita observando-se os 

modelos a partir dos quais as pessoas ‘decidem’ seus papéis e o que cabe a cada um fazer, 

quando fazer e de que forma proceder e em qual contexto, “[...] em um nível epistemológico, 

o conceito de letramento como uma prática social fornece um quadro para análise da 

construção de significados” (PRINSLOO et al, 2008, p. 4 - 5).  
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Ancorados em Barton e Hamilton (2000), inferimos que os textos são uma parte 

crucial dos eventos de letramento, de forma que importa para a teoria do letramento como eles 

são produzidos e usados. Parafraseando, o letramento é mais bem compreendido como um 

conjunto de práticas sociais observáveis em eventos que são mediados por textos escritos. Ao 

discorrer sobre os estudos de práticas de letramento do cotidiano, devemos observar quais são 

os textos que permeiam a vida das pessoas e são significativos para elas, ou seja, quais são os 

textos que fazem parte de suas vidas rotineiramente, incluindo os textos produzidos pela 

oralidade (PRINSLOO et al., 2008).  

Os estudos do letramento dedicam atenção especial aos letramentos locais, buscando 

identificar e descrever como as pessoas lidam com eventos mediados por textos na vida 

cotidiana. Enfatizamos que não se trata apenas de observar a concretude do ato, mas 

principalmente observar as relações de poder que aí se estabelecem. Por isso, para efeito de 

análise, devemos partir da observação das práticas, dos eventos e dos textos.  

Apesar de não definirmos, categoricamente, o conjunto proposto abaixo, quadro 2, 

como elementos analíticos, é interessante observar que este conjunto proposto por Hamilton 

(2000) é contemplado em nossa análise, e seus elementos servem para caracterizar a natureza 

do contexto dos eventos de letramento. Esses elementos estão muito próximos do modelo 

proposto por Theo van Leeuwen
14

 (1993) para a identificação dos elementos constituintes das 

práticas sociais mais gerais. 

Elementos visíveis dentro dos eventos de 

letramento (capturados na descrição) 

Componentes não-visíveis dentro dos eventos de 

letramento (inferidos na descrição) 

Os participantes: pessoas interagindo com textos 

escritos 

Participantes ocultos: pessoas ou grupos de pessoas 

envolvidas em relações sociais de produção, 

interpretação, circulação e, de um modo particular, a 

regulação [controle de suas ações] a partir de textos 

escritos. 

Os ambientes: circunstâncias físicas imediatas nas 

quais as interações acontecem. 

O domínio de práticas dentro das quais o evento 

acontece, considerando seus sentidos e suas funções 

sociais. 

Os artefatos: ferramentas materiais e acessórios 

envolvidos na interação (inclusive textos) 

Todos os outros recursos que trouxeram à prática de 

letramento: valores não-materiais, compreensão, 

modos de pensar, sentidos, habilidades e 

conhecimentos. 

As atividades: as ações executadas pelos participantes 

no evento de letramento. 

Rotinas estruturadas e trajetos [no sentido de métodos] 

que facilitam ou regulam ações: regras de apropriação 

e elegibilidade – quem pode ou não engajar-se em 

atividades particulares. 

Quadro 2 – Elementos básicos de eventos de letramento e de suas práticas. 
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 van Leeuwen, T.J.2008, Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis, 2, Oxford 

University Press, New York, USA. 
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A importância dada a outras modalidades de linguagem, distintas da linguagem 

escrita, aponta para o reconhecimento de que devemos procurar entender a complexidade da 

comunicação na sociedade, e essa comunicação revela-se plural, daí a necessidade de integrar 

à linguagem escrita, vários outros sistemas semióticos.  

Fairclough (2001) define o conceito semiótico de linguagem como sendo qualquer 

forma de produção de significados, incluindo a linguagem verbal e outras semioses, tais como 

imagens, gestos e outras formas de linguagem não verbal. Dessa forma, o sistema semiótico é 

visto como um estrato da realidade e como um momento de prática social. 

Se considerada a pluralidade de significados não apenas culturalmente situados, mas 

principalmente os modos distintos de agir em um mesmo campo social
15

 (SZTOMPKA, 

2005), podemos afirmar que o letramento não é o mesmo em todos os contextos e, por isso 

mesmo, a noção de letramento assume muitos sentidos, e esses modos de agir estão 

intimamente relacionados com o conceito de identidade. Conforme Woodward (2000), os 

discursos na contemporaneidade estão fortemente associados à necessidade de validar 

pertencimentos identitários, direcionando grupos sociais distintos a adotarem determinados 

tipos de discursos como forma de reivindicar direitos e assumir posicionamentos em relação 

aos fatos sociais (SHOR, 1997). 

O caráter reflexivo suscitado pelas ações desenvolvidas em situações de interação 

social contribui para o fortalecimento dos discursos de grupos minoritários que, de algum 

modo, se consideram marginalizados, seja por sua pobreza, seja por sua escolha religiosa, ou 

ainda, seja por sua escolha sexual. É interessante observar que o conceito de 

espaço/ambiente
16

, proposto em Lefebvre (1972, apud ROCHA, 2010, p.442), sinaliza para a 

necessidade de compreender que toda produção social do espaço está associada às 

representações que atribuímos às coisas percebidas, concebidas e vividas em nossas práticas 

sociais. Isso significa que produzimos o espaço a partir de uma ideia de funcionalidade e esse 

espaço passa a refletir o modo de comportamento e as escolhas discursivas que as pessoas 

devem adotar quando estão em situação de co-presença, e, de modo semelhante, as pessoas, a 
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 Em Sztompka (2005, p.36), campo social refere-se à sociedade entendida como um tecido social específico 

(grupo, organização etc). 
16

 Henri Lefebvre (1972), em seu livro “A produção do espaço”, aborda a ideia de que a produção social do 

espaço passa pela esfera da representação. A triplicidade vivido-concebido-percebido é parte constituinte da 

realidade espacial e representacional, imbricadas num intenso jogo dialético de construção. Para o referido autor, 

“conviria não apenas estudar a história do espaço, mas a das representações, assim como a dos laços entre 

elas, com a prática, com a ideologia” (p.26). Assim, as representações devem ser analisadas em seus contextos 

históricos e políticos, sendo relacionadas entre si, pois a construção da realidade espacial da sociedade acontece 

numa intensa disputa representacional. 
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partir de suas representações sociais, reconhecem em um determinado ambiente o lugar 

adequado para adotar comportamentos específicos direcionados ao fortalecimento do caráter 

identitário; aqueles que nesse espaço interagem o fazem de modo a consolidar esse 

pertencimento.  

A esse respeito, é relevante citar a pesquisa de Jung (2002) sobre as relações de 

identidade de gênero e práticas de letramento em comunidades bilíngues. Esta pesquisadora 

mostra que a inserção ou exclusão de pessoas nas comunidades bilíngues está diretamente 

relacionada aos padrões comportamentais, principalmente, àqueles praticados em ambientes 

religiosos.  

Em sua pesquisa, Jung (2002) descreve o poder exercido pelos rituais religiosos em 

duas comunidades rurais bilíngues, comprovando que a adesão ou não aos rituais já 

consolidados é indicativo de pertencimento identitário ao grupo de moradores. Fazer parte de 

um grupo implica, necessariamente, conhecer e praticar as normas, as crenças e os valores que 

estruturam esse grupo de pertencimento, de modo que somente se é aceito plenamente quando 

se partilha determinados gêneros discursivos.  

Isso não implica dizer que as pessoas não possam interagir em comunidades 

discursivas distintas. Esse livre transitar entre diferentes domínios discursivos permite a 

construção de identidades múltiplas. Domínios públicos e privados exigem modos de 

comportamento e escolhas discursivas apropriadas como, por exemplo, as práticas 

linguageiras realizadas em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Apesar das mudanças 

comportamentais e discursivas adotadas em domínios sociais distintos, os discursos e os 

eventos de letramento travados nesses domínios determinam as fronteiras discursivas. 

 

3.1.5  Mundos de letramento 

 

A compreensão plural de ser no mundo nos conduz ao conceito de mundos de 

letramento, conforme postulado por Barton (2000). Em nosso país, essa pluralidade compõe 

um mosaico social cujas diversas partes nos mostram não apenas uma riqueza cultural, mas, 

principalmente, um quadro social revelador de múltiplas práticas sociais.  

De acordo com o exposto até agora, buscamos evidenciar o papel dos espaços sociais e 

das interações sociais que neles ocorrem de modo que podemos entendê-lo como o palco de 

representações para as múltiplas práticas sociais, observando que o papel desempenhado pela 

escrita e pela leitura assume um caráter estruturante. No entanto, é preciso atentar para o fato 
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de que leitura e escrita não circulam da mesma forma em todos os contextos sociais. A 

distribuição de textos obedecerá necessariamente às necessidades comunicativas de uma 

comunidade ou de grupos de pessoas, revelando quais textos e quais práticas constituem os 

mundos de letramento desses grupos.  

Reconhecendo essa multiplicidade, é interessante atentar para a necessidade de tornar 

visíveis determinados letramentos locais como, por exemplo, o de leigos católicos que fazem 

parte de grupos de orações da Legião de Maria
17

, cuja agência é voltada principalmente para o 

fortalecimento da fé católica na comunidade, via ações solidárias. Os membros desse 

movimento participam ativamente na comunidade, realizando visitas semanais a casas de 

famílias e/ou instituições sociais que acolhem indivíduos marginalizados como, por exemplo, 

os que se encontram em abrigos para idosos e manicômios.  

No exercício de suas funções, os grupos de legionários se encontram imersos em 

práticas e eventos de letramento do contexto religioso, mas há determinadas orientações que 

conduzem à agência do legionário e o modo de proceder do grupo. Cada encontro do grupo de 

legionárias ocorre no ambiente da paróquia e obedece ao seguinte ritual: 1º) inicia-se com a 

oração do Terço; 2º) a presidente apresenta um texto espiritual, escolhidos previamente por 

ela, cujo propósito de leitura é conduzir cada legionário(a) a uma reflexão interior. A primeira 

leitura é feita pela presidente do grupo, e a segunda por um dos componentes escolhido pela 

presidente; 3º) após a reflexão, cada componente é convidado a relatar as ações solidárias 

realizadas por ele(a) durante a semana. Em seguida, a reunião é lavrada em Ata.    

O envolvimento em grupos sociais como esse, proporciona aos seus componentes a 

oportunidade de manterem ativas práticas de leitura e escrita, além de garantir o sentimento de 

autoconfiança em cada um dos componentes, o qual está atrelado ao fato dessas pessoas se 

perceberem como alguém que tem uma função social. De acordo com o Estatuto do Idoso
18

, 

garantir ao idoso a inserção em grupos sociais, que organizam suas atividades em eventos e 

práticas de letramentos fortemente estruturadas, permite não apenas uma melhor qualidade de 

vida, mas principalmente que a sociedade possa reconhecer na figura do idoso um ser social 

ativo, porque participante de uma instituição que contribui na promoção da organização da 

estrutura social.   

                                                           
17

 Referimo-nos mais especificamente ao grupo de senhoras que compõem o grupo denominado Legião de 

Maria. Apesar de, na sua maioria, a Legião de Maria ser composta por mulheres, há também a participação de 

pessoas de todas as faixas etárias, a partir dos sete anos de idade, de ambos os sexos. 
18

 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. 
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Muitos e variados exemplos poderiam ser apresentados, tais quais os mundos de 

letramento da criança, da família, dos adolescentes, dos engenheiros, dos médicos. O mundo 

moderno é textualizado e as práticas de leitura e escrita estão em toda a parte, de forma que as 

práticas de letramento salientam na natureza relacional entre ‘situação’, ‘atividade’ e 

‘participantes’ em eventos de letramento (OLIVEIRA, 2010b). 

Conforme depreendemos do exemplo citado, há letramentos que são mais visíveis que 

outros, porque a eles estão associados um conjunto de fatores valorados socialmente como 

positivos. Os grupos sociais relacionados aos letramentos visíveis geralmente exercem algum 

tipo de influência em relação aos demais, seja essa influência de ordem econômica, cultural 

ou religiosa. Atualmente, vimos surgir na mídia certos letramentos associados a áreas do 

conhecimento que não existiam anteriormente, como por exemplo, as competências 

relacionadas às tecnologias da computação gráfica e de software. Porém, sabemos que os 

letramentos relacionados às áreas médicas e jurídicas, altamente competitivos, ainda 

despontam como os mais valorados. Isto ocorre porque a esses letramentos estão associados 

altos salários.  

Coexistindo em um mesmo espaço/tempo, os letramentos, visíveis e invisíveis, nas 

grandes cidades compõem uma complexa rede de interação que formam não apenas os grupos 

sociais, mas principalmente estruturam as relações entre domínios discursivos distintos. 

Apesar de haver um movimento em sentido de as pessoas almejarem desenvolver 

competências relacionadas aos letramentos visíveis e valorados socialmente, isso não implica 

necessariamente dizer que haja necessidade de os letramentos invisíveis almejarem sair de sua 

condição, mesmo porque, considerando a complexidade das relações sociais, há de nos 

perguntarmos: – invisível para quem? 

A esse respeito, o que se coloca em evidência é a necessidade de percebemos sua 

existência e as formas de sua agência na sociedade, seja esse letramento restrito aos 

componentes de um grupo social marginalizado, seja restrito a categorias de gênero, classe 

social, idade ou região. Todos os letramentos possíveis e imagináveis relevam a pluralidade 

de uso da leitura e da escrita como também a possibilidade de um único texto suscitar 

interpretações distintas ao longo da história.   

Ao tornar visíveis práticas de letramento cotidianas, a pesquisa desenvolvida nessa 

área pretende compreender a complexidade e a multiplicidade de eventos a que as práticas 

estão vinculadas, de modo que elas podem ser percebidas a partir de três dimensões: 1) elas 
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ocorrem em diferentes contextos sociais de atividade; 2) elas são influenciadas pela cultura 

local; e 3) obedecem a diferentes sistemas simbólicos (OLIVEIRA, 2010b). 

Conforme afirma Oliveira (2010b, p. 330), “Não há dúvida de que as práticas de 

letramento que ocorrem nos variados contextos – casa, escola, igreja, rua, loja, empresas, 

órgão oficiais, dentre outros – atendam a funções e propósitos diferentes”.  Em cada um 

desses domínios, as pessoas são convidadas a agir orientadas por um modelo de conduta, que 

permitem o reconhecimento da identidade do grupo, e, da mesma forma que as pessoas sabem 

como agir em diferentes contextos sociais, os textos veiculados nesses contextos são 

representados de forma particulares. Isso significa que determinados gêneros discursivos são 

revestidos de um sentido particular quando produzidos em contextos específicos. 

Em outras palavras, o lugar a partir de onde ocorrem as práticas de letramento 

determinam quais gêneros circulam nesse ambiente e de que forma eles devem ser 

compreendidos. Para alguns alunos, as leituras de gêneros literários, quando realizadas em 

ambientes escolares, assumem um caráter de obrigatoriedade, fato que frequentemente tende a 

desestimular a prática de leituras. Não é raro ouvirmos as queixas em relação às leituras 

obrigatórias para, posteriormente, descobrirmos que essa mesma leitura ganha uma outra 

conotação quando motivada pelo interesse próprio e pelo prazer da descoberta literária.  

Entendemos os mundos de letramento como algo socioculturalmente situado, mas é 

interessante observar que mesmo pertencendo a culturas distintas, os problemas enfrentados 

por estudantes de escolas públicas americanas, principalmente as situadas em bairros para 

negros e hispânicos, apresentam comportamentos análogos aos estudantes de escolas públicas 

brasileiras. De modo a ilustrar que os problemas vivenciados por estudantes americanos se 

assemelham aos problemas enfrentados por estudantes de escolas públicas brasileiras, 

comentaremos o artigo de Heath (2010), Family Literacy or Community Learning? Some 

Critical Questions on Perspective. 

Apesar de descrever os mundos de letramento de famílias de trabalhadores negros, 

hispânicos e imigrantes, a pesquisa desenvolvida em Heath (2010), ao longo de 30 anos, sobre 

o letramento familiar nessas comunidades, revela que, na maioria das vezes, o ambiente 

escolar não oferece oportunidade para a reflexão sobre a realidade familiar dos jovens de 

famílias humildes; o modo como os conteúdos são dados em sala de aula obedece, muitas 

vezes, a uma proposta de ensino homogeneizante que não leva em consideração a 

heterogeneidade dos fatores socioculturais que constituem os mundos de letramento dessas 

famílias.  
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O resultado desse conflito social é a construção de uma identidade socioescolar 

negativa que contribui para o fortalecimento de ideias amplamente aceitas como a de 

professores que consideram os alunos incapazes e alunos que se auto veem também como 

incapazes. Nesse contexto, os professores entendem que as falhas no processo 

ensino/aprendizagem ocorrem devido à deficiência na educação familiar, uma vez que os 

problemas sociais vivenciados pelas famílias desses alunos têm forte implicação sobre seu 

rendimento cognitivo. Para esse tipo de aluno, a escola não se apresenta como um ambiente 

de aprendizado, mas como um lugar onde ele se sente um estranho, porque não consegue 

acompanhar o ritmo de estudos propostos (HEATH, 2010).  

A forma como as pessoas agem nesses diversos domínios nos permite inferir que os 

diferentes mundos de letramento necessitam ser observados mais criteriosamente, caso 

contrário, há uma tendência a se atribuir, ao outro, a responsabilidade pelos fracassos, seja ele 

escolar ou em outros ambientes da vida social. Na citação que se segue, Barton (1993) 

adverte: 

 

Existem mundos de letramento separados: de adultos e crianças, de pessoas que 

usam diferentes linguagens, de homens e mulheres. Existem também vários mundos 

públicos de letramento, definidos por instituições sociais das quais nós participamos, 

tais como: escola, local de trabalho e repartições públicas. (BARTON, 1993, p. X, 

preface) 

 

O fragmento nos permite afirmar que a sociedade é estruturada por uma tessitura de 

diferentes competências linguageiras. Ou seja, essas competências compõem e fortalecem os 

mundos de letramento que constituem todo fazer social de acordo com necessidades 

comunicativas específicas. Desde as mais simples às mais complexas atividades humanas, as 

interações humanas estão condicionadas a competências que reclamam o domínio sobre as 

técnicas de leitura e escrita, e, conforme sabemos, essas competências não se limitam apenas à 

decodificação de um documento, ela vai muito além, pois dentro dessa multiplicidade de 

letramentos na sociedade, ganha destaque os novos letramentos. 

Acompanhando as mudanças sociais que estabelecem formas sofisticadas de valores e 

padrões comportamentais, a linguagem escrita e falada, individual ou grupal, funciona como 

fator condicionador sociocultural que, ao mesmo tempo, une e separa indivíduos de diferentes 

classes sociais. Por outro lado, também verificamos que os valores e significados atribuídos 

aos eventos comunicacionais também são condicionados pelo contexto social aos quais esses 

sujeitos pertencem.  
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Em consequência disso, estima-se que a construção do domínio das competências de 

uso da leitura e escrita, mesmo em contextos não escolares, pode significar uma forma de 

ascensão social para os indivíduos pertencentes às classes menos favorecidas. Essa 

possibilidade pode se concretizar por meio do acesso à rede mundial de computadores, a 

Internet, responsável pela veiculação de informações em grande amplitude (CASTELL, 1999). 

 

3.1.6  Diferentes mundos de letramento 

 

Apesar de vermos a escola como a instituição que promove o saber e o conhecimento 

legitimado socialmente, temos consciência de que as múltiplas competências cognitivas, 

necessárias para agirmos no mundo, não estão restritas ao universo escolar (BOURDIEU, 

2003). Inúmeros são os casos de crianças que vendem produtos nos sinais de trânsito, ou que 

ajudam seus pais em pequenos comércios e que desenvolvem habilidades no cálculo 

matemático, além das competências comunicacionais que os permitem defender seus 

posicionamentos (JODELET, 2001).  

Essa compreensão nos conduz a entender a construção do conhecimento como algo 

inerente aos processos sociais, ou seja, múltiplo, heterogêneo, situado no tempo e no espaço. 

Não estamos nos referindo aqui ao modelo validado pela Academia, mas a um modelo 

validado pela prática cotidiana de determinadas competências linguageiras que estruturam a 

comunicação no meio em que a criança ou adulto não escolarizado está inserido.  Essas 

competências são válidas, mas não é a realidade a que se almeja, porque o mundo que está se 

descortinando ao nosso redor não é direcionado aos que se encontram na condição de não-

alfabetizados (RIBEIRO, 2005).  

Os impactos da modernidade informatizada, que exige o domínio da leitura e da 

escrita, além da competência necessária para usar dessa tecnologia, abrangem todos os setores 

da atividade humana, exigindo, portanto, múltiplas competências. Atendendo às exigências 

sociais, percebe-se que, cada vez mais, é preciso que o texto escrito tenha sentido para aquele 

que dele se utiliza. De modo mais amplo, o domínio sobre o texto passa pela compreensão e 

interpretação do seu conteúdo e, consequentemente, de como essa informação deve ser usada 

em um contexto real de interação.  

Isto implica dizer que não cabe à pessoa escolher entre o saber ou a ausência do saber 

(CHAUÍ, 2005). Há forças ideológicas poderosas que assinalam um modo de ser e agir em 
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sociedade, que envolve um continuum de habilidades que, se por um lado, está diretamente 

relacionado com os saberes construídos na escola, por outro lado, está relacionado com os 

saberes adquiridos na própria comunidade, impregnados de valores, crenças e cultura.  

Esse conjunto de conhecimentos práticos, associados à vida cotidiana, conduz-nos ao 

conceito de habitus proposto por Bourdieu (2003, p. 125). 

 

O habitus, sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 

explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador de 

estratégias que podem estar objectivamente em conformidade com os interesses 

objectivos dos seus autores sem terem sido expressamente concebidas para esse fim.  

 

A partir da compreensão consciente, ou inconsciente, de que o saber se constitui em 

um bem sociocultural, historicamente situado, entendemos o porquê de a escola se constituir 

como fonte detentora do saber. O universo regido pela escola passa pelo domínio da leitura, 

da escrita e dos conhecimentos gerais, porém, em sociedade como a nossa, o capital cultural
19

 

está desigualmente distribuído, e essa desigualdade é agravada por constrangimentos gerados 

quando se impõe aos alunos a responsabilidade por sua falta de competência escolar 

(OLIVEIRA, 2011). 

O domínio do mundo letrado se torna cada vez mais constrangedor para aqueles que 

não conseguem acompanhar o ritmo de exigências impostas pela sociedade ‘letrada e 

tecnocrata’. Essa exigência está presente em todos os lugares, basta que olhemos com atenção 

para percebermos que todas as nossas ações, para se realizarem plenamente, dependem de 

algum conhecimento sobre o funcionamento das novas tecnologias.  

Além dessas competências relacionadas ao savoir faire social, é preciso voltar a olhar 

obliquamente para as interações que se estabelecem nas ‘simples cenas cotidianas’. Muitas 

das informações com as quais nos deparamos não são simples e inocentes. Ao contrário, elas 

são carregadas de ideologia, e quanto maior for o conhecimento sobre as estratégias 

ideológicas, maior será a nossa chance de desenvolver um posicionamento crítico reflexivo 

perante o discurso do outro que nos oprime.  

                                                           
19

 Capital cultural: originalmente, o conceito de capital cultural foi construído por Bourdieu (1978) e refere-se às 

práticas de linguagem, à formação cultural, conhecimento, disposições e habilidades passadas de uma geração a 

outra.  De acordo com Giroux (1997, p. 37), esse capital “também representa maneiras de falar, agir, andar, 

vestir e socializar que são institucionalizadas pela escola”. 
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Essa opressão está diretamente relacionada ao poder que se alimenta da ignorância das 

camadas desfavorecidas. Quanto mais houver analfabetos, mais fácil é o controle ideológico 

que mantêm o oprimido em ‘seu lugar’, ou seja, longe do conhecimento legitimado pela 

sociedade e impossibilitado de reivindicar os seus direitos (FREIRE, 1987). 

 

3.1.7  Letramento digital: ferramenta de inclusão social  

 

Conforme Oliveira (2010b, p. 331), “nos dias atuais, o que as pessoas fazem com o 

letramento e o modo como este é formatado tem sido largamente afetado pelo processo de 

globalização”. O mundo globalizado permite a disseminação da informação de forma nunca 

antes imaginada. O primeiro passo para essa mudança ocorreu com a popularização dos 

equipamentos eletrônicos – dos aparelhos de TV ao computador e celular. De certa forma, 

esses equipamentos permitem a descentralização da informação, pois retira da escola o poder 

de ser a única detentora do saber, mas essa globalização também é carregada por um lado 

negativo, pois, conforme Bourdieu (2003), ela traz consigo a imposição de uma ideologia 

cultural dominante, cuja compreensão de suas consequências está distante do pensamento do 

indivíduo pouco letrado.   

 

Ao contrário da modernidade ilustrada, em que a cultura do livro era o eixo, aqui, é, 

principalmente o rádio, o cinema, a televisão, seu suporte. “A modernidade fala na 

América Latina, de uma maneira peculiar, da compreensão e da cumplicidade entre 

oralidade – como experiência cultural primária da maioria das pessoas – e a 

visualidade eletrônica. [...] As maiorias em nossos países aceitam e se apropriam da 

modernidade sem deixar sua cultura oral, sem passar pelo livro, com tudo o que isso 

implica de escândalo e desafio para nosso modelo de cultura” (MARTIN-

BARBERO, 1995b, p. 160, apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 156).  

 

A esse respeito, basta olharmos ao redor para percebermos como transformamos o 

mundo numa sociedade totalmente dependente da técnica computacional, incluídas aí todas as 

tecnologias de ponta, seja na área da comunicação, seja na área da metalurgia, seja na área da 

neurociência.  

Conforme Braga e Ricarte (2010), 

 

Hoje em dia, [...], com a multiplicação em inúmeras esferas dos usos do computador 

- para as mais variadas tarefas do dia a dia, e também para grande parte das 

atividades do mercado de trabalho - saber como usar essa máquina com suas 
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variadas funções passa também a ser uma condição muitas vezes fundamental para a 

inserção social dos indivíduos. O “letramento digital”, ao lado do letramento 

tradicional, é tido hoje, unanimemente, como uma necessidade. Da mesma maneira 

que o analfabetismo exclui, desconhecer completamente os usos e funções do 

computador também passa a ser sinônimo de exclusão. A inclusão digital passa a 

ser, portanto, um dos imperativos dos novos tempos. Mas, assim como acontece com 

o letramento tradicional, sua realização (principalmente em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, cheios de outros problemas sociais) não é simples 

e demanda, antes de mais nada, políticas educacionais condizentes com a realidade. 

(BRAGA; RICARTE, 2010, p. 38). 

 

Atualmente, nossa compreensão sobre nossas relações sociais, em sentido amplo, parte 

da compreensão de quem se encontra na condição de dependentes da tecnologia, e é a partir 

desse posicionamento que agimos. Todas as outras formas de letramentos coexistem, mas 

sempre numa relação cada vez mais dependente de uma tecnologia, cujo domínio da técnica, 

em seu sentido estrito, não é acessível aos seus usuários, porque, apesar de sabermos fazer uso 

da tecnologia, apenas aos experts (tecnólogos) cabe o poder sobre a tecnologia.  

Os mais diversos tipos de letramentos que revelam a agência humana nas sociedades 

ocidentalizadas orientam as práticas em todos seus estratos sociais, de modo que é possível 

perceber grandes distâncias no que se refere à adoção de práticas de letramento que envolvem 

diretamente uso de tecnologias, apesar dos esforços do Governo Federal
20

 que investe em 

programas de inclusão digital em escolas públicas, direcionados a minimizar essa realidade 

social.  

A esse respeito, é interessante abordar um outro aspecto da exclusão digital. Trata-se, 

mais precisamente, da exclusão daqueles que são considerados iletrados funcionais quando do 

manuseio de equipamentos que exigem conhecimento específico sobre seu uso, tais como um 

caixa eletrônico, um computador, ou um celular andróide. Esse hiato, apesar da certeza de sua 

existência, aponta também para outra possibilidade: a de que este iletrismo digital está 

localizado e situado em um determinado tempo. 

 

A Exclusão Digital não se dá somente por ausência de acesso físico a computadores, 

acessórios e conexões, mas também a recursos adicionais que permitem um uso 

adequado da tecnologia. Estes recursos são de outra ordem, passando pelo esforço 

da comunidade em compreender as necessidades reais dos usuários, a existência de 

conteúdo relevante em idioma do grupo, o grau de instrução da população usuária, 

sua capacidade de leitura, entre outros. (FUTRYK, C. A. et al. s/d) 

 

                                                           
20

 Fonte:<http://www.inclusaodigital.gov.br/>. Acesso em 03/01/2012. 
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Em um mundo repleto de transformações, a necessidade de mantermo-nos informados 

sobre o que acontece em escala global é, cada vez mais, uma exigência. Para Shӓffer, (2007), 

se, por um lado, para as camadas excluídas, o acesso à sociedade da informação acena para 

uma oportunidade de locomoção social, por outro lado, é provável que, a distância entre 

aqueles que sabem muito e os que sabem pouco, aumente. Ela nos apresenta dois pontos de 

vista claramente opostos sobre o papel que as tecnologias desempenham atualmente.  

Conforme Shäffer (2007), no primeiro ponto de vista, observa-se que os fatores que 

contribuem para a exclusão social estão associados a condições, tais como a idade e a 

pobreza. Nesse aspecto, a tendência é um agravamento de problemas já existentes; em um 

ponto de vista oposto, as novas tecnologias podem se tornar uma ferramenta importante para 

superar as formas de exclusão consolidadas por modelos sociais antigos. Numa visão otimista, 

considera-se que entra em cena a necessidade e a criatividade do ser humano, fatores que 

sempre foram aliados no desenvolvimento da sociedade. É a necessidade por diminuir as 

fronteiras das desigualdades sociais que abre os caminhos para novas formas de 

aprendizagem, beneficiando grupos sociais desfavorecidos e/ou marginalizados. 

Considerando que há uma chance do ponto de vista positivo se concretizar, mesmo 

que parcialmente, e, considerando que a construção da própria história da humanidade é 

revelador da contingência a que estamos sujeitos, entendemos que essas práticas sociais de 

letramento, designados de digitais (SOARES, 2002), não apenas precisam estar ao alcance 

daqueles que pertencem aos segmentos sociais mais desfavorecidos, como também essas 

pessoas precisam fazer uso dessa ferramenta de forma eficaz.   

De forma a corroborar o que foi colocado, Werthein (2000) ressalta que os benefícios 

advindos das novas tecnologias permite que vivamos um momento singular. Pela primeira vez 

na história, com os recursos tecnológicos midiáticos, há uma chance real de aquisição de 

conhecimento para camadas sociais desfavorecidas.  

 

Porque permite implementar materialmente a lógica de redes, a tecnologia permite 

modelar resultados imprevisíveis da criatividade que emana da interação complexa, 

desafio quase intransponível no padrão tecnológico anterior. Se isso dá vazão aos 

sonhos mais delirantes no âmbito das ciências básicas, das aplicações tecnológicas 

avançadas e da estratégia, não deixa também de alimentar sonhos mais prosaicos – e 

não menos significantes – como o de finalmente permitir a integração 

ensino/aprendizagem de forma colaborativa, continuada, individualizada e 

amplamente difundida. (WERTHEIN, 2000, p. 73). 
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Este é um assunto que está longe de ser esgotado pelas diferentes áreas do 

conhecimento. BRAGA; RICARTE (2010), em Letramento e tecnologia
21

, convida o leitor a 

um passeio pela história da humanidade no qual é enfatizado o papel do letramento na 

sociedade até os dias atuais. Em seu último capítulo, ibidem, intitulado A história continua..., 

esses pesquisadores resumem o sentimento que parece se afirmar a cada dia, o de que estamos 

vivendo um momento de transformação social avassalador proporcionado pela tecnologia de 

ponta e pela facilidade de disseminação do conhecimento. 

 

É também fascinante observar que o desenvolvimento desse tipo de comunicação 

(as práticas letradas), registrado num meio externo aos indivíduos e tão importante 

para a constituição das sociedades humanas, ainda não chegou ao fim. A escrita hoje 

aparece integrada a várias formas de comunicação que circulam na sociedade. Sendo 

o computador também uma ferramenta de comunicação, por meio dele a escrita vem 

tomando novas formas. Com o surgimento dos computadores e com a popularização 

da publicação de textos no meio digital, novas possibilidades para a construção 

textual se abriram. Assim como o papel, o rádio e a televisão introduziram novas 

linguagens que foram, com o tempo, apossadas e adaptadas para fins educacionais, 

os textos digitais também o serão. Para o filósofo que desconfiava do valor do texto 

escrito na educação, hoje, após tantos séculos, podemos dizer, sem entrar no mérito 

do que é melhor ou do que é pior, que certamente os livros oferecem uma forma 

diferente de ensinar e aprender. Quem sabe o que poderemos dizer sobre os 

computadores na educação, num futuro não tão distante? Somos hoje protagonistas 

de mais um dos capítulos da história da escrita, cuja importância só futuramente o 

homem será capaz de avaliar. (BRAGA; RICARTE, 2010, p.51, grifo nosso). 

 

Conduzidos por essa nova realidade social, já podemos entrever algumas dessas 

mudanças comportamentais e suas possíveis consequências sociais, dentre as quais a busca 

pela inclusão social é uma delas. Conforme Castells (2000, apud WERTHEIN, 2000), os 

efeitos das novas tecnologias têm alto poder de penetração, porque elas já se encontram 

integradas a todas as atividades humanas, seja ela individual ou coletiva, de modo que não se 

pode conceber mais as atividades sociais rotineiras sem o seu auxílio. 

Conforme os referidos autores, não apenas em ambientes escolares é possível perceber 

os contornos dessa mudança social que, apesar de importante, ainda deixa de atender grande 

parte dos alunos das escolas públicas mas também outros domínios sociais são beneficiados 

com essas transformações, revelando que há possibilidade de transformar o discurso 

incompetente em discurso competente. 

Muda a identidade do ser em relação à sua posição no mundo, muda também seus 

mundos de letramento e, consequentemente, sua agência. Das crises da atualidade, ou 
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 BRAGA, D. B.; RICARTE, I. L. M. Letramento e tecnologia. Linguagem e letramento em foco. Campinas, 

SP: CEFIEL/MEC, 2005. (Fascículo didático). 
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caminhamos para um futuro culturalmente homogeneizante, globalizado, principalmente em 

relação à comunicação, ou voltaremos a buscar uma identidade mítica (WOODWARD, 

2000), em busca de uma segurança ontológica que conduz ao ressurgimento de fronteiras que 

delimitam espaços virtuais de identidade.    

Ao constatarmos a existência de diferentes letramentos associados a diferentes 

domínios da vida, identificamos a necessidade que temos de nos adequar às necessidades 

comunicativas que cada contexto social exige. Porém, a questão social da (ex)inclusão social 

ainda se encontra em aberto. Talvez o que mais surpreenda a todos que vivemos uma era de 

grande desenvolvimento industrial e tecnológico seja o fato de haver tanta desigualdade 

social, tantos bolsões de pobreza e tanta defasagem nos índices educacionais brasileiros, em 

relação aos países desenvolvidos.  

Apesar de o amplo uso de recursos midiáticos computadorizados ainda provocar a 

quebra de paradigmas culturais e sociais, porque ditam novas formas de pensar e agir no 

mundo, faz-se necessário a compreensão de que todos devem ter direito a inclusão digital, e o 

principal exemplo dessa exigência se revela na dependência que o mundo inteiro tem em 

relação aos inventos tecnológicos e suas interfaces interativas Kress (2001 apud BAYNHAM; 

PRINSLOO, 2008).  

O uso dos recursos tecnológicos ampliou consideravelmente as práticas de letramento 

em todo o mundo, confirmando a tendência mundial de acesso ao conhecimento via páginas 

da web, tornando cada internauta um autodidata em vários assuntos. Essa realidade também se 

faz presente nos ambientes religiosos, onde há, atualmente, uma grande demanda por assuntos 

religiosos veiculados pela Internet.   
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3.2  AGÊNCIA HUMANA 

 

A compreensão do Letramento como uma prática social, que envolve o fazer com a 

escrita e a leitura, tem conduzido a reflexão para a noção de agência. Esse conceito, já 

presente nas discussões filosóficas racionalistas desenvolvimentistas, é revisitado nas áreas da 

sociologia e da psicologia, nas quais, segundo Harré e Gillet (1999), o homem, na condição de 

um ser que realiza uma ação, passa a desenvolver um papel importante na atribuição do 

significado relativo ao que ele produz e a ele mesmo. 

É interessante observar que o conceito de agência passou, ele mesmo, ao longo do 

tempo, por diferentes concepções. A esse respeito, Sztompka (2005) desenvolve uma 

interessante explanação acerca desse percurso histórico. Em seu trajeto, a agência é 

apresentada, primeiro, relacionada ao conceito de progresso social para, posteriormente, ser 

entendida como imanente à potencialidade das ações humana, ou seja, a agência passa a ser 

concebida como uma propriedade humana capaz de gerar transformações sociais, conforme a 

citação que se segue.   

 

No que concerne à agência, uma diferença fundamental distingue a noção de 

progresso automático, auto-operante (nas versões seculares ou sacralizadas), da 

noção de progresso baseado na atividade. A primeira postula uma força propulsora 

extra-humana, a segunda se concentra nas pessoas e suas ações. A primeira reclama 

a necessidade do progresso, a segunda admite a contingência do progresso, que pode 

(ou não) ocorrer, dependendo das ações que as pessoas realizam. Na primeira, o 

progresso acontece, na segunda o progresso é alcançado. A primeira encoraja uma 

atitude do tipo “esperar para ver”, passiva e adaptativa, a segunda reclama um 

compromisso ativo, criativo, construtivo. (SZTOMPKA, 2005, p.68) 

 

Como veremos posteriormente, essa mudança conceitual se operou lentamente, mas 

um fator foi decisivo para que ela ocorresse, a compreensão, por parte da sociologia, de que o 

sujeito é um ser participante ativo no processo que desencadeia as mudanças sociais, que as 

estruturas sociais inexistem sem o sujeito, da mesma forma que o sujeito social somente 

existe vinculado às estruturas sociais.     

Para nossa compreensão da agência do seminarista, faz-se necessário descrever os 

processos pelos quais o seminarista, ao assumir compromissos sociais na comunidade à qual 

pertence, reproduz modelos de condutas sociais que se revelam, ao mesmo tempo, 

estruturantes e estruturados por um sistema complexo de normas, crenças e valores que tecem 

a rede complexa das interações sociais, conforme Giddens (2003), Sztompka (2005). Nesse 
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processo, ao reproduzir determinadas condutas, o seminarista assume a posição de agente 

social quando, intencionalmente motivado, trabalha em prol da coletividade, gerando, a partir 

do envolvimento em grupos sociais, a promoção de ações transformadoras.   

Ainda a esse respeito, Archer (1988) argumenta que para entender o problema da 

agência é preciso, primeiro, uma revisão histórica do posicionamento de dois conceitos 

centrais, a saber: o modelo gerado pelas ideias Iluministas, mais especificamente representado 

na teoria funcionalista, e o modelo que foi desenvolvido pelo construtivismo, bem 

representado nos conceitos do pensamento estruturalista, os quais, durante muitas décadas, 

fundamentaram e dominaram a teoria social sobre o papel do homem na sociedade 

contemporânea.  

O pensamento Iluminista surge como decorrente das ideias filosóficas que se 

caracterizam pela confiança no progresso e na razão. Conforme Giddens (2005, p. 34), “[...] 

Se em sociedades tradicionais, a religião e os costumes muito antigos definiam amplamente as 

atitudes e os valores das pessoas, a sociedade moderna foi marcada pela racionalização de 

mais e mais áreas da vida, desde a política até a religião e a atividade econômica”. Esse 

posicionamento, baseado na confiança total de que o pensamento racional resolveria os 

problemas da sociedade, significa o rompimento com o conservadorismo, corrente político-

filosófica que defendia a permanência do sistema de crenças, usos e costumes de uma 

sociedade. Para os defensores dessa corrente, os lugares sociais eram fixos, o que os levava a 

contrapor-se e a rejeitar as mudanças sociais.  

Conforme o desenvolvimento das ideias iluministas, não havia como deter as 

transformações que aconteciam no mundo ocidental. Essas transformações ocorreram devido 

ao progresso científico, relacionado diretamente à Revolução Industrial e à afirmação do 

modelo econômico capitalista. Giddens (2005) enfatiza a importância do pensamento de 

Auguste Comte no contexto científico do século XIX, principalmente, por ele ter sido 

responsável pelo surgimento da ciência positivista – corrente filosófica que sustentava que a 

ciência deveria estar preocupada somente com entidades observáveis que são conhecidas 

diretamente pela experiência. A esse respeito, Le Goff (2003, p.197) sublinha: “o mais 

importante é que os progressos das ciências tiveram repercussão em todo o espírito humano”. 
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Esse movimento de afirmação perante a tradição
22

 e ao questionamento dos valores 

vigentes contribui para o surgimento do conceito do homem “subsocializado” (ARCHER, 

1988), o qual é fruto do pensamento iluminista e situa o homem como um ser cuja 

constituição não depende da sociedade. Ele passeia por ela com um estrangeiro (outsider) 

autossuficiente, situando-se acima dos assujeitamentos próprios às instâncias institucionais da 

qual ele faz parte e é oriundo.  

Esse ‘Homem da Modernidade’, senhor de si mesmo e capaz de situar-se fora da 

história e da natureza, apresenta-se como um fazedor autossuficiente, cujas relações com o 

outro e com o meio não são constitutivas do seu self; elas representariam apenas meros 

acréscimos. Na citação que se segue, o pensamento filosófico, gerado a partir das ideias 

modernistas, afastando-se do ideal clássico-cristão, introduz a ideia de que o homem, em sua 

relação com a natureza, é um ser cujo poder de ação só encontra limites nos próprios limites 

de sua racionalidade.   

 

De fato, a Idade Moderna rompe com a síntese anterior (clássico-cristã), 

multiplicando-se em numerosas concepções de homem, a partir da visão dual de 

Descartes, que fragmenta o homem em res cogitans e res extensa. Pode-se dizer, 

com segurança, que é com Descartes que a antropologia racionalista encontra sua 

expressão paradigmática ao apresentar a dualidade espírito/corpo: de um lado, o 

espírito, cuja existência manifesta-se no cogito; de outro, o corpo, obedecendo aos 

movimentos e às leis que governam as máquinas do mundo. Eis a ideia – a natureza 

humana da Modernidade e do homem que a acompanha: o homem-máquina 

(TEIXEIRA; NUNES; 2001, p.63). 

 

Já o Construtivismo desenvolve-se, no início do século XX, como uma corrente 

teórica que procura explicar o desenvolvimento da inteligência humana como algo que é 

determinado por intermédio de ações mutuamente interativas, ou seja, assenta-se na 

valorização da ação do ‘outro’ e do meio. Os principais representantes dessa corrente teórica 

foram Lev Vygotsky, Jean Piaget e Jerome Brune (HARRÉ, 2009).  

No Construtivismo surge o conceito de homem supersocializado, cujas características 

revelam um sujeito produto do meio. Segundo Sztompka (2005, p. 76-7), apesar de no modelo 

Construtivista já se admitir a existência da agência humana, “o progresso social, no sentido de 

transformações sociais, é concebido como resultado não-pretendido e não-reconhecido de 
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 O conceito de tradição adotado se baseia em Sztompka (2005), segundo o qual “[...] a substância, o conteúdo 

de tudo que herdamos do passado, tudo que nos é transmitido no processo histórico incremental e cumulativo, 

constitui a herança de uma sociedade”. 
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esforços humanos, mas fruto de um superestrutura, sistêmica, que organiza e modela as 

atividades sociais”.    

Indo de encontro ao modelo anterior, o conceito de homem supersocializado aponta 

para um ser participante passivo (insider) e incapaz de transformar seu ambiente social, pois 

sua posição é a do sujeito assujeitado. Fruto de um sistema ideológico, ele não é habilitado a 

enunciar algo diferente do discurso das instituições das quais faz parte. Produto dos processos 

de socialização e aculturação, seu conhecimento resulta inteiramente da interação com o outro 

e com o ambiente.  

Conforme observa Archer (1988), ambos os modelos, o homem subsocializado e o 

homem supersocializado, mostram-se inadequados porque, além de representarem imagens 

invertidas de si mesmos, não levam em conta fatores importantes que interferem na 

constituição do ser humano. Diferentemente do Iluminismo e do Construtivismo, na 

perspectiva do Realismo Crítico, esses fatores permitem conceituar o homem como um ser 

capaz de gerar transformações, cujas consequências, tendam a promover mudanças positivas 

para a comunidade, seja no sentido local ou global.  

Para mostrar que os conceitos de homem subsocializado e supersocializados são 

relativamente equivocados quanto ao papel social do sujeito, essa corrente sociológica aponta 

fenômenos sociais relevantes na constituição do ser social, mas que passaram despercebidos 

nos modelos anteriores.  

Decorrentes de pesquisas multidisciplinares, as contribuições oferecidas pela 

articulação no campo da história, psicologia e sociologia, proporcionam um novo olhar para 

as características ‘humanas’ do ser humano. Não é à toa que é preciso revestir o ser humano 

de sua humanidade. Despi-lo
23

 como o fizeram os pensadores racionalistas do séc. XIX, 

condicionados que estavam em seguir os modelos proporcionados pelo positivismo que 

governou o séc. XIX, impediu que fosse dado o devido valor a determinados fenômenos 

sociais.   

Archer (1988) aponta que o ‘Homem da Modernidade’, senhor de si mesmo - de 

acordo com o modelo gerado pelas ideias Iluministas -, não podia compreender que o 
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 Harré (2009, p.3), [...] Do tempo do empirismo britânico dos séculos XVII e XVIII aos “experimentalistas” 

alemães do século XIX, a legitimidade dos depoimentos das pessoas sobre seus estados subjetivos foi duramente 

questionada. Entretanto, na década de 20, questionaram-se as funções do estado e processos conscientes como 

fontes principais de explicação de um comportamento observado publicamente. Não somente porque havia 

dúvidas a respeito da confiança de se incorporar experiências pessoais entre os dados da psicologia, mas, 

começando com J. B. Watson (1919), espalhou-se a opinião que esses dados eram redundantes. O 

comportamento público poderia ser explicado por meio da identificação dos estímulos que o provocaram.  
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comportamento coletivo voluntário conduz à criação de bens públicos, capaz de gerar 

transformações sociais e culturais. Conceito esse ratificado em Sztompka (2005, p.80), 

quando assinala dois aspectos fundamentais do ser humano: a criatividade, que é revelada em 

sua capacidade de inovação e superação e o caráter cumulativo da experiência humana, a qual 

é expandida e enriquecida cotidianamente pelas experiências individuais, e, posteriormente, 

socioculturalmente transmitida no plano histórico. 

Por essa linha de pensamento, entendemos que o ‘Homem da Modernidade’ é um ser 

fragmentado, pois que se pretende abstrair-lhe as dimensões culturais do ser humano, tal 

como pensado no conceito de homo economicus.  

A esse respeito, Bazerman (2005) observa como, ao longo da história moderna, 

determinadas pessoas tiveram o poder de influenciar outras, conduzindo-as a agir no mundo 

de forma diferente, tanto no que se refere às práticas discursivas quanto às práticas sociais. 

Esse agir diferente conduz a ‘descentramentos’, conforme Hall (2003), pois invadem 

territórios daqueles que são guardiões dos costumes consolidados pela tradição. É exatamente 

no contexto social europeu da explosão capitalista, meados do século XVIII, que nasce o 

conceito de homo economicus, o qual foi fortalecido pelas ideias de Adam Smith. Tais ideias 

surgem a partir de proposições que envolvem conceitos sobre teoria econômica, ordem social 

e comunicação.  

Apesar de o conceito de homo economicus ser uma ficção, ele foi formulado a partir 

da ideia de que as ações econômicas do ser humano, para efeito de análise, podem ser 

fragmentadas e reduzidas a duas funções elementares: o consumo e a produção. Dessa forma, 

o homo economicus passa a ser visto apenas como um pedaço de ser humano, um fragmento, 

pois lhe foi abstraído as dimensões culturais que constituem o comportamento humano, tais 

como, a moral, a ética, a religiosidade, a política etc. O poder de convencimento do discurso 

de Smith, que equaciona desejo de realização com poder de consumo, interferiu de forma 

contundente na regulação da vida e do modo de ser no mundo, tanto pessoal quanto social, 

conforme Bazerman (2005).  

Por sua vez, o modelo de Ser da Sociedade, derivado das contribuições do 

Construtivismo social, concebe as propriedades e poderes humanos como dados pela 

sociedade, desconsiderando a constituição biológica. Considera-se que esse modelo acarreta 

num empobrecimento da humanidade, pois subtrai do “ser” sua identidade (selfhood
24

) e, com 
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 Aquilo que faz com que uma pessoa seja quem ela é; individualidade; também a própria pessoalidade. 
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ela, aquilo que o torna singular, ou seja, sua reflexividade, seu pensamento, sua memória, suas 

emoções e a crença de que tem poderes para agir sobre o mundo ao seu redor (ARCHER, 

1988; BAZERMAN, 2007). 

No modelo positivista construtivista, nos são apresentados indivíduos socializados 

reais, situado em contextos sociais e históricos reais, mas a eles não são dados o poder de 

refletir sobre suas próprias situações, cabendo apenas ao cientista social o “olhar” especialista 

sobre evento social. 

Segundo Archer (1988), o comportamento normativo força o reconhecimento, por 

parte do homo economicus, da relação de dependência do ‘outro’ para seu próprio bem estar, 

o que pressupõe a necessidade de engajamento em eventos de solidariedade expressiva, como 

também sua disposição para compartilhar.   

Esses fenômenos sociais, tais como a solidariedade expressiva, são estruturadores da 

própria sociedade. Ao nascer, os indivíduos já encontram a sociedade constituída e organizada 

por meio de normas e leis que os obrigam a desenvolver relações sociais, pois o homem 

necessita desses relacionamentos, já que sozinho é incompleto. Sua completude se dá pela 

relação de dependência com o ‘outro’, que complementa as funções que ele não pode exercer. 

A esse respeito, temos em Giddens (2003, p.201-2) 

 

As sociedades humanas, ou os sistemas sociais, não existiriam em absoluto sem a 

agência humana. Mas não se trata de que os agentes, ou atores, criam sistemas 

sociais: eles os reproduzem ou transformam, refazendo o que já está feito na 

continuidade da práxis. [...] Os sistemas sociais possuem propriedades estruturais 

que não podem ser descritas em termos de conceito pertinentes à consciência dos 

agentes. Mas os atores humanos, como “agentes competentes” reconhecíveis, não 

existem separados uns dos outros [...]. 

 

Nessa estruturação social dual nasce o sentimento de solidariedade e se fortalece uma 

coesão social na qual cada ser desempenha um papel social da melhor forma possível, 

principalmente pelo fato de se consolidarem os deveres sociais de forma complementar. 

Parafraseando, a complementação desses deveres interliga os indivíduos, constituindo as 

relações de solidariedade em todas as esferas da sociedade.   

Em Hamlin (2000), esses fenômenos sociais, ausentes no olhar do pensador 

racionalista, são reveladores da agência humana – a capacidade que cada ser humano tem de 

transcender a racionalidade e voltar-se para suas preocupações últimas. Temos, nesse ponto, 

um fator diferencial que irá situar de modo completamente distinto o ser social, possuidor de 
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uma identidade social, que é constituída pelos compromissos, sentimentos de 

responsabilidade e preocupações que são assumidas perante nós mesmos, o ‘outro’ e a 

sociedade da qual fazemos parte.  

Ainda a esse respeito, para Giddens (2003), os agentes ou atores humanos são capazes 

de entender o que fazem enquanto fazem. Ou ainda, conforme nos lembra Garfinkel (1967) 

citado por Coulon (1995, p. 53), o ator social não é um idiota cultural. Em sua crítica à 

sociologia da década de 60, Garfinkel argumenta: 

 

Os sociólogos concebem o homem em sociedade como um idiota desprovido da 

capacidade de julgar... O ator social dos sociólogos é um idiota cultural que produz a 

estabilidade da sociedade agindo em conformidade com alternativas de ação 

preestabelecidas e legítimas que a cultura lhe fornece. 

 

A sociologia de Garfinkel (1967) parte do princípio de que todo ator social se 

reconhece como possuidor de uma capacidade reflexiva e interpretativa sobre seus próprios 

atos, pois ele as aplica rotineiramente em suas atividades práticas cotidianas, as quais, por sua 

vez, são regidas pelo senso comum compartilhado por todos os atores membros de uma 

comunidade. Para os estudiosos da Escola de Chicago, todo ator social é um profundo 

conhecedor de suas ações, as quais são representadas nas práticas cotidianas.  

Quando um grupo de indivíduos adota determinado tipo de comportamento, ele assim 

o faz porque é consciente de que certas condutas permitem que ele seja reconhecido como 

alguém que faz parte de um grupo de pertencimento, ou ainda, esse reconhecimento fortalece 

sua identidade cultural (BAUGNET, 1998).   

 

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 bastantes 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”. 

(BAUMAN, 2005, p.17) 

 

Esse é um fator importante para que possamos, mais adiante, falar de posicionamento 

reflexivo do agente humano.  Essa reflexividade consciente de ser-atuante-no-mundo afasta o 

ator social da condição de assujeitamento, conforme defendido por pensadores seguidores da 

sociologia parsoniana (COULON, 1995). 
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Como vimos, os compromissos que assumimos estão intrinsecamente relacionados à 

capacidade humana de expressar sua solidariedade e sua disposição para compartilhar. Esse 

‘importar-se com as coisas’ transcende a racionalidade instrumental, porque é regido por uma 

conduta moral que normatiza as ações do ser social. Esses compromissos são constitutivos de 

quem somos e uma expressão de nossas identidades. Quanto ao conceito de identidade, 

entendemos que “[...] de modo geral, a identidade se relaciona ao conjunto de compreensões 

que as pessoas mantêm sobre quem elas são e sobre o que é significativo para elas” 

(GIDDENS, 2005, p. 43).   

É necessário evidenciar que a teoria social e, mais especificamente a ‘teoria da 

estruturação’, defendida por Giddens (2003), admite que o sujeito seja descentrado, tal como 

postulado em Hall (2003). No entanto, esse descentramento não implica na evaporização da 

subjetividade. Pelo contrário, as atividades sociais humanas são recursivas, elas não são 

criadas pelos agentes, mas continuamente recriadas, transformadas, e é através de seus 

próprios recursos que eles se expressam como atores sociais. 

Neste ponto, exploraremos um pouco mais os conceitos desenvolvidos por Giddens 

(2003) em sua teoria da estruturação. Adotar essa teoria da estruturação nos distancia tanto 

dos conceitos funcionalistas quanto dos estruturalistas e esse distanciamento é condição 

necessária para que seja possível a reelaboração de um conceito de ser humano e de fazer 

humano na reprodução e transformação social.  

A esse respeito, verifica-se que os atos realizados pelos membros de uma comunidade 

são compreendidos quando situados contextualmente em situação de co-presença. Esses atos 

devem ser observados em dois níveis: o primeiro diz respeito ao contexto particular situado 

no tempo e no espaço; o segundo compreende o senso comum partilhado, a memória dos fatos 

já vivenciados, as histórias pessoais compartilhadas por um determinado grupo social etc.  

A importância do contexto para a análise dos fenômenos sociais deve ser mais bem 

compreendida quando explicitamos o conceito de reflexividade e a primeira providência é 

situarmos o ser social como um agente reflexivo.  

Conforme Giddens (2003), os agente humanos, ou atores sociais, possuem 

capacidades reflexivas as quais estão envolvidas, continuamente, no fluxo da conduta 

cotidiana. O que implica dizer que é a partir dos contextos da atividade social que os membros 

são estimulados a assumirem posicionamentos reflexivos sobre fatos sociais que dizem 

respeito não apenas a si mesmos, mas, principalmente, sobre eventos cujas consequências 
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atingem a todos os membros de uma comunidade. Esse posicionamento reflexivo funciona 

como uma condição, movida por critério racional e/ou emocional, para que os atores sociais 

reconheçam-se na posição de agentes e, a partir de então, possam desenvolver ações 

transformadoras. 

É interessante observar que o contexto no qual se desenrola os atos é também refletido 

por esse ato e, da mesma forma, os atos são refletidos pelo contexto. O ator social sabe como 

falar e quando agir de acordo com o contexto social no qual se encontra em situação de co-

presença, (re)consolidando, dessa forma, as estruturas sociais (BAUMAN, 2010). 

Conforme exposto, a capacidade reflexiva do ator humano está envolvida de modo 

contínuo no fluxo da conduta cotidiana, mas essa reflexividade opera em duas frentes: na 

consciência discursiva e na consciência prática. A consciência discursiva diz respeito à 

capacidade que todo ser humano cognoscitivo tem de poder descrever suas ações, e essas 

ações são fundamentadas nas motivações e intenções que o levaram a proceder de tal forma.  

Já a consciência prática consiste em todas as coisas que os atores humanos realizam 

tacitamente, sem que sejam capazes de expressar discursivamente e diretamente as razões 

pelas quais foram levados a agirem de tal modo. “O que os agentes sabem acerca do que 

fazem e de por que o fazem – sua cognoscitividade como agentes – está largamente contido 

na consciência prática” (GIDDENS, 2003, p.XXV). 

Para compreender melhor esse conceito, devemos observar o caráter rotinizado da 

atividade humana. Segundo Giddens (2003, p. 47), “[...] A natureza repetitiva de atividades 

empreendidas de maneira idêntica dia após dia é a base material do que eu chamo de “caráter 

recursivo” da vida social [...]”.  

De acordo com a teoria da estruturação, as atividades cotidianas do ser humano  

constituem-se em um elemento básico para a consolidação de um sentimento de segurança ou 

segurança ontológica. Por seu caráter objetivo, a rotina está intimamente relacionada com a 

consciência prática, já que se situa ‘naquilo’ que só existe entre o inconsciente e o 

monitoramento reflexivo necessário para garantir a ação do ser humano em conformidade 

com o contexto social situado. 

É nesse sentido que podemos dizer que todos os indivíduos se encontram 

imediatamente posicionados no fluxo da vida cotidiana; condicionados ao tempo de vida que 

corresponde sua existência. Mas o modo dessa existência está diretamente vinculado ao tempo 

institucional, à estruturação “supra individual” de instituições sociais (GIDDENS, 2003).    
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Conforme sabemos, os múltiplos contextos sociais nos quais agem os atores humanos 

permitem que o posicionamento a que cada pessoa é convidada a adotar seja feito de modo 

“múltiplo”. Essa multiplicidade se revela imprescindível para a construção de ‘identidades 

sociais’ específicas, ou papeis sociais, para usar o termo de Goffman (2002). 

Giddens (2003) utiliza-se do termo ‘locais’, cenários de interação, conforme 

formulado por Garfinkel (1967). Os locais, quando utilizados de forma rotineira, contribuem 

para consolidar nos membros da sociedade o sentimento de segurança ontológica, o qual é 

necessário para o estabelecimento das relações sociais.  

Sendo usados cronicamente pelos atores sociais, os cenários assumem importante 

papel na constituição da rotina, pois confirmam o significado das ações realizadas em atos 

comunicativos. Situado no espaço e no tempo, o significado atribuído ao fazer social 

estrutura, diferentemente do sentido que é atribuído no funcionalismo e no estruturalismo, o 

sujeito social no sentido de ordenar suas práticas sociais de forma recursiva, ou seja, as 

atividades sociais humanas não são criadas pelo sujeito, mas continuamente recriadas através 

dos próprios meios interativos pelos quais os sujeitos se expressam na condição de atores 

sociais. 

Em consonância com as ideias defendidas por Giddens, encontramos na obra de 

Arendt (1987) uma abordagem sobre o papel do ator humano na qual a agência é evidenciada 

como o ‘lugar’ privilegiado para a comunicação e a interação entre os atores sociais, 

consolidando e, ao mesmo tempo, transformando as estruturas sociais.     

 

A ação e o agente surgem num mundo que já existia, mas ao qual ele, ao surgir, 

acrescenta algo com as suas palavras, feitos e potencialidades que são demonstradas 

aos seus semelhantes. Em suma: o agente se revela no ato e mostra sua dignidade de 

homem no ato de conviver com seus semelhantes na esfera pública. Esses atos 

produzem História que depois torna imortais os seus autores, cabendo à polis 

preservar a memória posterior os atos originários do discurso, da ação, da 

experiência e do julgamento do que torna útil aos homens conviverem juntos [...] 

(FIORATTI, 1999, comentando ARENDT, 1987, p. 56). 

 

Em outras palavras, as sociologias interpretativistas concedem primazia à ação e ao 

significado da explicação da conduta humana, pois a agência está diretamente relacionada 

com o posicionamento reflexivo do sujeito cognoscitivo que busca dar sentido ao processo 

rotinizado do cotidiano quando regula, monitora e  recria o fluxo de suas atividades.  
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 Tal fato coloca em evidência o agente social como um ator social que é capaz de não 

apenas reconhecer-se na posição de um ator social, mas, principalmente, de descrever suas 

atividades a partir de critérios que incluem a intencionalidade, a motivação e a monitoração 

reflexiva dessas atividades (GIDDENS, 2003). Para que todo esse processo descritivo 

aconteça de forma exitosa, faz-se necessário que o ator social possua familiaridade com as 

formas de vidas expressas por ele. O que implica dizer que esse ator apenas está habilitado a 

agir dentro de um contexto altamente rotinizado.  

A esse respeito, Giddens (2003, p. 06) comenta: 

 

A racionalização da ação, referente à “intencionalidade” como processo, é, como as 

outras duas dimensões, uma rotina reconhecida. Em circunstância de interação – 

encontros e episódios – a monitoração reflexiva da ação incorpora tipicamente, e 

uma vez mais rotineiramente, a monitoração do cenário onde essa interação se 

desenrola.  

 

Quanto ao monitoramento reflexivo, Giddens (2003) afirma ser essa uma atividade 

cuja principal característica dá-se pelo fato de que a conduta da monitoração reflexiva é uma 

condição necessária a todos os atores sociais. Isto implica dizer que esses atores sociais, além 

do monitoramento dos aspectos sociais e físicos dos contextos sociais, controlam e regulam 

rotineira e reflexivamente o fluxo de suas atividades, como também ‘confiam’ que ‘o outro’ 

também desempenhe, por conta própria, o mesmo tipo de comportamento.  

Como apontado anteriormente, é com base nessa confiança que agimos no mundo, 

confiando que o outro desempenhe seu papel social dentro dos limites de conduta aceitos, os 

quais são cotidiana e rotineiramente (re)estruturados pelos atores sociais.  

Diferente de simples atores sociais que vivem rotineira e predominantemente movidos 

por suas consciências práticas, os agentes sociais são atores capazes de apresentar 

discursivamente as razões pelas quais foram conduzidos a determinadas escolhas de conduta; 

são capazes de descrever quais fatos sociais o sensibilizaram para que suas ações fossem 

intencionalmente motivadas. 

As razões se referem aos motivos das ações, e os motivos dizem respeito às 

necessidades que são estimuladas em cada agente por um (ou vários) determinado(s) fato(s) 

social(s). No entanto, a motivação necessita da monitoração reflexiva para continuar a 

estimular o ator em sua agência. A continuidade da ação depende dessa monitoração 

reflexiva, ou racionalização. Ou seja, a motivação é mais bem representada como um 



67 

 

potencial para ação, mas a manutenção da motivação é consequência do monitoramento 

reflexivo. 

Nos contextos em que se desenvolvem as práticas sociais, entendidas como um 

conjunto de direitos e deveres socialmente construídos e palco de lutas ideológicas, conforme 

Foucault (2003), a racionalização da ação, por parte dos atores sociais em situação de co-

presença, constitui a principal base no processo de avaliação da competência dos atores 

sociais. A atribuição de valores, o estabelecimento de relações de confiança, a consolidação 

de modos de proceder no mundo contextualizado no tempo e espaço são fenômenos sociais 

que são (re)testados e (re)avaliados cotidianamente a partir de práticas sociais 

discursivamente situadas.  

Esse processo constante de avaliação da competência das ações obriga o ator social a 

se colocar sempre na condição de estar-sempre-pronto-a desenvolver novas competências 

para não apenas poder transitar com desenvoltura na diversidade dos contextos sociais, mas, 

principalmente, ser capaz de convencer o outro de que faz parte de determinado grupo social. 

Ou ainda, garantir que o outro o veja como alguém digno de confiança, porque suas ações 

realizadas no passado conduzem a, ou garantem, esse raciocínio (GOFFMAN, 2002).    

Conforme Bauman (2010), os grupos formais e informais de pertencimento se 

constituem com base nas expectativas que são lançadas sobre seus integrantes. Nesse 

processo, são excluídos aqueles a quem se presume não atender aos requisitos necessários que 

garantam o reconhecimento do pertencimento. Quando ocorre conflito dentro de um mesmo 

grupo acerca de tal aceitação, o critério passa a ser preenchido a partir de ideias estereotipadas 

do modelo de conduta aceitável.  

 

Com relação às práticas cotidianas de liberdade, somos ao mesmo tempo autorizados 

e constrangidos. Em um nível, nos é ensinado que há tipos de desejos que o grupo 

considera aceitáveis e realizáveis. Maneiras apropriadas de agir, falar, vestir-se e 

comportar-se em geral fornecem a orientação necessária para a desenvoltura na vida 

dos grupos de que fazemos parte. Julgamo-nos, então, de acordo com as 

expectativas, e nossa autoestima é estabelecida segundo esse julgamento. Essas 

vantagens, contudo, são facilmente transformadas em problemas quando nos 

aventuramos além daquelas expectativas e estamos em um ambiente no qual se 

promovem diferentes desejos [...] (BAUMAN, 2010, p.37). 

 

De modo geral, cada ator social deve ao seu grupo de pertencimento os bens aos quais 

ele busca, os meios aceitos para efetuar essa busca e a maneira que permite distinguir quem 

pode ou não colaborar nesse processo. Por isso, as estruturas altamente rotinizadas facilitam a 
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aquisição de conhecimentos práticos e discursivos, sem os quais seria impossível desenvolver 

projetos pessoais e coletivos. Os acordos tácitos, autoevidentes, que se renovam a cada 

interação são na verdade resultados de uma coleção de crenças que variam conforme as 

características de cada grupo, situado no tempo-espaço das relações de poder que dele 

emanam. 

Quanto à natureza da agência, Giddens (2003) e Sztompka (2005) nos alertam para o 

fato de que apesar de os atores sociais conduzirem suas ações, ao longo de suas vidas, de 

modo intencional, muitas das consequências dessas ações são impremeditadas. Essa 

característica reforça o valor da auto-monitoração das ações no decorrer de projetos. Por outro 

lado, as múltiplas consequências da agência revela também sua característica contingente.  

Apesar de ser comumente aceito que a agência humana seja definida em termos de 

intenções, ela não se refere apenas às intenções que as pessoas apresentam quando realizam 

‘coisas’, mas principalmente à sua capacidade de realizar essas ‘coisas’(SZTOMPKA, 2005). 

Com base nessa asserção, podemos inferir que, para um ator social atuar na condição de 

agente social, ele precisa assumir a posição reconhecida por ele mesmo e pelos membros de 

sua comunidade como a de alguém que detêm o poder para realizar tal ação. 

 

3.3  A AGÊNCIA E A CONSTITUIÇÃO DO EU (SELF) 

 

Nos estudos de letramento, especialmente do letramento crítico, assumimos o 

posicionamento da perspectiva ‘realista’, que defende a tese segundo a qual as pessoas agem 

sobre o mundo ao mesmo tempo em que sofrem as influências histórico-culturais e que elas 

buscam mudar regras sociais, movidas não apenas pelos desejos de almejar posições sociais 

valorativas, mas também porque são movidas por sentimentos de compromissos e 

responsabilidades cujas consequências têm abrangência social.  

A esse respeito, podemos identificar ‘pontos de convergência’ com a ‘Teoria da 

estruturação’ de Giddens (2003), segundo a qual a agência e a estrutura representam uma 

dualidade, ou seja, são ao mesmo tempo o meio e o produto das práticas que se organizam 

recursivamente em atividade cotidianas. Ou seja, “na teoria da estruturação considera-se 

“estrutura” o conjunto de regras e recursos implicados na reprodução social” (GIDDENS, 

2003, p. XXVIII).  
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É interessante observar que, mesmo entre os teóricos da sociologia atual, há diferentes 

posicionamentos conceituais sobre como a agência se opera. Archer (1988, p.XVIII, apud 

Sztompka, 2005, p.367) contesta a “dualidade da estrutura”, defendida por Giddens, optando 

por um “dualismo analítico”, no qual propõe que “certas propriedades das estruturas e certas 

propriedades das pessoas se combinam efetivamente na interface”. Ainda conforme o referido 

autor, para Archer, não se trata de fundir estrutura e agência, mas de investigar, nessa 

interface, as relações existentes entre elas.    

Já Sztompka (2005), utilizando ambos os pontos de vista, propõe sua própria teoria, a 

da ‘transformação social’, na qual apresenta um terceiro nível de interpretação. Nele, a 

verdadeira representação da realidade social se apresenta numa trama social específica. Para o 

referido autor, não existe estrutura sem agente, nem agente sem estrutura. 

 

Não se trata de que agentes e estruturas interajam produzindo efeitos. Ao contrário, a 

realidade motriz-estrutural, em sua unidade interna, imanente, aparece como 

combinações diversas, misturas diversas dos ingredientes propulsores e estruturais 

que constituem os eventos sociais. A matéria definitiva, os componentes reais de que 

é feita a sociedade são os eventos, nem atos individuais nem fatos sociais, mas sua 

fusão íntima, concreta. (SZTOMPKA, p. 368)  

 

Entendemos que, apesar de esses diferentes posicionamentos conceituais acerca da 

constituição da realidade social, esse grupo de autores apresenta pontos de convergência em 

relação às propriedades da agência o que justifica trazê-los para validar nosso debate.     

Retomando nosso posicionamento, vimos que dotar a perspectiva realista significa 

assumir que a natureza da realidade, como um todo, influencia no próprio processo de como 

nos tornamos pessoas que interagem socialmente. Essa perspectiva é ratificada pelo postulado 

kantiano de que não nascemos humanos, nos tornamos humanos por meio da educação. Ao 

nascer, todo e qualquer ser humano necessita do entendimento necessário para viver em 

sociedade, que exige de cada indivíduo um plano de conduta moral, a qual é fortalecida por 

redes interligadas de regras que compõem a dimensão normativa das instituições sociais 

(SZTOMPKA, 2005).   

Kant deduz três máximas morais que exprimem a necessidade de agir a partir de uma 

ética. Elas esclarecem por que o dever e a liberdade da consciência moral são inseparáveis e 

compatíveis. Explicando as máximas de Kant, Chauí (2000, p. 171) afirma que,  
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A primeira máxima afirma a universalidade da conduta ética, isto é, aquilo que 

todo e qualquer ser humano racional deve fazer como se fosse uma lei 

inquestionável, válida para todos em todo tempo e lugar. A ação por dever é uma lei 

moral para o agente; 

A segunda máxima afirma a dignidade dos seres humanos como pessoas e, 

portanto, a exigência de que sejam tratados como fim da ação e jamais como meio 

ou como instrumento para nossos interesses; 

A terceira máxima afirma que a vontade que age por dever institui um reino 

humano de seres morais porque racionais e, portanto, dotados de uma vontade 

legisladora livre ou autônoma. A terceira máxima exprime a diferença ou separação 

entre o reino natural das causas e o reino humano dos fins. 

 

Tem-se, assim, na moralidade o aspecto mais importante da filosofia Kantiana, a 

asserção de que a virtude pode e deve ser ensinada. As máximas deixam clara a internalização 

do dever como decorrente da razão e da vontade legisladora universal do agente moral 

(CHAUÍ, 2000, p. 171). 

Conforme Archer (1988), o realista social entende as relações humanas como 

condições necessárias para o próprio desenvolvimento de propriedades humanas mas também 

fundamentalmente necessárias à própria vida social. Assim, ela estabelece um argumento 

transcendental em favor da necessidade de um “sentido do self”, ou seja, a existência da 

sociedade está diretamente ligada à consciência da existência de continuidade consciente do 

self. 

O posicionamento em defesa de um ‘sentido do self’ exige a retomada da distinção 

crucial do conceito evolutivo de self como produto de um fato social e do conceito de sentido 

universal de self como algo intrínseco ao ser humano, conforme estabelecido inicialmente por 

Locke
25

. Apesar de haver uma tendência de se absorver o sentido ao conceito, creditando 

características universais do ser humano aos fenômenos culturais produzidos socialmente, a 

distinção entre os dois conceitos deve ser conservada, conforme recomenda os estudos 

filiados à corrente do realismo crítico.  

Um sentido do self está intimamente relacionado com a continuidade de consciência 

que as pessoas têm em relação ao que se espera delas. Essa consciência é distinta de variações 

sociais presentes no conceito de self, porque essas variações são representativas de modelos 

culturais. Porém, a apropriação de expectativas sociais se dá porque as pessoas internalizam 

                                                           
25

 Segundo Locke, “[...] Nosso conhecimento de nossa própria existência é intuitivo. A experiência, pois, nos 

convence que temos um ‘conhecimento intuitivo’ de nossa própria existência e uma percepção interna e infalível 

do que nós somos. Em todo ato de sensação, raciocínio ou pensamento, somos conscientes para nós mesmos de 

nosso próprio ser; e, nesta matéria, não está longe do mais alto grau de certeza”. (LOCKE, 1988, p.175)  
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um sentido do self que, por sua vez, possibilita o reconhecimento das obrigações sociais que 

podem ser assumidas. 

Caso as expectativas se tornem contraditórias, cabe ao sujeito exercitar sua 

criatividade de forma a manter uma ordem coesa aos acontecimentos. Esse exercício de 

organização exige de cada pessoa a capacidade de reconhecimento consciente de si mesmo, 

dos papéis e responsabilidades que pode assumir e das decisões que devem ser tomadas 

(BANDURA, 2001).   

Isso implica dizer que “o sentido do self da humanidade emerge de nossas práticas 

sociais expressas na realidade e, assim, que é irredutível à nossa socialidade
26

” (HAMLIN, 

2000, p.58).  

As relações sociais se constituem a partir das práticas sociais e tais práticas relevam a 

natureza fundamentalmente personificada da humanidade. Podemos dizer que é a partir das 

práticas sociais contextualizadas, altamente rotinizadas, que nos reconhecemos como seres 

plenamente atuantes, que respondem às exigências histórica e culturalmente situadas. Ou seja, 

a continuidade da autoconsciência reflexiva é garantida pela vigilância constante sobre o fazer 

social que é desempenhado cotidiana e rotineiramente.   

Nessas relações, vem à tona a consciência da necessidade de agir coletivamente e de 

adotar um ‘comportamento normativo’, o qual, segundo Bauman (2010, p.98), trata-se de um 

modelo de comportamento que acontece na maioria dos casos, mas não em todos, pois os 

eventos causados pelas ações humanas são sempre relacionados com a necessidade de fazer 

novas escolhas. Esses aspectos mostram a condição de dependência que temos uns dos outros, 

o que favorece, em determinadas situações, o fator solidariedade, conforme já referido. 

 

 

  

                                                           
26

  Segundo Lemos, [...] A "socialidade" marcaria ("daria o tom") os agrupamentos urbanos contemporâneos, 

colocando ênfase na "tragédia do presente", no instante vivido além de projeções futuristas ou morais, nas 

relações banais do cotidiano, nos momentos não institucionais, racionais ou finalistas da vida de todo dia. Isso a 

diferencia da sociabilidade que se caracteriza por relações institucionalizadas e formais de uma determinada 

sociedade. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/lemos/cibersoc.html>. Acesso em 20/07/2011. 
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3.4 A AGÊNCIA HUMANA E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

Sztompka (2005) nos apresenta uma interessante abordagem sobre como nossa 

compreensão acerca do modo como os relacionamentos sociais são organizados tornam-se 

fundamentais para a nossa vida. Percebemos a sociedade organizada, primeiro, em grupos e 

comunidades, tem-se a análise em nível micro; segundo, em instituições e empresas, tem-se a 

análise em nível meso; e, em terceiro, o estado-nação e as multinacionais, em nível macro. 

Essa organização, no entanto, existe apenas na forma de processos constantes de 

agrupamentos e reagrupamentos.  

Sztompka (2005, p.36), baseando-se em Giddens (1985) e Elias (1978), afirma: “[...] 

existem processos de organização e reorganização, e não organizações estáveis; existem 

processos de ‘estruturação’ e não estruturas; formações, e não formas; configurações 

flutuantes [...] e não modelos rígidos”. 

Tendo em mente essa perspectiva de organização social, Sztompka (2005) considera 

que a menor e mais fundamental unidade de análise sociológica deva ser o “evento”, 

considerado como qualquer estado momentâneo do campo social
27

, como, por exemplo, um 

jantar em família, pois há traços específicos que distinguem esse evento de um outro 

qualquer, de modo que a rotinização do próprio evento permite que se construa no indivíduo, 

ao longo do tempo, um sentimento de identidade em relação ao papel que ele desempenha em 

família. 

A fim de estabelecer uma tipologia para a noção de campo interindividual, Sztompka 

(2005, p.36) distingue quatro dimensões, ou aspectos, que configuram o campo, são eles: o 

ideal, o normativo, o interativo e o de oportunidade. A partir desses conceitos, podemos 

agora tentar elucidar como são elaborados socialmente as crenças, os valores e a tradição, 

que são alguns dos fatores que emergem das redes de relacionamentos. É possível entender 

com clareza que a interação entre os indivíduos, em situação de co-presença, é organizada a 

partir de ideias, regras, ações e interesses.  

Cabe às redes interligadas das ideias a elaboração de um arcabouço que dê conta de 

responder às questões relacionadas às crenças, às convicções e às definições que constituem a 

dimensão ideal do campo sociocultural, ou seja, a consciência social.  

                                                           
27

 Em Sztompka (2005, p.36), campo social refere-se à sociedade entendida como um tecido social específico 

(grupo, organização etc).  
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Por sua vez, as redes interligadas das regras estão relacionadas com as normas, os 

valores, os preceitos e os ideais, as quais constituem a dimensão normativa, regulando tanto 

as instituições sociais quanto o comportamento dos indivíduos nelas inseridos. Essas duas 

dimensões, ideal e normativa, contribuem para a afirmação do sentimento que comumente é 

entendido como cultura.  

As redes interligadas das ações põem em evidência a dimensão interativa do campo 

sociocultural, ou seja, as ações se realizam quando há interesses em comum, e, se valoradas 

positivamente, elas contribuem para a organização social. 

Por fim, as redes interligadas por interesses, consolidam as hierarquias sociais. Essas 

redes são constituídas por eventos relacionados às chances na vida, tais como as 

oportunidades de transposição socioeconômica cultural e o acesso a recursos exclusivos de 

certas camadas sociais.    

Assim, Sztompka (2005), nos descreve um quadro a partir do qual a dimensão 

interativa e de interesse formam o tecido social no sentido estrito.  Com base nessa 

compreensão de campo interindividual, somos forçados a admitir que o campo sociocultural 

existe em estado de perpétua mudança, de modo que reconhecemos na agência humana a 

mola propulsora para essas transformações. Ainda conforme Sztompka (2005), a 

complexidade da vida social revela-se quando se compreende que todos esses processos 

ocorrem inter-relacionados por várias ligações de interdependência.  

De forma a complementar nossa compreensão sobre a agência, tomamos emprestado 

da Teoria Social Cognitiva
28

 algumas categorias nucleares da agência humana, a qual, como 

exposto anteriormente, concretiza-se no contexto de uma ampla rede de influências 

estruturadas socialmente.  

Bandura (2001) distingue três modos de agência, quais sejam: a agência pessoal 

direta, a agência por procuração e a agência coletiva. Conforme discorremos até agora, a 

agência humana põe em relevo a capacidade criativa do ser humano e o coloca como 

protagonistas das transformações sociais, mas essa criatividade apenas ocorre contextualizada 

em eventos sociais que reclama sempre a colaboração do ‘outro’. Por esse motivo, 

entendemos que a agência pessoal direta culmine na agência coletiva, uma vez que 

precisamos do outro para agir no mundo.  

                                                           
28

 Alguns aspectos das abordagens teóricas sobre o conceito de agência na perspectiva do Realismo Crítico e da 

Teoria Social Cognitiva se aproximam, justificando, assim, o uso das categorias da agência de Bandura (2001).  
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Assumir a posição de agente social implica realizar ações ‘intencionalmente’ 

motivadas em prol de determinado projeto pessoal ou coletivo. Nessa perspectiva, a agência 

incorpora não só os sistemas de crenças, valores e tradições que sustentam uma sociedade 

mas também a capacidade de autorregulação pessoal, através da qual o indivíduo estrutura e 

distribui funções a si mesmo ao longo do tempo.  

Nesse processo, a agência habilita o ator social a desempenhar um importante papel no 

controle de seu autodesenvolvimento como, por exemplo, em situações que exigem 

procedimentos de adaptação ou de superação em situações de transposição de papeis sociais.  

O que é determinante na agência não é apenas a exposição ao estímulo, mas a 

capacidade de explorar, manipular e influenciar o ambiente. A partir de critérios como 

intencionalidade, capacidade de previsão, autorregulação e reflexividade, Bandura (2001) 

aponta as principais característica da agência pessoal.    

Giddens (2003, p.12) conceitua intencionalidade como “sendo o que caracteriza um 

ato que seu perpetrador sabe, ou acredita, que terá uma determinada qualidade ou desfecho e 

no qual esse conhecimento é utilizado pelo autor para obter essa qualidade ou desfecho”.  

A intencionalidade é uma representação de uma conduta que ainda está por ser 

executada. Não se trata apenas de criar uma expectativa ou de ter a capacidade de prever 

ações futuras. Ela representa, antes de tudo, um compromisso com uma ação a qual se 

pretender realizar.  O sucesso desse compromisso, entendido como uma forma de progresso 

baseado na atividade, admite a contingência do progresso. Por isso, é preciso que, aliado à 

intencionalidade, outras características da agência estejam presentes, pois intenções e ações se 

encontram em extremos opostos de uma relação funcional separadas no tempo.   

Não é sem sentido referir-se a intenções fundamentadas na automotivação, a qual é 

determinante para a consecução de ações futuras. No entanto, quanto mais as consequências 

da agência se apresentam distantes no tempo e no espaço dos atos que as originaram, menor 

será a probabilidade de que essas ações tenham sido intencionais. 

A capacidade de previsão não é algo externo ao indivíduo. Ao longo da vida, as 

pessoas constroem expectativas sobre ‘prováveis resultados’ a partir da observação de eventos 

contextualizados nos ambientes do quais faz parte. É com base nesses resultados que os 

agentes orientam suas ações (BAUMAN, 2010).   

Conforme Giddens (2005), os indivíduos, ao repetirem padrões, buscam resultados 

confiáveis, seja no próprio sistema, seja nos indivíduos. Na execução de um projeto pessoal, 
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as pessoas definem metas, desenvolvem estratégias de ações de forma a produzir resultados 

positivos e evitar os negativos. É a partir do exercício da previsão que as pessoas se motivam 

e guiam suas ações, antecipando os eventos futuros que, quando projetados sobre um 

determinado período ao longo do tempo, são pensados para fornecer sentido, coerência às 

suas vidas. 

Na medida em que os eventos se sucedem, o (re)planejamento passa a ser uma 

condição necessária para garantir o sucesso do projeto pessoal ou coletivo, pois é preciso 

reorganizar suas prioridades de acordo com os resultados parciais. Esses resultados são 

consequências de ações anteriores e, ao mesmo tempo, servem para organizar suas vidas. 

Apesar de os eventos futuros não poderem ser as causas da motivação das pessoas no 

presente, porque não têm existência real, eles podem ser cognitivamente representados no 

presente.  

Assim, os eventos previsíveis são convertidos em uma força motivadora e reguladora 

do comportamento, o qual passa a ser auto-orientado porque é dirigido por metas a serem 

cumpridas e resultados a serem alcançados em um futuro próximo.  

Bauman (2010) nos convida a refletir sobre as diferentes condutas assumidas pelos 

sujeitos quando posicionados em situações cotidianas. Essas ações, desde que inseridas em 

um contexto de conduta habitual, regulam o comportamento humano e liberam as pessoas da 

obrigação de estar sempre refletindo sobre o porquê de agir de determinada forma. Nesse 

sentido, a conduta representa o sedimento da aprendizagem de normas sociais, evitando a 

necessidade de as pessoas estarem sempre pensando, calculando e tomando decisões.  

A observação das ações humanas, agora vistas sob a perspectiva da agência, nos 

convida a refletir sobre um outro tipo de conduta. Assim, nesta seção, abordaremos a 

capacidade de autorregulação de ações direcionadas a projetos pessoais e sociais.  

Segundo Bandura (2001), entre as competências da agência, a autorregulação envolve 

a capacidade de reflexão consciente na condução de ações de longo prazo. Nem todos os 

projetos postos em execução são desempenhados conforme idealizados. Pelo próprio caráter 

dinâmico das interações sociais, as ações planejadas e postas em execução estão sujeitas a 

revisões e a reformulações que possam garantir que os resultados finais sejam muito próximos 

dos concebidos inicialmente. Muitos fatores externos contribuem para a desmotivação da 

intenção inicial.  
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Dessa forma, a autorregulação é uma competência direcionada a atuar sobre a 

motivação e sobre a emoção das pessoas. Por esses fatores, a autorregulação está relacionada 

à capacidade de resiliência que determinadas pessoas apresentam como também à capacidade 

de crer na eficácia de seu autodesempenho em situações que exigem superação. 

Categorias analíticas da agência 

 

 

 

                                              

 

  

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Resumo das categorias analíticas 

 

Em contextos de interação, as pessoas comparam diferentes padrões de desempenho 

na realização de eventos sociais, cujas consequências podem acarretar valoração positiva. 

Nesses casos, os objetivos passam a ser motivados pelo alistamento de compromissos em 

atividades valoradas socialmente.  

As pessoas dão sentido às suas atividades quando determinam esforços para atingir 

objetivos que, uma vez alcançados lhes dão satisfação e um senso de orgulho e autoestima. 

Por isso, a autorregulação da motivação funciona como força inibidora de comportamentos 

que possam dar origem ao descontentamento de si mesmo, ou a ações que conduzam a 

sentimentos de autodesvalorização, os quais desencadeiam a baixa autoestima.  

O interesse em atividades pessoais ou coletivas depende do estabelecimento de metas 

desafiadoras a ser alcançadas, e sua eficácia irá depender de quão no tempo elas são 

A capacidade de previsão 

Motivação - compromisso                                                       

com uma ação 

 

A intencionalidade 

Construir expectativas sobre 

prováveis resultados 

A autorregulação Direcionada a atuar sobre a 

motivação 

 

A reflexividade Consciência da existência de um 

sentido de self da humanidade 
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projetadas. Objetivos muito amplos e não confiáveis não servem de guia para motivar as 

intenções. 

Para que objetivos a ser alcançados em longo espaço de tempo não sofra a perda da 

motivação, submetas devem ser mobilizadas para controlar a motivação naquilo que realiza 

no aqui e no agora, pois quanto maior o envolvimento na realização de projetos, maior será a 

influência da motivação para o engajamento em atividades em prol dos objetivos pessoais ou 

coletivos.  

A agência moral constitui em um componente importante que orientará as ações. Na 

conduta social e moral, as normas de autorregulação são mais estáveis, pois as pessoas não 

mudam em uma semana suas opiniões sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim. 

Uma vez adotados padrões de moralidade, as pessoas tendem a ser fiéis a esses 

padrões, de forma que, confirmados os padrões de conduta moral, as pessoas sentem-se 

seguras para agir em determinados contextos sociais nos quais elas exercem influências. 

Indivíduos com forte apelo ético são propensos a agir em prol do bem estar das outras 

pessoas, mesmo em detrimento de seus próprios interesses. Conforme Ahearn (2001), uma 

das áreas da antropologia linguística mais preocupada com as questões da agência é o campo 

de pesquisa da linguagem e gênero (BAZERMAN, 2005; 2007).  Dessa forma, a análise da 

agência pode ser mais bem compreendida se aliada à análise sociocultural seja incorporada a 

análise linguística que, em nossa pesquisa, dar-se-á numa perspectiva sócio-discursiva.  

A esse respeito, assumimos a concepção bakhtiniana da linguagem, segundo a qual a 

língua(gem) é compreendida como uma forma de ação social, cuja interação entre os falantes 

se dá a partir de enunciados indissoluvelmente incorporados em redes de relações 

socioculturais, Bakhtin (1992).  

De acordo com essa abordagem da linguagem, os significados que emergem das 

interações sociais são co-construídos pelos participantes em situações dialógicas social, 

histórica e culturalmente situadas. Tem-se, assim, uma concepção social, dialógica e histórica 

do sujeito. 

Conforme já discutido, as ações das pessoas são moldadas pelas estruturas sociais. No 

entanto, essas mesmas ações servem de vetores tanto para reforçar como para reconfigurar as 

estruturas que as moldam, ocasionando, assim, um dilema teórico, no qual a transformação 

social ocorre a partir da reprodução do próprio modelo social (SZTOMPKA, 2005; 

GIDDENS, 2003).   
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Ainda conforme Sztompka (2005), para mais bem compreender essa tessitura social, 

faz-se necessário observar que o campo sociocultural no qual se inserem os eventos sociais 

passa por uma perpétua mudança quando observados os quatro níveis da tessitura social, 

conforme colocado anteriormente: o tecido de ideias; de regras; de ações e de interesses. 

O tecido das ideias está inserido em um campo de constante articulação, no qual 

podemos identificar os processos de legitimação ou reformulação de ideias, o aparecimento e 

desaparecimento de ideologias, crenças, doutrinas e teorias. 

O tecido das regras pertence ao contexto social das instituições que sustentam e 

normatizam as relações sociais, pois é regido por leis, normas, valores, códigos éticos, 

sistemas legais. Nesse processo, cabe aos indivíduos, a partir de suas condutas, reafirmar ou 

rejeitar todo esse conjunto de regras que sustentam as instituições sociais.  

O tecido das ações, relacionado com as formas de interação social, também passa 

constantemente pelo processo de validação social. O processo interativo, seja em nível 

institucional, seja em nível grupal, sofre constante elaboração, diferenciação e remodelação 

em seu modo de ação.  

O tecido dos interesses apresenta forte resistência quanto à ocorrência de mudanças 

em suas bases constituintes, pois cada grupo social defende o conjunto de ideias, regras e 

ações que melhor funcionam para a manutenção do status quo adquirido, valorando-o 

positivamente. Uma possível mudança de status quo poderá acarretar em mudanças de 

interesse, proporcionando o surgimento de uma nova tessitura que, em processo de 

cristalização, tende a consolidar os novos modelos de hierarquia social.  

     Em nossa análise, buscaremos mostrar como a agência se revela no discurso do 

seminarista a partir de escolhas linguageiras que, por sua vez, fazem emergir de suas 

narrativas o conjunto de crenças, valores e a tradição. Esses são fatores estruturantes 

pertencentes às redes interligadas das ideias e das regras, que constitui sua personalidade, 

pois os enunciados que emergem nos eventos sociais consolidam e são consolidados por essas 

redes interligadas que compõem a tessitura da organização social.  

A complexidade do processo se dá pelo fato de que esses níveis do campo 

sociocultural existem em permanente estado de dependência um do outro. Em nossa pesquisa, 

a análise se restringe ao nível micro, o qual corresponde à organização de grupos e 

comunidades. 
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Dimensões que configuram o campo social e os eventos organizam as estruturas sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

                   Quadro 4 – Organização da tessitura social e suas estruturas 

 

No que diz respeito aos colaboradores da pesquisa em questão, é importante 

evidenciar que essas pessoas, ao longo de suas vidas, optaram por um modelo de 

comportamento direcionado e orientado pelo altruísmo. Essa escolha, posteriormente, os 

conduzirá a fazer parte de uma instituição que tem ‘no servir ao outro’, a partir de critérios 

religiosos cristãos, sua principal missão. 

 

3.5  AGÊNCIA E IDENTIDADE 

 

O Realismo Crítico, fundamentando-se em uma fenomenologia
29

 transcendental que 

tem por base a filosofia husseliana, postula a emergência de um sentido contínuo do self como 

derivado de nossa localização no mundo. Ou seja, o indivíduo é visto como um agente que 

tem a capacidade crucial de se reconhecer como o mesmo ao longo do tempo. No entanto, é 

preciso entender como o indivíduo age no mundo num movimento capaz de gerar 

transformações significativas tanto para ele mesmo como para o ambiente ao seu redor.   

                                                           
29

 A ideia fundamental, básica, da fenomenologia, é a noção de intencionalidade. Esta intencionalidade é a da 

consciência que sempre está dirigida a um objeto. Isto tende a reconhecer o princípio que não existe objeto sem 

sujeito. (TRIVIÑOS, 1995, P.43) 

 

Ideal Ideias  
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Normativo 

Interativo 
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Regras 

Ações 

Intenções 

As normas, os 

valores, os preceitos 

e as ideias. 
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sociocultural. 
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hierarquias sociais. 
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Nesta seção, pretendemos demonstrar que os agentes também se tornam portadores de 

propriedades e poderes emergentes que possibilitam reconhecê-los como sujeitos que operam 

de modo distinto no mundo e que assim o fazem com o objetivo de transformá-lo.  

Caminhamos em busca de dar conta da emergência da identidade pessoal dos agentes 

que, por sua vez, é produto das interações do sujeito no mundo, obedecendo, para tanto, aos 

fatores de ordem natural, prática e social. Nessa relação, temos que a identidade pessoal é 

posterior ao sentido de self, o qual é responsável por garantir que as ordens da realidade se 

imponham sobre o mesmo sujeito, concomitantemente a consciência desse sujeito sobre essa 

realidade. 

 

Fundamentalmente, a identidade pessoal é uma questão daquilo com o que nos 

importamos no mundo. Constituído como somos, e o mundo sendo o que é, os seres 

humanos inelutavelmente interagem com as três ordens diferentes da realidade, a 

natural, a prática e a social. Os seres humanos têm, necessariamente, que estabelecer 

relações orgânicas, de trabalho e sociais para que possam sobreviver e se realizar. 

Sendo assim, não podemos ser indiferentes às questões que estão enraizadas em 

nossas relações com as três ordens (HAMLIN, 2000, p. 64).  

 

 Uma vez inseridos no mundo, controlado por padrões comportamentais fortemente 

estabelecidos, encontramo-nos expostos a diversos tipos de relações sociais que promovem no 

‘ser’ uma avalanche de sentimentos, emoções, resultado das influências que as interações têm 

sobre nós, de modo que não podemos conceber a construção da identidade sem atentar para a 

relação de dependência com uma matéria prima proveniente da cultura, por sua vez, 

processada e organizada conforme as normas sociais (BERGER; LUCKMANN, 2009). 

As emoções expressam o quanto somos influenciados por essas interações, ou seja, é a 

forma como respondemos reflexivamente às nossas preocupações. Se essas respostas se 

revelam a partir de diferentes tipos de situações, isto implica que respondemos de formas 

diferentes aos diferentes estímulos. Há preocupações de ordem natural, prática e expressiva. 

Para cada uma dessas ordens, teremos um tipo particular de preocupação. O ‘bem estar 

físico’ está relacionado com as preocupações de ordem natural. A autoconsciência permite o 

reconhecimento de que o corpo precisa estar física, emocional e psicologicamente em 

harmonia. O corpo fornece sinais, ao mesmo tempo, reconhece os sinais que funcionam como 

antecipação das influências que os eventos lhes causarão (BERGER, LUCKMANN, 2009). 

Durante o processo evolutivo, a humanidade, assim como muitos animais superiores, 

aprendeu a antecipar a influência de certas ocorrências, como decifrar os sinais da natureza e 
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as situações que forneciam perigo como incêndios, secas e tempestades ou de ordem diferente 

como causadas por rivalidades entre grupos. A antecipação funciona como um processo 

preventivo por meio do qual o ser humano reflete sobre a situação iminente e é capaz de 

posicionar-se.  

A antecipação é a chave para a emoção, a esse respeito, Hamlin (2000, p. 64) 

comenta... 

 

[...] Dado que somos seres conscientes, é a partir desta interação entre circunstâncias 

ambientais e preocupações como o nosso bem estar físico que podemos antecipar 

sua conjunção e lidar com ela como uma espécie de comentário emocional. A 

relação entre as propriedades do ambiente e de nossos corpos físicos são suficientes 

para a emergência de emoções como medo, raiva, nojo e alívio. 

 

Dentre as sensações que emergem das relações entre sujeito/objeto há um grupo 

distinto que diz respeito àquelas que nascem a partir de nossas realizações práticas. Um 

conjunto dessas sensações irá compor o grupo da frustração, tédio e depressão, e, no outro 

extremo, teremos o conjunto composto por sentimentos, tais como, satisfação, alegria, 

estímulos e euforia. 

O produto dessa relação entre sujeito/objeto é conhecido apenas pelo sujeito, ou seja, 

as sensações são individuais, produzidas pela impressão subjetiva, pois cada experiência 

vivenciada produz, sobre o agente, exigências próprias conforme a capacidade de interagir no 

mundo. A partir dessas experiências, o sujeito pode construir um feedback positivo ou 

negativo em relação às suas práticas.  

Assim, as sensações de fracasso ou de sucesso funcionam como índices avaliadores 

em relação às práticas realizadas.  As que foram bem sucedidas, positivas, promovem a 

continuação da prática, já as negativas tendem a ser interrompidas ou não repetidas 

(BAUMAM, 2010).  

Inseridos na ordem social, tornamo-nos algo como ‘uma gota d’água dentro do 

oceano’. Olhados de fora, cada um é apenas mais um dentre muitos, mas observados a partir 

de suas singularidades, podemos perceber fatores que tornam os sujeitos ‘semelhantes’  de 

outros que os tornam distintos.  Esse modo de compreensão é ratificado em Castoriades 

(1985, p. 28), “[...] somos todos, em primeiro lugar, fragmentos ambulantes e complementares 

de nossa sociedade – as “partes do total”, como diria um matemático”.  
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 Dentre os fatores que podem ser considerados como semelhantes estão os que se 

encaixam na ordem da ‘normatividade’ (SILVA, 2000). Normatizar significa, então, 

compreender a organização do ambiente a partir de normas estabelecidas como regras, nas 

quais se visa sempre certas propriedades que servem de referência ao sujeito, como ser 

alguém admirável ou motivo de vergonha para seu grupo. Seguindo essa mesma linha de 

coerência, temos, em Hamlin (2000, p.65), que “a mais importante de nossas preocupações é a 

nossa autoestima, garantida através de certos projetos (carreira, família, comunidade, clube ou 

igreja), cujo sucesso ou insucesso é considerado por nós como confirmação ou negação do 

nosso valor”.  

Ao nos comprometer com os projetos sociais, percebemos como somos envolvidos em 

redes de emoções que estão diretamente relacionadas com as avaliações sociais às quais 

somos suscetíveis. Desempenhamos quase que concomitantemente vários papéis e, nesse 

desempenhar, encontramo-nos sujeitos ao crivo social que funciona de modo coercitivo
30

. 

Sair do modelo normativo significa estar sujeito ao julgamento e, consequentemente, abertos 

aos sentimentos valorativos, sejam positivos ou negativos (GOFFMAN, 2002).  

Esses sentimentos valorativos de esperança e medo são antecipados pelos de 

aprovação/desaprovação social que regulam nosso comportamento, mas para que esses 

sentimentos possam agir emocionalmente sobre o sujeito não basta apenas ser portador de 

papéis sociais, é preciso que sejamos conscientes das definições que constituem a autoestima 

e que determinam que as avaliações normativas sejam importantes, tanto na regulação do 

modo ser e agir social quanto individual, a ponto de as avaliações suscitarem nossas emoções 

(GOFFMAN, 2002; BAUMAN, 2009).  

A quase impossibilidade de harmonia entre os três tipos de comentários emocionais 

traz consequências danosas ao sujeito, pois cada pessoa recebe diariamente comentários 

valorativos acerca de suas preocupações, relacionados a aspectos de ordem natural, prática e 

social. Quanto a isso, Hamlin (2000, p. 65) comenta  

                                                           
30

 Durkheim (2007, p.23) – “[...] Reconhece-se um fato social pelo poder de coerção externo exercido ou 

suscetível de ser exercido sobre os indivíduos; e a presença desse poder se reconhece, por sua vez, seja pela 

existência de qualquer sanção determinada, seja pela resistência que o fato opõe a toda iniciativa individual que 

tenda a violentá-lo”.  

Castoriades (1985, p. 28) – “[...] O que mantém uma sociedade coesa é naturalmente sua instituição, o complexo 

total de suas instituições especiais, o que eu chamo “a instituição de uma sociedade como um todo” [...] Como 

prevalecem as sociedades, como asseguram sua validade efetiva? Superficialmente, e em alguns casos somente 

através da coerção e das sanções. Menos superficialmente, e mais amplamente, através da adesão, do apoio, do 

consenso, da legitimação, da fé. Mas, em última análise, por meio e através da formação da matéria-prima 

humana em indivíduo social, no qual elas e os mecanismos de sua perpetuação estão inseridos”. 
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[...] Dado que as pessoas têm que viver e ser bem sucedidas em três ordens 

simultaneamente, elas devem, necessariamente, de alguma forma e em alguma 

medida, dar conta dos três conjunto de comentários. Isto é o problema delas. Nada 

garante que os três conjuntos de emoções de primeira ordem se encaixem de maneira 

harmoniosa e segue-se, portanto, que as preocupações às quais elas se relacionam 

não podem ser todas evocadas sem que surja conflito entre elas. 

 

O conflito, na maioria das vezes, é o sentimento mais presente e isto acontece porque 

as relações sociais vão muito além do que se projeta, pois elas têm um dinamismo próprio que 

escapam a qualquer tipo de programação prévia. Nessas relações, a interação comunicativa e 

o conteúdo que surge dessa prática são construídos na medida em que as pessoas trocam suas 

impressões e opiniões. Isto significa que nunca podemos ter controle pleno sobre o que vamos 

enunciar, muito menos como e de que forma será a atitude responsiva de nosso interlocutor.  

De acordo com Moscovici (2007, p. 89 - 90), “as interações que ocorrem naturalmente 

no decurso das conversações possibilitam os indivíduos e os grupos a se tornarem mais 

familiarizados com objetos e ideias incompatíveis e desse modo poder lidar com eles”.  

Nas interações do cotidiano, tendemos a classificar os eventos e/ou as pessoas, ou de 

forma a generalizá-los ou particularizá-los, de modo que essa escolha reflete uma atitude 

comportamental, individual ou grupal, ancorada em modelos de representações sociais, pois 

os modelos sociais de normas e valores já se encontram prontos para dispormos dele.  

Essa contingência faz com as preocupações adquiram um peso significativo nos 

momentos em que o sujeito vê-se exposto a situações de sucesso ou de grande 

constrangimento, podendo os sentimentos aí gerados serem determinantes para que ele decida 

se pode continuar ou não suportando sua dor.  O equilíbrio a que se almeja entre as ordens 

natural, prática e social passa a ser visto como algo que deve ser incorporado ao modo de ser e 

agir no mundo. 

Mesmo que alguém decida priorizar apenas uma das ordens, a busca pelo equilíbrio 

em desenvolver um perfeito modus vivendi faz com o sujeito seja impedido de esquecer as 

outras ordens. Essa constatação nos leva a questionar como se estabelece o equilíbrio 

necessário para que possamos viver em sociedade e qual de nossas principais preocupações 

constitui nossa identidade, tornando-nos pessoas particulares. 

Conforme Hamlin (2000, p.66), nossas “‘identidades pessoais’ emergentes dizem 

respeito à maneira como priorizamos uma preocupação, no sentido de torná-la nossa 

‘preocupação última’, e como subordinamos as outras preocupações a ela, ainda que as 
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acomodando entre si”. Assim, seguindo a linha argumentativa do que já foi apresentado, 

vemos que as preocupações dizem respeito a ordens diferentes, não podendo ser 

exclusivamente sociais.  

Além disso, o sujeito sobre o qual nos referimos é um agente ativo e reflexivo capaz 

de estabelecer seu próprio modus vivendi, de forma que sua identidade pessoal é constituída, 

principalmente, por suas preocupações, não podendo ser unicamente a dádiva da sociedade.   

 

[...] Que todos temos preocupações nas ordens natural, prática e social, é inelutável, 

mas quais preocupações exatamente e que configuração elas apresentam é uma 

questão de reflexividade humana. Nós refletimos sobre nossas prioridades, as 

avaliamos e, no processo, “transvalorizamos” (“transvalue”) nossas emoções. O 

processo de se chegar a uma configuração que prioriza nossas preocupações últimas 

e acomoda outras a elas é tanto cognitivo quanto afetivo: ele implica tanto 

julgamentos de valor quanto uma estimativa de se nos importamos suficientemente 

com elas a ponto de podermos viver com os custos e escolhas em questão 

(HAMLIN, 2000, p. 67).   

 

As decisões que fazemos a partir de escolhas baseadas em julgamentos de valor ou de 

sentimentos apreciativos ocorrem das reflexões produzidas pelo “diálogo interior”, no qual 

analisamos as possibilidades reais e as possíveis consequências de êxito ou fracasso.  Nessa 

análise, testamos o grau de comprometimento ou quanto de energia podemos dispensar 

quando levamos em conta nossos comentários emocionais, pois eles nos dizem muito sobre 

nossa capacidade de conviver com nossas preocupações e compromissos. 

O conflito interior gerado pela necessidade de decisão faz com que, no processo de 

avaliação, alguns comentários sejam subordinados por outros, de tal forma as ‘preocupações 

últimas’ prevalecem sobre as demais, confirmando, assim, que essa escolha tem a pretensão 

de garantir que com ela é possível viver. Caso se confirme, haverá a possibilidade de 

equilíbrio, caso contrário, vemo-nos forçados a continuar o diálogo interior. 

Para Archer (1988), o fenômeno das ‘conversações interiores’ é completamente 

negligenciado na teoria social. Ela lembra que o processo de reflexão desencadeado por essas 

‘conversações’ nos torna sujeitos ativos, distintos uns dos outros. Ela parte da ideia de que há 

um diálogo entre os três tipos de ‘Eu’. Há um ‘eu’ que é atuante e que se localiza no presente, 

um ‘Você’ que é projetado como o responsável pelas ações futuras e um ‘Mim’ que responde 

pelas escolhas e decisões feitas no passado.  

O diálogo interior, resultado dessa conversação contínua entre os três tipos do ‘Eu”, 

forja a identidade pessoal ao identificar o self como o ser-com-esta-constelação-de-
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preocupações. Dessa forma, podemos inferir que a formação da identidade se mostra como 

algo em constante processo de constituição, posto que ele depende da contingência do ‘Eu’ 

presente frente a uma possibilidade (Você) e uma ‘certeza relativa’ (Mim), certeza esta que, 

ao ser constantemente acrescida pelo presente que se faz passado, modifica o ‘Você’ enquanto 

possibilidade de futuro.  

Essa intrínseca relação de dependência entre as três pessoas atribuem ao self um 

intenso caráter de transformação, pois sempre estamos sujeitos a mudar nossos sentimentos 

em relação a certos eventos que antes não suscitavam emoções. Mas, na medida em que um 

acontecimento se torna relevante, nossas reações são emocionalmente transformadas e, não 

raro, os compromissos presentes podem nos levar a ‘transvalorizar’ os acontecimentos 

passados como, por exemplo, o julgamento errôneo que fazemos de alguém com quem 

compartilhamos uma etapa de nossa vida, mas que, ao nos descobrirmos em erro, passamos a 

sentir vergonha e arrependimento por termos sido incapazes de reconhecê-lo no devido 

tempo.   

Isto ocorre devido ao caráter subjetivo do presente que interpreta as ações do passado, 

ao mesmo tempo em que se projeta para o futuro. Não é ao acaso que “o efeito desses 

sentimentos retrospectivos gera um reforço positivo nos compromissos atuais, mas o mesmo 

processo atua prospectivamente pela simples razão de que nossas vidas se organizam em 

torno dos nossos compromissos” (HAMLIN, 2000, p. 67). 

Ao longo da vida, aprendemos a selecionar os grupos de pertencimento dos quais 

podemos fazer parte, compartilhar ideias e celebrar os principais acontecimentos, como o do 

nascimento de nossos filhos, as uniões e as conquistas. Por outro lado, também adquirimos a 

capacidade de reconhecer quando não fazemos parte de um grupo, isso ocorre pelo sentimento 

de desconforto causado por não compartilhar de ideias e compromissos (BAUMAN, 2010).   

O conjunto de experiências vivenciadas e consolidadas, ‘transvalorizado’ de modo 

durável e efetivo, permite a aquisição do modus vivendi. Mas essa aquisição não é um status 

que se adquire imediatamente, nem há garantias de que possa ser mantido. Na infância essa 

impossibilidade se dá pelo fato de as crianças e os adolescentes ainda estarem em processo de 

aprendizagem sobre si mesmos e sobre o mundo (BERGER, LUCKMANN, 2009).  

Já na fase adulta, não há certeza de que a aquisição de um modus vivendi aconteça, 

pois, devido às possíveis flutuações de sentimentos em relação aos compromissos assumidos, 
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pode ocorrer ausência de identidade pessoal como consequência das dificuldades enfrentadas 

para sua formação. 

 

Se um sentido de identidade se perdeu, precisamos de outro. Isso faz com que 

tornemo-nos cientes de que identidades não são nunca completas, finalizadas. Ao 

contrário, estão em permanente processo de constituição. São narrativas, discursos 

contados a partir do ponto de vista do Outro. “[...] identidade é sempre em parte uma 

narrativa, sempre em parte um tipo de representação. Está sempre dentro da 

representação. Identidade não é algo que é formado fora e, no final, nós narramos 

histórias sobre ela. É o que está narrando na nossa própria pessoa. 

(ESCOSTEGUY, 2001, p. 151 apud HALL, 1991a, p. 49).  

 

As contingências da vida são pontos nodais que propiciam o (re)estabelecimento  da 

‘conversação interna’. Para todas as pessoas, o diálogo interno é a forma que nossa mente 

encontra para manter-nos sob reflexão contínua acerca de nossas preocupações. Mesmo 

assim, os compromissos assumidos são provisórios, pois que eles dependem de sua promessa 

de êxito se realizar ou não, de modo que estão sempre sujeitos a renovação ou revisão. 

Neste ponto, já podemos fazer um apanhado acerca de nossa exploração sobre a 

importância de considerar o papel da reflexividade e do voluntarismo do ser social. Assim, 

temos em Hamlin (2000, p. 68) que 

  

[...] todas as versões da visão ‘supersocializada’ (o Ser da sociedade) e da visão pré-

programada (o Homem da Modernidade) violam nossos poderes pessoais de viver 

vidas significativas: elas desconsideram o poder da identidade pessoal de moldar 

nossas vidas em função daquilo com que nos importamos e com o que nos 

comprometemos. No entanto, nós não fazemos nossa identidade pessoal sob 

circunstâncias que escolhemos, dado que nosso enraizamento na natureza, prática e 

sociedade é parte daquilo que ser humano significa.  

 

Podemos inferir, dessa forma, que a identidade pessoal não pode ser moldada apenas 

em função de modelos pré-determinados pela sociedade, exclusivamente em função do outro, 

mas com o auxílio do outro. A relação dual da qual nos diz Giddens (2005) evidencia o 

caráter de dependência mútua que estabelecemos com a rede complexa de interesses pessoais 

e sociais. O livre arbítrio para agirmos no mundo e construirmos nossas identidades será tão 

significativo quanto for a capacidade de refletir sobre as ações do outro e sobre as normas e 

regras de conduta social. Isto significa que, entre os dois polos nos quais se encontram ambos 

os modelos de ser social, incontáveis formas de ser e entender-se no mundo nascem a cada 

dia, promovendo o surgimento de novas formas de reorganizar as normas e os padrões sociais.     
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4  MUNDOS DE LETRAMENTO DOS SEMINARISTAS: AGÊNCIA E IDENTIDADE  

 

Neste capítulo, iniciaremos um processo de apreciação dos dados, obedecendo a 

categorias distintas. Na primeira parte, partimos da reconstrução das narrativas individuais 

baseadas nas informações colhidas nas entrevistas semiestruturadas. A ‘linha de vida’ permite 

a visualização desse universo, ao mesmo tempo, fragmentado e unificador, objetivando a 

observação do caráter identitário que une e separa as pessoas em grupos de pertencimento. 

Essas informações nos fornecem condições de discutir sobre o papel do sujeito e sua inserção 

no mundo, a forma como o constituímos e percebemos, interpretamos e apresentamos para 

nós mesmos e para os outros.  

Aqui, não se trata exatamente de um processo analítico, mas de um processo de 

reconstrução das histórias de vida que têm o propósito de contextualizar sócio culturalmente 

os ambientes nos quais nossos colaboradores viveram, além de permitir ao pesquisador entrar 

em contato com suas ideias, crenças, e valores. Ou seja, esse quadro social nos permite entrar 

em contato com o mundo das representações sociais que estruturam suas vidas.  

Em seguida, voltamo-nos ao processo analítico no sentido de descrever e explicar os 

mundos de letramento que surgem a partir da compilação dos dados gerados na pesquisa. 

Estes, por sua vez, foram obtidos através de questionários avaliativos direcionados a mapear 

práticas e eventos de letramento ocorridos em três situações distintas, a saber: no contexto 

familiar, no da Paróquia e no do Seminário. Nesta fase, buscamos também identificar quais 

eventos e quais influências foram mais relevantes no processo formador de nossos 

colaboradores. 

Em um terceiro momento, entendemos que o contexto do Seminário apresenta uma 

estrutura singular, pois a formação dos seminaristas deve obedecer a regras orientadas para a 

formação de um futuro sacerdote da Igreja Católica. Com essa ideia em mente, descrevemos 

algumas das competências a ser desenvolvidas (processo formador em quatro dimensões) 

durante o período de formação nos Seminários Menor e Maior.  

Associada à análise do letramento, voltamo-nos ao conceito de agência social e 

tentamos mostrar como a ação social ocorre em um processo dual, ou seja, como agimos em 

um mundo estruturado por um conjunto de regras pré-estabelecidas, as quais, em certa 

medida, estruturam ideologicamente as ações humanas. No entanto, ao creditarmos ao ser 

humano a capacidade reflexiva e criadora, afirmamos que ele é capaz de desenvolver ações 
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transformadoras. De fato, uma vez que se sentiram intencionalmente motivados, nossos 

colaboradores foram capazes de optar por serem protagonistas de suas próprias histórias e sair 

da condição de excluídos culturalmente a qual estavam sujeitos.  

 

4.1  A LINHA DE VIDA: colaboradores do Seminário Menor de São Pedro
31

 

 

4.1.1  1º colaborador: Carlos  

  

Filho único de Maria da Graça e Francisco Soares, Carlos nasceu em 1984, na 

cidade de Natal, e viveu durante 12 anos no bairro do Tirol. Os primeiros anos de vida de 

Carlos estão fortemente ligados à figura de D. Geraldina, uma senhora que assumiu, 

enquanto viveu, a responsabilidade direta por sua educação leiga e religiosa, como também 

pelo sustento de toda sua família.  

Ao iniciar sua narrativa, Carlos sente-se obrigado, primeiramente, a situar a pessoa 

de Geraldina na história de vida de seus pais. Ele nos relata que os pais de Geraldina 

‘adotaram’ sua mãe, Maria do Carmo, quando ela tinha apenas quatro anos de idade, e, ao 

longo dos anos, Maria da Graça desempenhou, na casa de Geraldina, a função de secretária 

do lar. Com o falecimento dos pais de Geraldina, Maria da Graça e Geraldina continuaram 

vivendo juntas na mesma casa, e assim continuou mesmo depois do casamento de Maria da 

Graça com Francisco Soares. 

Sob a proteção de Geraldina, Maria da Graça e seu esposo seguem com suas vidas e, 

em 1984, nasce Carlos. É neste momento que Geraldina, que não havia se casado, toma para 

si a responsabilidade de educar o menino dentro dos costumes da educação cristã. Em suas 

lembranças, é ela quem o acompanha nas missas dominicais e é dela a referência mais forte 

em seus primeiros anos no colégio. Segundo Carlos, Geraldina tinha zelo por seus estudos e 

nunca o deixou estudar numa escola pública, pois ela ‘detestava’ o ensino público. Mas essa 

realidade durou apenas 12 anos, pois em 1996, Geraldina veio a falecer.  

Após seu falecimento, a família de D. Maria da Graça e Sr. Francisco é convidada a 

sair da casa onde moravam e recebem uma quantia simbólica que permite à família comprar 

uma casa no município de Parnamirim.  

                                                           
31

 Foram dados codinomes aos nossos colaboradores. 
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Após estes fatos, a situação econômica da família passou a ser muito diferente. Carlos 

teve que deixar a escola em que estudava, o Instituto Maria Auxiliadora, passando a estudar 

em Parnamirim. Apesar de Sr. Francisco trabalhar como auxiliar de pedreiro, ele e D. Maria 

da Graça tiveram a preocupação de oferecer, dentro de suas condições financeiras, uma 

educação de qualidade para seu único filho. Assim, Carlos é matriculado numa escola 

também particular – o Colégio Seta, e, nessa escola, Carlos conclui o ensino médio.  

No ano de 2002, Carlos faz vestibular para o curso de Jornalismo, mas não obtêm 

êxito. Porém, no ano seguinte, é aprovado no curso de Comunicação Social – Radialismo.  

Durante toda sua vida, Carlos sente-se envolvido pela atmosfera da religiosidade. 

Primeiramente, sob a influência de Geraldina, ele é inserido no ambiente de religiosidade 

promovido pela comunidade católica que frequenta a Igreja de Santa Terezinha. Nela, ele foi 

batizado, fez sua Primeira Comunhão e, desde muito cedo, fazia as leituras na missa, 

participando regularmente dos eventos religiosos, sentindo-se como parte daquela 

comunidade.  

Essa participação na vida religiosa se faz presente, também quando da chegada da 

família de Carlos em Parnamirim. É a partir da inserção na comunidade religiosa que eles 

buscam a normalidade para as demais atividades sociais, como o sustento familiar e os novos 

grupos de amigos.  

Durante sua adolescência, Carlos recorda que além da leitura da Bíblia, de textos 

religiosos, do jornal e das leituras escolares, dificilmente tinha acesso a outros tipos de 

leituras como revistas e livros. De forma que a leitura mais frequente foi a da Bíblia, sempre 

em companhia de sua mãe. Já Sr. Francisco raramente lia, mas isso não significava que não 

gostasse de ler. Carlos relembra que, certa vez, Sr. Francisco foi à feira e comprou uma 

coleção de folhetos de Cordel porque sua leitura o divertia. 

 Carlos se identifica como fazendo parte de um grupo de pertencimento que reconhece 

na cultura e na tradição religiosa traços característicos do povo nordestino. Participava dos 

eventos tradicionais escolares, como as festas juninas e as festas dos padroeiros e, assim, 

enquanto passava a adolescência, confirmava a cada dia sua identidade religiosa junto a 

seu(s) grupo(s) de pertencimento.  

Porém, foi por intermédio de uma atividade escolar que Carlos acordou para uma 

nova consciência, que envolvia não apenas os sentimentos de pertencimento, mas de algo que 
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ia além: o sentimento de orgulho de ter nascido em um estado cuja história é rica em 

testemunhos de fé. 

Como não podia deixar de ser, a atividade que despertou em Carlos tal sentimento 

fazia referência à história dos Mártires de Uruaçu e Cunhaú. Travar conhecimento com a 

história do próprio estado e reconhecer a importância dos acontecimentos passados, que 

ajudaram na constituição da identidade cultural e religiosa de um povo, provocaram em 

Carlos um sentimento prazeroso, a alegria da descoberta, que, por sua vez, desencadeou, 

entre outras motivações, aquela necessária à busca de  mais informações sobre a colonização 

e sobre o surgimento das cidades potiguares.  

Para Carlos, tomar conhecimento do passado histórico do RN lhe permitia 

compreender muito do presente, como se houvesse uma necessidade de situar-se 

ontologicamente no contexto histórico e cultural do estado do qual faz parte.  

Muito consciente da exigência e urgência, para consigo mesmo, em apropriar-se de 

uma intelectualidade e de experiências próprias daqueles que têm condições de experienciar 

eventos artísticos e culturais, Carlos se sente agradecido pela oportunidade de conhecer o 

Teatro Alberto Maranhão, no qual esteve em dois eventos: para assistir a uma rara 

apresentação de um Núncio
32

 apostólico, e, pela primeira vez, a um concerto de piano.  

Essas experiências, segundo ele próprio, “distantes de sua realidade”, foram 

proporcionadas após sua entrada no Seminário. Isso não significa que tudo lhe era estranho. 

Ambas as realidades andavam em paralelo e, naquele momento, a condição de seminarista 

promoveu, entre elas, uma intersecção. Todo esse contato com o novo despertou em Carlos 

um sentimento de crescimento que ele compreende como uma oportunidade que não pode ser 

desprezada.  

Em relação a sua opção vocacional, ele a considera como sendo uma consequência 

das escolhas ao longo de sua vida, mas, nem por isso, simples de fazer. Carlos evidencia a 

importância da necessidade de compreender todas as implicações que a escolha pela vida 

sacerdotal representa para si mesmo, consciente de que abraçar a vida religiosa significaria 

abrir mão de um projeto de vida já iniciado e conforme suas aptidões vocacionais, para 

abraçar um outro que tem na ação voltada para o bem espiritual do outro sua maior 

vocação.  
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 Núncio: Representante do Papa no Brasil. 
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Sua principal preocupação, nesse momento de chegada ao Seminário, é com sua 

formação intelectual. Nesse estágio, as ações dos seminaristas são voltadas para três 

atividades fundamentais: a oração, o estudo e o trabalho. Mas é no estudo que Carlos 

percebe a chance de se tornar alguém melhor, mais capaz e, dessa forma, adquirir a 

competência necessária para auxiliar outras pessoas. 

Carlos prossegue com seu propósito de consagrar-se à Igreja Católica, e, em 2011, 

cursou o 2º ano de Filosofia no Seminário Maior de São Pedro. 

 

4.1.2  2º colaborador: Flávio  

 

Natural da cidade de Ceará Mirim, Flávio, filho único de D. Maria da Glória e Sr. 

Josivaldo, nasceu em 1989. Durante seus primeiros 15 anos, ele e sua família moraram na 

comunidade canavieira de Ilha Bela.  

Quanto à escolaridade, D. Maria da Glória cursou o 2º grau completo. Já seu 

Josivaldo cursou apenas até a 2ª série do primeiro grau e trabalha na Indústria canavieira de 

Ilha Bela.  Apesar da pouca escolaridade de seu pai, Flávio recorda da capacidade de S. 

Josivaldo para resolver cálculos matemáticos quando o ajudava nas atividades escolares. 

Quanto à prática da leitura, contudo, o filho não a identificou como uma competência 

habitual do pai. Sua mãe, ao contrário, lia com frequência revistas de fofoca sobre as novelas 

e os atores, restringindo suas outras ocupações às atividades do lar.  

Apesar de seus pais se considerarem católicos, eles não cultivavam o hábito de 

frequentar a missa. Por esse motivo, é relevante o fato de Flávio começar a participar de 

eventos religiosos sem a participação, nem o incentivo de seus pais. Ele recorda que, aos 8 

anos, procurou a Igreja e se juntou ao grupo de senhoras que, durante o mês de maio, se 

reuniam todas as noites para rezar o Terço.  

Segundo seu relato, a partir de então, tem início sua “paixão” pela Igreja. 

Comparando essa iniciativa própria a uma semente que brota e dá frutos, Flávio se envolve 

cada vez mais e passa a fazer parte das atividades promovidas pela Paróquia. 

Apesar da pouca idade, seus pais não se posicionavam nem contra nem a favor à sua 

participação nesses eventos. Flávio conclui que não houve incentivos da parte dos pais. Para 

ele, o que apenas parecia haver era um misto de admiração e surpresa pela sua iniciativa. 
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Acreditando fortemente que a mão divina o estava guiando, Flávio sentia-se como alguém 

que deveria influenciar os outros ao seu redor, principalmente os de sua família. 

À medida que crescia, Flávio desenvolve conceitos sobre conduta religiosa leiga, 

baseados em sua convivência com pessoas da igreja. Esses conceitos versam a respeito de 

como deve proceder socialmente um sujeito católico e cristão, pois, segundo ele, há muitos 

católicos e poucos cristãos. Em sua narrativa, Flávio se esforça em evidenciar o quanto se 

considera vocacionado. Para ele, foi justamente na ocasião da cerimônia da Crisma que 

sentiu seu espírito renovar-se, e, a partir daquele momento, era uma nova pessoa.  

Sentindo-se ‘realmente’ tocado pelo Espírito de Deus, passa a considerar-se em 

missão, de forma que, dando testemunho de sua fé, ele estaria ajudando a ‘edificar o Reino 

de Deus’. A partir de então, acreditando-se na posse do carisma, dedica-se, por três anos, 

aos encontros vocacionais promovidos pelo Seminário São Pedro e, ao final do terceiro ano, 

toma a decisão de entrar no Seminário. 

Voltando um pouco no tempo e acompanhando seu percurso escolar, vemos que 

Flávio concluiu seus estudos primários na Escola Municipal Dr. João Lúcio, em Ilha Bela. 

Em seguida, passa a estudar na cidade de Ceará Mirim, na Escola Estadual Interventor 

Ubaldo Bezerra de Melo, onde concluiu o 1º e 2º graus.  

Do período escolar, algumas atividades são rememoradas como geradoras do prazer 

da descoberta. Dentre elas, encontram-se as atividades que abordavam o resgate histórico do 

Estado do RN e, principalmente, o da cidade de Ceará Mirim. Relembra, com prazer, sua 

participação nos eventos culturais que exigiam dos alunos criatividade. Porém, sentia-se 

entediado nas aulas de ciências e aproveitava para dormir. Quando não dormia, aproveitava 

para ler a bíblia em miniatura, ofertada pelas testemunhas de Jeová. 

Participar do teatro escolar, aprender a gostar de música, das danças populares 

como a quadrilha Junina e o Congo, despertam em Flávio a mesma paixão que ele sente pela 

religião. Paixão esta que denomina ‘minha essência’.  

Para ele, essas experiências funcionam como algo que vem completar ‘sua essência’, 

sempre como respostas, nunca como uma fuga. Traz, como exemplo de conduta, a coragem 

que os cantores católicos têm de assumir, ao se exporem ao público, a alegria de serem 

verdadeiros e dizerem o que sentem. Tudo isso encoraja Flávio, apesar de sentir medo de que 

as pessoas percebam que o religioso também é humano e, consequentemente, comete erros. 

Apesar de tudo, para Flávio, o silêncio não é o caminho. Ele deseja poder expressar seus 
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sentimentos por Deus com alegria para que todos vejam que ele não tem medo de ‘gritar’ o 

que sente. 

Além das questões religiosas, seu universo escolar seguia um ritmo comum a qualquer 

criança. Descoberto o prazer pelo estudo de História, passa a adotá-lo como sua preferida. 

O fascínio pela Civilização Egípcia serve de motivação para sua escolha na hora do 

vestibular. Em 2007, apesar de ter ganhado uma bolsa parcial para cursar História na UnP, 

pelo Pró-UNE, findou desistindo por não ter condições de pagar as mensalidades. 

Já no Seminário Menor, em 2008, Flávio dedica-se, como os demais, ao propedêutico 

e suas práticas de leitura agora são direcionadas aos interesses de uma formação 

direcionada para o sacerdócio. Suas leituras ganham novos tons e ele procura aproveitar o 

conhecimento específico que cada uma lhe oferece, como um novo vocabulário, os costumes 

de uma época e o contato com outras línguas, como o latim, o francês e o italiano.    

Dono de um discurso muito crítico em relação à sua posição, Flávio deseja poder 

atender às expectativas de seu público, pois segundo ele, já passou o tempo em que as 

pessoas iam para a Igreja para ouvir o padre falar. Hoje, ao contrário, elas vão, cruzam os 

braços e esperam o melhor do sacerdote, e o sacerdote tem de estar preparado para 

responder aos questionamentos dos paroquianos.  

Toda a narrativa de Flávio é ancorada em passagens bíblicas. Como que 

necessitando provar seu domínio sobre os assuntos religiosos, traz para cada afirmativa 

sobre sua conduta atual, um exemplo de trechos da vida dos Santos, ou do Novo Testamento. 

Quanto a sua vocação, Flávio considera que esse chamado à vida religiosa ocorreu 

no momento da cerimônia da Crisma. A partir de então, relembrando toda sua vida, juntando 

os fragmentos, pensou em Jesus lhe dizendo: ‘olha, você foi chamado para ser padre’.  

 Reafirmando sua vocação para dar seu testemunho, Flávio enxerga, nos problemas 

da Igreja, uma chance de poder dizer o que está certo e o que está errado nas condutas dos 

padres em relação aos fiéis e aos seus compromissos. Acredita que Deus tem um plano para 

ele e sua missão é atuar junto ao povo, orientando sobre os mais diversos assuntos, desde o 

religioso ao político. 

Acredita na ação transformadora que a leitura proporciona ao ser humano e tem nele 

próprio um bom exemplo. Narra que após a leitura de “A história de uma Alma”, relato 

autobiográfico de Terezinha do Menino Jesus, sente-se ainda mais motivado a seguir o ideal 

de vida religiosa, de dedicação ao próximo, mas evidencia que o prazer com a leitura, assim 
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como sua ‘aprendizagem’, ocorreu porque o texto era bem escrito, como se a autora lhe 

falasse. 

Além das atividades escolares e das leituras sobre a vida dos santos, Flávio resume 

suas práticas de leitura a aquelas inseridas nas atividades junto à Paróquia de Ceará Mirim, 

dentre as quais se encontram o estudo sobre o Missal Romano
33

, a escolha e organização dos 

cânticos da missa, de modo que estes devam estar relacionados com o tema do Evangelho do 

dia.  

 

4.1.3  3º colaborador: Gentil  

 

Natural da cidade de Pedro Avelino, Gentil nasceu em 1983, filho de dona Rose 

Nascimento e de Sr. Paulo José. Ele, professor de matemática de 5ª. a 8ª. série, e ela, 

professora de 1ª. a 4ª. série. Gentil relembra de seus primeiros anos de vida como ‘algo 

normal’ a qualquer criança. Mas, aos 9 anos de idade, com o falecimento repentino de Sr. 

Paulo, Gentil vê sua rotina passar por grandes transformações.  

Dona Rose, devido à precariedade financeira em que se encontrava, decide enviar 

suas duas filhas para serem criadas pelas avós. Posteriormente, essas duas filhas de D. Rose 

continuaram seus estudos em Natal. As atividades de D. Rose, como professora, exigiam que 

passasse o dia inteiro fora, de forma que cabia a Gentil a responsabilidade de cuidar da casa 

e de seu irmão, de apenas cinco anos. Excetuando os finais de semana, o único momento do 

dia em que Gentil e seu irmão viam sua mãe era pela manhã, antes dela sair para trabalhar, 

pois à noite, quando retornava, eles já estavam dormindo. 

Perturbado pela rotina de novas responsabilidades, como também pelas 

consequências emocionais causadas com a morte de seu pai, Gentil começa a perceber que 

seu rendimento escolar cai consideravelmente. Essa situação só piora com a passar dos anos, 

pois, aos 13 anos, ele passa a trabalhar no comércio local para poder ajudar a sua mãe com 

as despesas da casa. 

Durante todos esses anos, Gentil relata que nunca se sentiu atraído pelos assuntos 

religiosos, chegando mesmo a brigar caso alguém pedisse que fosse assistir a uma missa. 

                                                           
33

 O Missal Romano é o livro usado na Missa de Rito Romano para as leituras próprias do celebrante (um 
clérigo). Ele contém vários tipos de orações eucarísticas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Missa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rito_romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9rigo
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Mas, eis que certo dia, movido por um momento de curiosidade, ao passar diante da igreja, 

observa o padre celebrando a missa e se sente ‘tocado’. No dia seguinte, para espanto de 

todos, comunica a sua mãe que irá assistir a missa. 

Durante todo o ano de 1997, participa da preparação para a Crisma e, segundo seu 

relato, é envolvido pelo clima de religiosidade e se sente ‘chamado’ para seguir a vocação 

sacerdotal. Após inteirar o padre, responsável pela Paróquia, de seus sentimentos, Gentil é 

enviado ao Seminário, em Natal, para participar dos encontros vocacionais. Após participar 

de dois encontros, foi aconselhado a esperar um pouco mais antes de tomar qualquer 

decisão.  

Gentil, então com 16 anos, retorna a Pedro Avelino e se vê novamente dividido entre 

a necessidade de trabalhar, para poder ajudar em casa, de estudar e de realizar trabalhos 

voluntários na Pastoral da Igreja. Percebendo que não havia como abraçar as três 

atividades, já que o trabalho, apesar de lhe esgotar as forças, dava a ele condições de ajudar 

sua mãe, decide por abandonar os estudos e os trabalhos pastorais, continuando apenas com 

o trabalho remunerado. 

Apesar da casa de sua mãe estar sempre repleta de livros, os estudos sempre foram 

relegados a um segundo plano. Gentil admite que durante todos esses anos, não tinha 

práticas de leitura nem de escrita. Considera seu aprendizado na adolescência muito 

deficiente e atribui a essa deficiência o fato de não conseguir acompanhar o ritmo dos 

estudos no Seminário. 

Ao completar 19 anos, Gentil decide sair de Pedro Avelino para tentar a sorte em 

Natal. Trabalhando como vendedor ambulante na praia e entregador de mercadorias de um 

pequeno comércio, consegue comprar uma casa na Redinha Nova. Com sua vida um pouco 

melhor estruturada, Gentil conclui seus estudos fundamentais, fazendo o Supletivo.  

Devido ao ritmo de trabalho constante a que foi submetido e as escolhas que teve de 

fazer na vida, Gentil vê a si mesmo como alguém que teve sua infância roubada e, no lugar 

dela, lhe foi dado um conjunto de responsabilidades que, se por um lado o prepararam para 

enfrentar a dureza da vida, por outro, lhe negaram o direito ao saber legitimado pela 

sociedade.     

No entanto, sua curiosidade natural pelas coisas o conduz a procurar conhecer a 

história de sua região: o Pico do Cabugi, Angicos, Lages e Pedro Avelino. Em sua narrativa, 
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Gentil nos revela que, chegando a essas cidades, procurava contato com as pessoas mais 

idosas e com elas procurava conhecer a origem do nome do lugar e sua história.  

Desde sua chegada à Natal, Gentil havia direcionado sua vida para construir uma 

estabilidade que lhe proporcionasse um pouco de segurança e conforto. Tinha casa, três 

empregos e uma companheira, em suas próprias palavras: “tudo direitinho”. Já não mais 

lembrava que um dia havia se sentido vocacionado para se consagrar ao sacerdócio.  

Mas, certa noite ao retornar para casa, num percurso solitário, Gentil, aos vinte e 

dois anos, sente sua mente invadida pelas lembranças do tempo em que se sentiu 

vocacionado, percebe então que falta algo em sua vida e decide que deve voltar a refletir 

sobre esse sentimento que ele nomeia de ‘o chamado’.  

Enfrentando seus conflitos internos, resolve, nos dois anos seguintes, retomar os 

encontros vocacionais e, após ser aprovado, reúne forças e deixa tudo o que conquistou: a 

casa, o emprego e sua companheira, para iniciar sua nova jornada.  

Convicto de que fez a escolha certa, Gentil inicia sua nova rotina composta de 

orações, obrigações e estudos. É consciente de que sua defasagem nos estudos é muito 

grande e, por isso mesmo, sente-se motivado a estudar, mesmo que seja de madrugada. 

Quando precisa de ajuda, procura compartilhar com outros seminaristas suas dúvidas em 

busca de encontrar soluções. 

 

4.2  A LINHA DE VIDA: colaboradores do Seminário Maior de São Pedro   

 

4.2.1  1º colaborador: Fernando   

  

Natural da cidade de Natal, Fernando nasceu em 28 de fevereiro de 1973. Ao iniciar 

sua narrativa, Fernando relata que a primeira imagem que lhe vem à lembrança é a de que 

ele foi uma criança feliz. Filho de Flávio Fernando  e Maria Janice Bezerra, Fernando era o 

mais novo de seis irmãos. O Sr. Flávio era funcionário do DNER, e D. Janice se ocupava das 

funções do lar. Em relação aos estudos, Sr. Flávio cursou o 2º grau, e D. Janice apenas a 4ª 

série primária.  É interessante observar que D. Janice, talvez por não ter sido estimulada, 

não sabe escrever, mas consegue ler orações e bilhetes simples. 
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Assim como seus irmãos, Fernando foi criado livre, brincando no quintal sem maiores 

preocupações. Quando completou sete anos de idade, Sr. Flávio veio a falecer. Por algum 

motivo não explicado, D. Janice não teve direito a receber o benefício da aposentadoria. Aos 

poucos, ela foi vendendo os bens da família: uma casa em Currais Novos, outra em Natal e 

um automóvel de modelo fusca. Ela e seus filhos continuaram a residir em Macaíba, onde 

moravam na ocasião do falecimento do esposo.    

O choque emocional causado pelo falecimento repentino de seu pai refletiu-se em seu 

comportamento escolar. Antes desse acontecimento, Fernando já havia sido alfabetizado, aos 

cinco anos, por sua irmã mais velha e desejava ardentemente que chegasse o dia em que iria 

colocar sua farda e ter sua própria mochila. 

Após algum tempo, a reserva de dinheiro acabou, começando um longo período de 

privações. Na maioria das vezes, o que a família tinha para comer resumia-se às 

contribuições de alguns vizinhos e aos abacates colhidos no quintal. Quando não havia 

abacate, havia fome. 

Diante desse quadro, é até normal que Fernando não conseguisse acompanhar os 

estudos. Ele lembra que o sentimento de tristeza era tão grande que, quando estava na 

escola, se recolhia num canto e chorava. Suas lágrimas só cessaram quando sua mãe soube, 

por um de seus filhos, que Fernando sofria escondido na escola. 

Da conversa que os dois tiveram, Fernando pensa no pai e se sente renovado para 

retomar o ritmo de seus estudos. Ainda assim, havia o problema do sustento, e toda sua 

família sofria com a falta de alimento. Ele recorda que, certo dia, reclama que tem fome, e 

sua mãe lhe diz: “meu filho, vá para a escola, lá há de ter algo para você comer”. 

Fernando relata que foi nesse dia que a fé entrou na vida da família. Após haver 

enviado os filhos ao colégio, D. Janice se ajoelha e pede a Nossa Senhora que tome conta de 

sua família, caso contrário, todos iriam morrer de fome. Duas semanas depois, algo de muito 

estranho acontece. Um senhor de 76 anos, aposentado da Marinha, solteiro e sem família, 

sabendo da história daquela família, propõe a D. Janice um acordo.  

Já que ele era idoso e não tinha herdeiros, queria que D. Janice usasse o dinheiro 

dele para sustentar a família dela. Mas para não haver surpresas mais adiante, ainda pediu a 

mão dela em casamento. Dessa forma, ela continuaria a ser beneficiada com a aposentadoria 

quando ele viesse a falecer. D. Janice não pensou duas vezes, e, para comemorar, toda a 

família foi a um restaurante.  



98 

 

Da 5ª a 8ª série, Fernando estudou na escola Estadual Professor Paulo Nobre, e o 2º 

grau na escola Estadual Dr. Severiano, ambas em Macaíba. Durante toda sua adolescência, 

Fernando participou ativamente no colégio, não apresentando maiores problemas de 

aprendizagem decorrentes do trauma na infância, mas a timidez era sua principal 

característica.  

Falando sobre como desenvolveu gosto pela leitura, Fernando relata que, aos 11 

anos, descobre, entre os livros de sua casa, a biografia de São Francisco. Esse livro fazia 

parte da biblioteca de sua irmã mais velha, que era professora. Após a leitura da biografia, 

Fernando, motivado pelo prazer da descoberta, parte para sua segunda aventura: ler toda a 

história da 1ª e 2ª guerra, atividade que lhe rendeu quatro meses de leitura.  

Fernando fazia parte de um grupo de estudos, considerados pelos demais colegas da 

turma como ‘o grupo dos CDF’, pois estavam sempre reunidos para realizar os trabalhos 

escolares. Sobre o período de conclusão do 2º grau, Fernando, considerando-se um aluno 

disciplinado, acredita ter dado o melhor de si nos estudos e de ter sido um filho obediente, 

algo que para ele era sagrado.  

  Seu modo disciplinado de se comportar contribuiu para sua fácil adaptação, quando, 

aos 18 anos, passa a servir no Exército. Segundo Fernando, foi esse mesmo comportamento 

que chamou a atenção de seus superiores. Em pouco tempo, ele passa a ser elogiado pelos 

Sargentos, e, essa aproximação com os de patente mais alta lhe poupou dos castigos 

gratuitos, ‘as pagações’, que são infligidos aos demais recrutas. 

 No entanto, durante o período obrigatório de aquartelamento, por timidez, Fernando 

passa 30 dias sem conversar com nenhum outro recruta até o momento em que considera que 

era preciso tomar uma atitude. Percebeu que precisava fazer amizades e uma forma eficaz  

era propor a troca de camisas, já que ele e os demais não dispunham de muitas peças. 

Quanto mais Fernando se entrosava com os novos colegas do quartel, mais ele se 

tornava independente de casa. Ficar três meses, por vontade própria, sem ver seus familiares 

era sinal que tinha atingido sua independência emocional. Nesse momento, ele percebeu que  

já não mais precisava da mãe para tomar decisões por ele. 

Após dois anos de quartel, Fernando obtém a patente de Cabo, depois de ter passado 

seis meses em um curso preparatório, seguidos de exames classificatórios que incluíam 

conhecimentos específicos sobre armamento, história, geografia, conhecimentos gerais e 

redação. Ele é aprovado em 3º lugar. 
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Com essa aprovação, Fernando sente que precisa continuar seus estudos e comunica 

sua intenção de dar baixa. Porém, conforme nos relata, seus superiores não aceitaram seu 

pedido, alegando que ele tinha chances de fazer carreira. Foi nesse momento que Fernando 

percebeu que precisa tomar uma atitude “drástica” e cometeu uma infração séria o 

suficiente para convencer seus superiores que ele não tinha intenção em ficar no Exército.  

Nos próximos seis meses, Fernando se dedica aos estudos e faz um curso para 

Torneiro Mecânico no SENAI, o qual acaba abandonando por não se identificar com essa 

atividade. Após ter abandonado o curso no SENAI, passa a trabalhar na loja de 

departamentos Riachuelo.  

Novamente, seu modo disciplinado, aperfeiçoado no meio militar e sua dedicação em 

realizar bem suas funções, o faz se destacar entre os demais funcionários. Ao completar seu 

1º ano de trabalho, Fernando foi premiado como o melhor funcionário do país. Ele relata 

que, apesar de se sentir feliz com a premiação, percebeu que alguns de seus colegas 

começaram a excluí-lo do convívio e, às vezes, lhes dirigiam frases com duplo sentido. Então, 

decidiu que, se para ficar com colegas ele precisava ser menos competente, assim o seria. A 

partir de então, seguindo o exemplo dos outros, passou a chegar atrasado e a relaxar mais 

com a organização. 

No ano de 1994, prefere não participar da festa do Carnatal e, quase sem perceber, 

dirigi-se para a Igreja do Galo, no Convento Santo Antônio, na Cidade Alta. Após assistir 

àquela missa, ele se sente diferente. Lembra de sua infância, das vezes em que se ajoelhava 

ao lado da mãe e rezavam.  

Foi a partir desse momento que ele acredita ter iniciado um processo pessoal em 

busca de respostas acerca de sua própria fé. Dias depois, quando buscava sintonizar uma 

emissora que tocasse alguma música de Roberto Carlos, ouviu uma pregação que, à primeira 

vista, parecia ser de um pastor evangélico. Fernando sente-se envolvido pelas palavras a 

ponto de ficar impressionado com o que acabara de ouvir. Tratava-se de uma pregação de 

um padre católico, transmitida pela emissora de rádio Shalom.   

Sentindo-se tocado por aquela pregação, Fernando volta a frequentar regularmente a 

missa e, em seu retorno ao universo cristão, ele busca ler todo e qualquer livro que possa lhe 

esclarecer dúvidas teológicas. Esta foi sua grande descoberta. Agora, ele tinha sede de saber. 

Já fazia algum tempo que Fernando participava como auxiliar da Pastoral de 

Macaíba, mas em sua nova fase, ele resolve se envolver com mais afinco no trabalho 
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desenvolvido pelos coordenadores. O grande número de jovens participando dessa Pastoral 

também contribui para o fortalecimento do trabalho. Em 1994, eles já contabilizam o número 

de cento e quinze jovens.   

Nessa etapa de sua vida, ele contribuía diretamente com a evangelização dos grupos 

de jovens. Relata que, nos encontros, ele escolhia algumas passagens bíblicas e, em seguida, 

cada grupo ficava responsável por uma delas. Os responsáveis dos grupos ficavam com a 

incumbência de coordenar a leitura, a discussão e de apresentar o resultado dessa análise 

para a assembleia.      

Além da preocupação em compartilhar as leituras dos evangelhos e outros livros da 

Igreja, os coordenadores da Pastoral se preocupavam em propor soluções para alguns 

problemas sociais. Conforme Fernando, houve momentos em que ele fez uso das técnicas 

utilizadas nas estratégias de marketing aprendidas na Riachuelo. Essa técnica consistia em 

tentar descobrir o potencial de cada um. Analisavam os casos e tentavam adotar medidas 

para resolver problemas de autoestima entre os jovens da comunidade. Além disso, Fernando 

se considera um autodidata quanto à leitura dos Evangelhos e à Doutrina Social e História 

da Igreja.      

De modo a explicar por que, na Pastoral, ele despertava tanta atenção, Fernando 

parte da seguinte teoria: de um lado, havia o próprio ambiente imerso na doutrina da Igreja 

e de outro lado, ele considera que cativava com seu modo de conquistar as pessoas, pois se 

interessava em resolver problemas sociais como direcionar jovens para cursos 

profissionalizantes e as crianças muito pequenas para creches. 

Paralelamente a essa atividade, junto a outros colegas, Fernando começa um grupo 

de oração em seu local de trabalho. Ele conversa com pessoas de outras religiões e, assim, 

cristãos, evangélicos, testemunhas de Jeová, todos juntos fortalecendo o grupo de orações 

dos funcionários. Fernando explica que eram apenas 15 minutos por dia, mas todos 

gostavam de participar das leituras dos livros do Evangelho. 

Mas o feito que Fernando considera mais importante seu deu quando, por sua 

influência, um jovem, de apenas 18 anos, resolve desfazer-se de um bordel, herdado de sua 

avó. Segundo Fernando, a mãe do rapaz foi até a Pastoral para conhecer o responsável pela 

transformação na vida de seu filho, pois ele tinha parado de beber, vendido o bordel e só 

falava em Igreja.   
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Fernando comenta com orgulho que, em 1998, a Pastoral de Macaíba é reconhecida 

pelo trabalho exemplar realizado junto à comunidade e recebe o prêmio de melhor 

organização municipal. O prêmio em dinheiro foi pago pela Câmara de Dirigentes Lojistas e 

pelo Lions Club. Foi nesse momento que Fernando pensou: “Eu quero ser padre, eu posso 

ajudar a esses jovens [...] se, como leigo, eu posso fazer tudo isso, como padre, eu poderei 

fazer muito mais. Percebi que tinha aprendido a linguagem dos jovens, sabia me comunicar 

com eles”.  

As amizades construídas nessa fase da sua vida perduraram, mesmo depois de sua 

saída da Pastoral. Ele comenta que mantém uma sincera amizade com todos, principalmente 

com aqueles que deixaram Macaíba e foram morar em outros estados.  

Tomada sua decisão de tornar-se um religioso, escolhe a ordem dos franciscanos e 

parte para Recife, onde passa morar e estudar Psicologia na Pontifícia Universidade 

Católica. Após dois anos, Fernando não se sente realizado com sua escolha e decide retornar 

a Natal.  Ele conversa com algumas pessoas, dentre elas o Bispo de Natal, Dom Heitor, que o 

aconselha a entrar no Seminário Menor.  

Sua entrada no Seminário se deu no ano de 2001, e, em pouco tempo de experiência, 

Fernando sente a diferença entre a vida religiosa em uma ordem diocesana e a vida em uma 

ordem monástica. Nesta última, o indivíduo se fecha para o mundo social e busca seu 

equilíbrio voltando-se para si mesmo em comunhão com Deus. Na ordem diocesana, os 

religiosos se envolvem com a comunidade, uma vez que ele é formado para viver na 

paróquia, compartilhando com os fieis os problemas do mundo. 

Fernando relata que, dentre as muitas diferenças entre a vida monástica e a do 

seminário, a que mais lhe marcou foi o fato de poder se dedicar aos estudos de forma mais 

pessoal. No Seminário, ele podia ficar acordado estudando até tarde da noite, se assim o 

desejasse. Além disso, havia, no Seminário, um frequente contato com os paroquianos, coisa 

que lhe era muito cara. 

Conforme sua narrativa, as disciplinas de Filosofia e Teologia transformaram sua 

vida, pois lhe deram as ferramentas necessárias para um posicionamento reflexivo em 

relação a sua conversão e ao modo como ele entende a relação Deus versus Homem.  

Quanto mais Fernando se aprofunda em leituras filosóficas e teológicas, mais ele 

imerge no mundo de conduta social própria de um seminarista. Ele lembra que, aos poucos, 

deixou de participar de festas, de reuniões em barzinhos, de ser torcedor do Flamengo. Ele 
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não vê isso como um sacrifício, mas como algo que lhe proporciona prazer, uma vez que a 

assunção dessa nova conduta social traz consigo a aceitação e o carinho das pessoas, o que 

abria um espaço para que ele pudesse ajudá-las espiritualmente, em caso de necessidade.    

No seminário, Fernando encontra um ambiente favorável para se dedicar aos estudos. 

Considera que sempre buscou um aprimoramento intelectual e chegou mesmo a lutar por 

isso, reclamando junto aos seus formadores o direito de opinar a respeito do conteúdo 

disciplinar de sua formação sacerdotal.  

Fernando desenvolveu, em 2008, uma tese bibliográfica a pedido da diocese, cujo 

tema Teologia das Missões tem o propósito de promover o ‘reavivamento’ da missão de 

Jesus, ou seja, tem por objetivo lembrar que a Igreja deve ser sempre missionária. Em sua 

pesquisa, Fernando relata que não fez uso da Internet, apesar poder usá-la. Segundo ele, 

essa escolha se deu pelo fato de desejar fazer um trabalho original, baseado apenas em 

leituras de livros autorizados.   

Fernando finalizou seus estudos no Seminário Maior, sendo ordenado padre em 2010. 

Atualmente, é administrador da paróquia de São Miguel Arcanjo em São Miguel do Gostoso, 

RN. 

 

4.2.2  2º colaborador: Rafael  

 

Natural da cidade de Pau dos Ferros, Rafael nasceu, no ano de 1977, em uma família 

simples composta de cinco irmãos. Seus pais, Mário Lopes Neto e Maria Divanira, eram 

católicos praticantes e inseriram, desde cedo, os filhos nas práticas religiosas cristãs, bem 

representadas em sua memória pelas lembranças de sua participação, ainda menino, nas 

Missões de Frei Damião e nas orações diárias do Terço Mariano.  

Em 1990, o Sr. Mário vem a falecer, vítima de diabetes. Ele sustentava a família com 

sua profissão de pedreiro. Sua esposa, D. Maria Divanira, que não possui escolaridade nem 

foi alfabetizada, passa a prestar serviços de lavadeira. Como o trabalho dela não lhe 

permitia garantir plenamente o sustento da família, seus filhos se vêm obrigados a começar a 

trabalhar, mesmo antes de terminarem seus estudos. 

Apesar de continuar estudando, Rafael atribui seu baixo rendimento escolar ao fato 

de não conseguir “tirar do pensamento” os problemas de casa, principalmente o fato de sua 
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mãe ser obrigada a lavar roupa pra fora e, ainda assim, eles continuarem a passar 

necessidades. Por essa razão, ele observa que, apesar de o ensino ser “baixo”, ainda assim 

ele não conseguia ser aprovado. 

A situação crítica em que se encontra sua família chama a atenção dos vizinhos e 

amigos e, neste mesmo ano de 1990, aos 13 anos, ele assume a função de jardineiro e de 

“menino de mandado” em uma casa de uma família abastada. Dentre suas funções, cabia-lhe 

acompanhar os filhos dessa família ao colégio, comprar mantimentos na padaria, cuidar das 

plantas. Depois de certo tempo, já mais tranquilo em sua nova vida, Rafael, estimulado pelos 

donos da casa onde trabalhava, desenvolve o hábito da leitura, principalmente dos textos 

religiosos e de autoajuda, nas suas horas vagas.  

No âmbito religioso, em 1993, ele já fazia parte do Grupo de Jovens e da Liturgia da 

Paróquia onde morava, mas foi com sua participação ativa nas Missões Populares que sente 

despertar sua ‘vocação’. 

Apesar de ele, posteriormente, desenvolver uma boa relação com a leitura e com a 

escrita, o processo desencadeado com a morte de seu pai conduziu Rafael a desenvolver 

traumas, possivelmente de ordem emocional, que o impediram de aproveitar plenamente seus 

estudos, pois nos quatro anos seguintes, ele repetiu a mesma série. Durante esse meio tempo, 

ele passa a residir com a família para a qual trabalhava, continuando com suas funções de 

jardineiro.   

Com o passar do tempo, Rafael, já agregado à família, foi estimulado a procurar um 

nivelamento escolar, terminando o ginasial via Supletivo. Em 1996, aos 17 anos, ele decide 

‘tentar a sorte’ em São Paulo, mas, sem conseguir uma chance de trabalhar, volta consciente 

de que é preciso continuar a investir em seus estudos, pois o mercado de trabalho exigia 

muito mais qualificações do que ele possuía. 

De volta a Pau dos Ferros, já em 1998, Rafael volta a fazer parte do Grupo de Jovens 

com Cristo. Reconhece que foi a partir de então que muito da timidez que atrapalhava seu 

desempenho escolar foi superada.  As dinâmicas de grupo, dentre as quais, a prática de 

leitura partilhada, seguida de debate do tema, revelou-se fundamental para despertar em 

Rafael um sentimento de confiança em si mesmo, de modo que ele assume, primeiro, a função 

de Coordenador de Grupo e, em seguida, Coordenador regional do Grupo de Jovens.  

Em 2001, sob sua coordenação, a cidade de Pau dos Ferros sedia o 8º Congresso da 

Juventude Marial do Regional Nordeste II, mas foi o ano de 2002 que marcou Rafael 



104 

 

significativamente, pois, naquele ano, ele pode comemorar a conclusão do 2º grau. Acumula 

também os cargos de secretário de uma escola municipal e de monitoria de um programa do 

Governo Federal ligado à juventude.  

Ainda em 2002, Rafael passa a assumir a direção da escola na qual trabalhava como 

secretário. Provavelmente, isso se deu pela sua iniciativa em promover melhores condições 

de ensino para as crianças da escola. Apesar de ter construído relações sociais sólidas em 

Pau dos Ferros, Rafael decide deixar tudo e investir naquilo que ele considera ser mais 

importante, sua vocação. Por isso, em 2003, vai residir em Natal e, para garantir seu 

sustento, passa a trabalhar numa rede de supermercados. 

Em 2005, ele inicia uma vida nova na condição de seminarista menor. As condições 

propícias oferecidas por uma vida de reclusão, oração e estudos permite a Rafael escrever 

um livro intitulado “Propósitos de vida”, lançado na Paróquia de São João Batista, em 

Lagoa Seca. 

Finalizado o período de Seminário Menor, Rafael inicia uma nova fase de estudos no 

Seminário Maior. Agora a ênfase nos estudos é dada pelas disciplinas de Filosofia e 

Teologia. Ao término do curso de Filosofia, defende sua monografia cujo título 

“Proximidade: a saída de si para o mundo misterioso do outro em Emmanuel Levinas”, 

representou a coroação de seus esforços e superações, pois além de tirar nota máxima, foi 

elogiado por toda a banca. 

Como reconhecimento de sua competência, em 2008, é indicado para a assessoria da 

Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Natal. Em 2010, passa a fazer parte dos 

colaboradores do blog: vicentinosdoasfalto.blogspot.com, site direcionado para assuntos 

relacionados às atividades realizadas pela Juventude Marial. Rafael continua com sua 

formação no Seminário São Pedro. Em 2011, cursou o 3º ano de Teologia.  

 

4.2.3.  3º colaborador: Helder 

 

A narrativa que Helder nos fornece é direta e objetiva, como que revelando o caráter 

prático que imprime às suas atividades pastorais e às atividades relacionadas às suas 

atribuições na Diocese. 
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Filho de Manoel Luís e Maria do Socorro, Helder nasceu em 25 de julho de 1982, na 

cidade do Rio de Janeiro, e é o mais novo numa família de sete irmãos. Devido às 

contingências da vida, Helder fica órfão de pai, cabendo a sua mãe decidir regressar ao 

nordeste, mais especificamente para o povoado de Baía Formosa, no estado do Rio Grande 

do Norte.    

Pelo fato de ter crescido órfão de pai, Helder reconhece na figura materna a principal 

responsável pela formação de seu caráter, mas a descoberta de sua vocação religiosa teve 

início, aos treze anos, segundo ele próprio, muito mais pelo fato de sua participação nas 

aulas da catequese em preparação para a primeira comunhão, do que por uma conduta 

familiar voltada para a religiosidade.  

Durante sua participação na catequese, foi-se fortalecendo cada vez mais a influência 

positiva do Padre Miguel Pereira, à época pároco de Canguaretama e Baía Formosa. Nas 

aulas de catecismo, esse sacerdote apresentava a fé católica, buscando explicar certas 

questões bíblicas, as principais orações e um pouco da história da salvação. 

Helder conclui o Ensino Fundamental em Baía Formosa. Dessa época, analisa seu 

desempenho escolar como uma experiência positiva, mas lembra que tinha muita dificuldade 

com ditados, e a disciplina de Língua Portuguesa foi a que mais ele demorou a compreender. 

Acredita, porém, que essas dificuldades tenham sido superadas nos anos subsequentes. 

Ao ser solicitado a discorrer sobre suas atividades escolares, ele as citou como 

atividades normais, aulas normais, sem nenhum acontecimento que mereça destaque. Por ser 

o caçula de uma família de sete filhos, Helder sente-se privilegiado, pois tinha à sua 

disposição os conhecimentos partilhados por seus irmãos mais velhos, especialmente por 

uma de suas irmãs que sempre o ajudava em suas atividades escolares. 

De suas primeiras lembranças relacionadas ao universo escolar, recorda o sofrimento 

devido a um problema de coordenação motora que o impedia de desenhar as vogais 

conforme lhe era pedido. 

No ano 2000, Helder vem para Natal concluir o Ensino Médio, pois já se havia 

decidido a entrar no Seminário Menor. Os dois últimos anos do Ensino Médio foram 

concluídos na escola do CATRE, em Parnamirim, onde Helder obtém o diploma que 

permitirá seu ingresso no seminário. 

 Helder nos relata que, ao entrar na escola do CATRE, percebe um contraste, ou 

melhor, uma diferença muito grande entre o padrão de ensino desta nova escola em relação à 
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sua escola de origem, realçando a melhor qualidade da escola de Parnamirim. E, revelando-

nos sua boa autoestima, afirma não ter tido problemas em se adaptar ao novo ritmo de 

estudos e suas exigências. 

No Seminário, sua formação era direcionada, conforme ele mesmo explica, para um 

currículo que privilegia três dimensões principais: “a formação religiosa”, “a formação 

humana” e a “formação pastoral”. Além destas, há que considerar, na vida do seminarista, a 

formação intelectual, contemplada pelos estudos no próprio seminário e por aqueles 

realizados durante a vida escolar.    

Com relação ao período escolar, Helder relata sua capacidade de superar com 

tranquilidade os problemas relativos aos estudos.  Ele admite ter enfrentado algumas 

dificuldades, principalmente com as disciplinas de matemática e inglês, mas enfatiza que, 

como se saía bem nas outras disciplinas, podia dedicar mais atenção a essas duas e, dessa 

forma, preencher as lacunas causadas por um ensino deficitário.    

Antes de sua entrada no Seminário, Helder se dedica a atividades pastorais na Igreja 

como, por exemplo, o de coordenador de grupos de jovens e o de articulador da Paróquia. 

Para descrever sua função de coordenador de grupos de jovens, Helder retoma a máxima 

popular que diz: “Você só pode dar aquilo que tem! Ninguém dá o que não tem”, e, seguindo 

essa afirmação, apresenta duas características necessárias para assumir a coordenação de 

um grupo de jovens: liderança e compreensão sobre o funcionamento da Paróquia. Ele 

atenta, ainda, para o fato de que, dentro dessa função, há uma mensagem religiosa que deve 

ser passada de modo eficaz.  

A preparação para esses encontros baseava-se sempre nas leituras da Sagrada 

Escritura e dos Evangelhos, procurando responder a duas questões: o que fazer? e como 

fazer? Essas questões norteavam seu trabalho junto aos jovens. Recordando esses seus 

primeiros momentos à frente de uma pastoral, Helder sublinha que àquela época realizava 

um trabalho rudimentar se comparado com o que realiza hoje, pois agora é “mais 

consciente” de sua função. 

Uma vez escolhida determinada “passagem” do Evangelho, procedia a uma reflexão 

prévia que pudesse ajudar a explicar ao grupo seu sentido, buscando fazer associações com a 

vida atual. Nesse processo, Helder evidencia o poder dos meios midiáticos que proporciona a 

todos o direito de ter conhecimento sobre os fatos que ocorrem no mundo. Da mesma forma, 

evidencia como a imediatez da mídia contribui para que a discussão de fatos sociais, 
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políticos e econômicos sejam colocados nos debates dos grupos de jovens ou mesmo na 

pregação do Evangelho. 

Ainda sobre esse tema, Helder procura mostrar que essa discussão fornece condições 

tanto de interação com o outro quanto de aprendizagem sobre os mecanismos sociais de 

forma tão eficaz quanto a da escola. Refletindo sobre sua participação nos grupos de jovens e 

sobre o trabalho por ele realizado, considera que esse envolvimento com a Pastoral foi 

decisiva para sua escolha vocacional. 

Abraçando a vida religiosa desde muito cedo, Helder não se desvia de seus propósitos 

e, por isso mesmo, decide não enveredar no mercado de trabalho informal, uma vez que já 

havia se decidido pelo sacerdócio. E, quando questionado sobre suas expectativas quanto a 

sua escolha vocacional, Helder afirma que durante esses quase nove anos de estudo, no 

Seminário, sempre percebeu que fez a escolha certa. Para ele, ser padre é essencialmente ser 

um servidor. Em suas palavras: “basicamente, nos encontros vocacionais, nos é ensinado 

que o padre deve servir o povo, justamente porque o padre é chamado a ser um servidor, a 

exemplo de Jesus”.    

Em relação a suas práticas leitoras nesse período de formação, Helder reconhece que 

poderia ter aproveitado melhor as facilidades de aquisição de conhecimento proporcionadas 

pela estrutura do Seminário que conta com uma boa biblioteca e com acesso à Internet.  

Apesar de sempre ter sido elogiado pelos seus formadores quanto a seu desempenho nas 

disciplinas curriculares, Helder atribui esse sentimento de incompletude nos estudos ao 

reconhecimento de que poderia ter ido além. A prática leitora realizada, neste período, 

permitiu-lhe vislumbrar novas questões que não foram aprofundadas. Para ele, a causa 

principal para esta lacuna foi a falta de uma maior disciplina pessoal. 

Questionado acerca de suas práticas de leituras mais atuais, Helder as apresenta 

dividindo-as entre obrigatórias e para diversão. Compreendem as obrigatórias: as leituras 

teológicas, filosóficas, sobre psicologia e alguns artigos. Entre os textos considerados para 

diversão, ele cita a literatura de Machado de Assis e os best-sellers de Sidney Sheldon. 

Em relação à literatura de autoajuda, Helder considera que não vê nenhum problema 

em que os seminaristas se interessem por ela. Não a considera uma literatura ruim, uma vez 

que conduz o leitor à reflexão sobre as coisas do mundo. No entanto, considera esse gênero 

“muito limitado” no que se refere à busca de respostas para “problemas mais profundos”, e 

afirma, pessoalmente, não se interessar por esse tipo de leitura. 
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Quanto perguntado sobre qual a posição da Igreja em relação a esse tipo de leitura, 

Helder afirma que, atualmente, desde que não fira a ética e a moral cristã, qualquer gênero é 

permitido, mesmo os livros de Paulo Coelho, que se autointitula bruxo. Segundo este 

seminarista, apenas deve-se “[...] pegar o peixe e saber tirar dele a carne e jogar fora a 

espinha”. Para ele, esse pensamento se justifica, pois acredita que as práticas de leitura têm 

sempre um propósito formativo e que, mesmo de forma inconsciente, nesse processo, busca-

se o conhecimento.  

Helder explica que, após o contato com textos filosóficos e teológicos, cabe a cada 

seminarista buscar se aprofundar naquela corrente que mais lhe agrada, independente de um 

acompanhamento de seu superior.  

Essa liberdade de iniciativa na busca do conhecimento, segundo Helder, é amparada 

pela orientação recebida dos superiores que incentivam os seminaristas a se fortalecerem 

intelectualmente para, dessa forma, poder atuar mais eficazmente a favor da Igreja, 

partilhando esse conhecimento adquirido com os fieis que buscam conforto espiritual.  

De suas leituras na adolescência, a que lhe vem mais fortemente na memória é Dom 

Casmurro, de Machado de Assis. Mais recentemente, as leituras sobre Filosofia do mundo 

físico, Psicologia geral e os textos de autores clássicos da Filosofia lhe despertaram a 

atenção. O seminarista lembrou ainda que a postura assumida por seus professores foi 

fundamental para um bom entendimento entre alunos e mestres, o que rendeu boas análises e 

discussões. 

Dentre os temas debatidos em sala de aula, Helder considera que a compreensão 

acerca do modelo capitalista e seus apelos consumistas precisavam ser explorados porque, 

além de outros fatores, influenciavam diretamente nas condições de desigualdades sociais. 

Cita que houve ocasião de debates calorosos, nos quais houve a ocorrência de 

posicionamentos antagônicos, mas que, ao final de cada sessão, sempre prevaleceu o 

entendimento. Entendimento esse que é quase uma obrigação, considerando o contexto no 

qual as aulas estão inseridas. 

Lembrando-se de seu percurso formador, Helder diz que não se reconhece como 

alguém que se transformou, mas como alguém que amadureceu, juntamente com as ideias 

que o acompanham desde a adolescência.  O que mudou talvez seja o poder de 

argumentação, já que considera que passou a “ver as coisas com mais clareza” e menos 

revolta. Esse amadurecimento lhe fez compreender que precisava conhecer os argumentos 
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opostos aos seus e que não podia rejeitar uma leitura somente pelo fato de ela enunciar 

paradigmas com os quais ele não concordava.  

Em relação a seus formadores, Helder os descreve como homens comprometidos com 

a formação dos seminaristas. Comprometidos também com o Reino de Deus e com a causa 

dos mais pobres, os mais sofridos. Os vê como modelos a serem seguidos. 

Ele recorda que quando escolheu o tema de sua monografia que foi “A ideia de ser no 

pensamento de Jean Paul Sartre”, teve apoio de seu orientador que acatou sua escolha 

metodológica e seu percurso analítico sem fazer alterações. Seu texto monográfico se baseou 

em uma única obra de Jean Paul Sartre, “O ser e o nada”. Essa escolha causa, no mínimo, 

um estranhamento, se se considerar que, filosoficamente, Jean Paul Sartre foi um defensor do 

marxismo existencialista.        

No ano de 2011, Helder é ordenado sacerdote e, atualmente, é Vigário Paroquial da 

Igreja de Nossa Senhora de Lourdes – no bairro de Petrópolis, Natal/RN. 

 

4.2.4  4º colaborador: Marcelo  

 

Marcelo inicia sua narrativa se descrevendo como um vitorioso, pois no dia de vir ao 

mundo uma série de preocupantes acontecimentos se sucederam como se fosse um capricho 

do destino. Filho de João Soares e Jaciara da Silva, Marcelo nasceu no dia 15 de abril de 

1977, às 05h., na cidade de Cacimba de Dentro, Paraíba.  

Sua mãe, D. Jaciara sente as dores do parto ainda na noite de 14 de abril. Como eles 

moravam na comunidade rural de Filgueiras, e o parto se complicava, seu João pede ajuda a 

um morador, dono do único carro da comunidade. Recebendo uma resposta negativa, ele 

parte em busca de ajuda em outra comunidade, distante 1 hora de caminhada. A ajuda 

motorizada veio da parte de um parente. Retornando ao povoado de Filgueiras em um antigo 

Jeep, partem com D. Jaciara para Cacimba de Dentro. Marcelo relata que, talvez por 

excesso de movimento do veículo, nas estradas de barro batido, ao chegar à maternidade, 

nasceu em poucos instantes.    

Três dias depois de nascido, em seu regresso à Filgueiras, o Jeep que transportava 

sua família não consegue subir a serra por causa das chuvas que transformavam as estradas 
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de barro em atoleiros. Assim, Marcelo volta para sua casa nos braços da tia que, naquele 

momento, acompanhava sua mãe. 

Ao recontar seu nascimento, Marcelo o faz evidenciando o sentimento de que sua 

vinda ao mundo foi motivo de preocupação para seus familiares. Por viverem em 

comunidade, seu conceito de família não se limita a apenas seus pais e irmãos. Os avôs, tios 

e primos estão muito presentes em todos os momentos importantes de sua vida. Todos vivem 

em casas humildes e dependem da agricultura de subsistência, de modo que conseguem 

retirar da terra apenas o suficiente para manter-se. Nos períodos de seca a vida se torna 

muito difícil.     

Em 1982, quando Marcelo tinha apenas 5 anos de idade, seu João Soares abandona 

D. Jaciara e os 6 filhos e vai embora para São Paulo. O motivo, segundo Marcelo, foram as 

fraquezas humanas. Mesmo tendo o apoio moral de seus familiares, D. Jaciara se depara 

com essa nova realidade, e, a partir de então, juntamente com os filhos, passa a se dedicar ao 

trabalho na lavoura, além do trabalho no lar e da educação das crianças.   

Nas palavras de Marcelo, podemos reconhecer como D. Jaciara passa a ser o 

exemplo a ser seguido pelos filhos. Ele diz: “Minha mãe é uma mulher simples, camponesa, 

agricultora, de muita fé em Deus, corajosa e lutadora, como todas as mulheres paraibanas. 

Sempre presente na vida da família e dos vizinhos da comunidade, disposta para servir, amar 

e acolher a todos que precisam. Por todo sofrimento que ela passou e venceu, tornou-se um 

exemplo não só para a família como também para todos que a conhecem. Agradeço a Deus 

pela mãe que Ele me concedeu, pela fé e pelo dom de amar ao próximo que ela me deu por 

herança”.  

As dificuldades passadas na vida dessa família não impediram que os sentimentos de 

amor, fraternidade e solidariedade em relação aos seus parentes se revelem muito presente 

na narrativa de Marcelo. Rememorando sua história, ele procura encontrar um propósito de 

Deus para todos os fatos importantes de sua vida; mesmos as provações, ele as considera 

como formas de purificação do espírito, não esquecendo também de todas as graças 

alcançadas. 

Quando se inicia a falar sobre educação, ele primeiramente se reporta à educação 

religiosa e reconhece que foram os parentes por parte do lado materno os que mais 

contribuíram para a consolidação de sua fé.  
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A fé em Deus é o tema central na narrativa de Marcelo. Mas ele também dá bastante 

ênfase, em todo seu discurso, ao sofrimento pelo qual toda sua família passou. Seus irmãos 

mais velhos, ainda jovens, partiram para São Paulo em busca de emprego e, dessa forma, 

conseguiam ajudar parcamente D. Jaciara, ainda que com muito sacrifício. Marcelo 

relembra que em todos esses anos, o seu pai jamais contribuiu para o sustento da família e 

somente depois de decorridos vinte anos desde sua partida é que procurou ter contatos com 

os filhos que moravam em São Paulo. 

Por influência de sua mãe, católica fervorosa, as práticas religiosas se fazem presente 

desde muito cedo na vida de Marcelo. Como o povoado de Filgueiras ficava distante de 

Cacimba de Dentro, nos dias em que não podiam comparecer à missa, escutavam-na pela 

emissora de rádio. Mas, independente de comparecerem à missa dominical, era prática 

comum a participação nas novenas em família e nos eventos religiosos em dias de preceito.  

Marcelo relembra que os bons momentos de sua infância estão relacionados à 

“lembrança de sua mãe lhe ensinando a rezar e à participação nas novenas no mês de maio, 

rezadas em latim, por pessoas muito simples que tinham muito zelo pela religião, pelas coisas 

da Igreja e pelos valores éticos e morais”. 

 Foi a partir dessa imersão no mundo religioso que Marcelo afirma ter passado a 

entender o mundo ao seu redor, ter começado a amar a Deus e n’Ele encontrar a felicidade. 

Mas foi somente quando chegou à adolescência que Marcelo, participando das atividades 

pastorais, diz ter compreendido que Deus o abençoava e amava profundamente.  

 Apesar de sentir-se confortável em sua vida espiritual, Marcelo vivenciou o grande 

problema enfrentado pelas crianças que vivem em meio rural. Havia em sua comunidade um 

“grupo escolar” que oferecia ensino até a 4ª série, e, para dar continuidade aos seus estudos, 

ele teria que se deslocar até Cacimba de Dentro, 12 quilômetros distantes, e como não havia 

transportes para os alunos, ficou decidido que ele continuaria participando das aulas da 4ª 

série.  

Ele relembra que mesmo na simplicidade do ensino de um ‘grupinho rural’, onde tudo 

era muito rudimentar, o fato de ter de se dedicar ao trabalho na lavoura tornava sua 

aprendizagem muito difícil, pois além do cansaço físico, seus momentos de estudo se davam a 

noite, à luz de querosene (candeeiro).  Dessa fase de sua vida, outra lembrança bastante forte 

está relacionada ao único meio de acesso às informações sobre o que acontecia de 

importante no país, o radinho de pilha que transmitia a Voz do Brasil. Segundo Marcelo, as 
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informações veiculadas nesse programa lhe forneciam assunto para sua participação em 

diálogos com as pessoas mais velhas, gerando oportunidade de opinar sobre os problemas 

sociais.  

Marcelo sentia-se curioso sobre as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo percebia 

que da forma como estava não havia muitas chances de sair de Filgueiras. Então, ele conclui 

que a continuidade com o estudo poderia lhe fornecer essa possibilidade. Com essa resolução 

em mente, decide fazer o supletivo em Cacimba de Dentro.  

Entre os anos de 1990 a 1993, ele consegue terminar o primeiro grau. E essa fase 

passa a ser uma das mais difíceis de sua adolescência, pois nos períodos em que tinha de 

comparecer às aulas presenciais e às provas, acordava muito cedo e fazia a pé o percurso de 

12 quilômetros para chegar à escola, às 07horas. Após a aula, retornava para casa, 

trabalhava na lavoura e somente à noite podia estudar. Marcelo tem consciência de suas 

limitações nos estudos, principalmente em disciplinas que envolvem cálculos e lógica, mas 

sente-se muito à vontade naquelas relacionadas às ciências humanas. 

O ano de 1994 foi fundamental para Marcelo decidir sobre seu futuro profissional. A 

religiosidade sempre esteve muito presente em sua vida pessoal e familiar, mas a certeza de 

sua escolha se deu quando da ordenação sacerdotal de seu primo. Ao chegar em casa, após a 

cerimônia, ele reuniu a família e anunciou que havia decidido seguir a carreira sacerdotal.  

Isto feito, o próximo passo era encontrar um meio de entrar em um Seminário, pois sua 

família não tinha como arcar com as despesas. 

Porém, de acordo com Marcelo, entrou em cena a providência divina. Após sua 

decisão, ele busca ajuda junto ao seu primo, que foi ordenado padre. Neste momento, o 

neossacerdote havia fixado residência no Eremitério do Cruzeiro de Roma, uma espécie de 

santuário no alto de uma serra muito íngreme e elevada onde há uma grande cruz, localizada 

no município de Bananeiras - PB.  Fica, então, acordado entre eles que, em troca de seu 

trabalho no Eremitério, Marcelo tem a chance de poder morar com o primo e continuar os 

estudos, em Roma da Paraíba. 

Os dias transcorrem tranquilamente até que Marcelo recebe uma oferta que ele 

considera fundamental para as transformações que ocorreram em sua vida. Um padre 

visitante no Cruzeiro de Roma, tomando conhecimento da vontade de Marcelo de ingressar 

na vida religiosa, patrocina sua vinda a Natal e, no mesmo sistema de ajuda mútua que havia 
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entre Marcelo e o primo sacerdote, lhe concede as condições de concluir o 2º Grau, numa 

Escola Pública da capital potiguar.  

Em 1995, Marcelo chega a Natal e é matriculado na Escola Estadual Djalma Aranha 

Marinho, no bairro Cidade Satélite. Seus modos de rapaz simples e ingênuo do interior 

chamam a atenção e ele sente o preconceito por parte dos outros alunos. Sente também muita 

dificuldade de acompanhar o andamento das aulas, principalmente as de cálculo e língua 

estrangeira. Em busca de proteção, junta-se a outros jovens de origem humilde e se 

fortalecem.  

Certo dia, uma frase dita por uma professora lhe causa forte impressão: “todas as 

pessoas têm cérebros iguais, todos são capazes, só precisam se sacrificar, lutar, se dedicar 

totalmente, porque, se é da vontade de Deus, tudo é possível”. Com esse apoio, Marcelo 

ganha forças e decide continuar sua luta contra suas próprias limitações. 

Ainda no ano de 95, Marcelo é apresentado ao reitor do Seminário Menor e passa a 

frequentar os grupos de Pastorais e movimentos religiosos da Cidade Satélite, principalmente 

o Shalom. Com a continuação de sua participação nas atividades desses grupos, Marcelo 

percebe que seu modo de falar começa a mudar, segundo ele: “fui aperfeiçoando o 

português”. A espontaneidade dos componentes do grupo da Renovação Carismática e os 

momentos de leitura contribuíram significativamente para o fortalecimento de uma nova 

identidade que se construía em Marcelo. 

Enquanto prosseguia seus estudos do 2º Grau, Marcelo dá início ao processo que ele 

tanto almejava: sua entrada no Seminário Menor. Em pouco tempo, através das boas 

referências dadas pelo sacerdote que o acolheu, Marcelo é aceito no Seminário Menor, nesta 

época situado no Tirol. Os estudos do curso secundário continuam paralelamente à nova 

formação eclesiástica.  

Cada vez mais, Marcelo percebia que aumentava o grau de complexidade em relação 

aos estudos e, a esse respeito, toda ajuda era válida. Por isso, ao descobrir que no grupo de 

orações havia pessoas capacitadas e dispostas a ajudar, logo passa a fazer parte de um 

grupo de estudo.  

Enfrentando vários obstáculos para sua afirmação como estudante competente, 

Marcelo não se esquece de evidenciar o lado vocacional e religioso, pois em todas as 

provações pelas quais passou, buscou sempre em suas orações o conforto espiritual. Assim, é 
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enfrentando dificuldades e as superando com algum grau de sucesso que, em 1998, conclui o 

2º Grau, agora denominado Ensino Médio.  

Nos três anos seguintes, Marcelo já se encontrava familiarizado com as disciplinas de 

Teologia e Filosofia. Ele relembra do tempo em que ouvia a Voz do Brasil no radinho de 

pilha e reflete sobre a vida que deixou para trás.  

Faltando menos de 2 anos para concluir os estudos no Seminário Maior, Marcelo 

ganha uma bolsa de estudos da Comunidade Shalom e parte para Lugano, na Suíça, onde 

conclui seus estudos, em 2007. Lá, é ordenado padre, passando a residir em La Mone, e, em 

seguida, em Balerna, ambas na Suíça. Nestas cidades, ele atuava como padre auxiliar e 

desenvolvia trabalhos com os jovens das comunidades. Seu trabalho na comunidade religiosa 

de Lugano pode ser conferido no blog ‘Comunidade de língua portuguesa’, cujo endereço 

virtual é: http://comlinguaportuguesaluganoch.blogspot.com/2010/04/festa-do-pe-iraildo-

ramos.html. 

Em 2011, retorna ao Brasil. Em sua chegada, percebe-se transformado, já não é mais 

o jovem tímido que um dia saiu de Cacimba de Dentro – PB. Mais confiante em si mesmo, 

Marcelo sabe que tem muito a oferecer aos seus paroquianos, principalmente porque, em 

suas experiências na Europa, ele aprendeu a desenvolver ações comunitárias e ações 

voltadas para ajudar jovens em situações de fragilidade.  

Atualmente, Marcelo é vigário na paróquia de Igreja de Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição -  Portalegre, no Rio Grande do Norte. Após sua chegada nesta cidade, relata que 

sua ação tem-se voltado especialmente para atender as necessidades espirituais e humanas 

dos fieis de origem mais humilde. Afirma que rapidamente sentiu uma resposta da 

comunidade através de gestos de aprovação e afeição. Acredita muito no diálogo entre o 

poder religioso e o político no sentido de que, através deste diálogo, surjam projetos de ações 

conjuntas que venham a trazer a promoção da pessoa humana em todos os seus aspectos.  

No momento, uma de suas preocupações pastorais encontra-se na fomentação do 

fortalecimento do Movimento da Legião de Maria, em Portalegre, uma vez que esse 

Movimento eclesial realiza nas paróquias uma extensa ação pastoral, tanto no âmbito 

religioso quanto no social.  
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4.3  PRÁTICAS DE LETRAMENTO: CONTEXTOS, AGÊNCIA, CULTURA E 

IDENTIDADE 

 

A análise a ser desenvolvida nesta seção será realizada a partir da apreciação de dados 

que foram gerados quando das entrevistas semiestruturadas e da aplicação de questionários 

relativos às práticas de letramento no contexto familiar e no contexto do Seminário. Os 

resultados gerados a partir dos questionários foram compilados e são apresentados na forma 

de gráficos de modo a mais bem ilustrar as respostas de nossos colaboradores.  

Partimos do detalhamento minucioso dos contextos social, religioso, econômico, 

cultural, de modo a evidenciar as práticas leitoras de nossos colaboradores, as quais são 

responsáveis pela constituição de seus mundos de letramento. Escolhemos como ponto de 

partida o contexto familiar-religioso e o papel representado pela figura materna, pois partimos 

da certeza de que, sendo o homem um ser social, que partilha com os demais normas de 

conduta subordinadas a valores culturais e crenças ideologicamente constituídas, será 

primeiro a família, e especialmente o relacionamento entre mãe e filho, que fornecerá as 

condições para a formação dos primeiros saberes. Entendemos que, por se tratar de uma 

figura social que representa um papel de relevo em suas formações, as referências feitas à 

figura materna a tornam representativa de um determinado extrato social situado em uma 

época e em um tempo determinados.  

Desse conjunto de fatores que participam da constituição de uma formação ideológica, 

vimos surgir, a partir da relação dialética entre as facetas do contexto social, presentes nos 

fragmentos retirados de suas narrativas, as marcas ideológicas que se manifestam na 

linguagem utilizada nas respostas dos questionários, as quais nos permitem mapear, mesmo 

que parcialmente, as identidades, as relações sociais e o conjunto de conhecimento de crenças 

e valores que contribuem para a formação social de nossos colaboradores.     

Assim, a partir desses fragmentos, surge a construção de representação da figura 

materna como a da mulher cujo papel social se aproxima do modelo ideal de mãe católica, 

nordestina, pertencente a uma camada social fragilizada economicamente. No entanto, apesar 

dessa fragilidade, ela é apresentada na condição de uma vencedora, alguém que se deve 

admirar pelo próprio comportamento e pelos valores que transmite a seus filhos.  
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4.3.1  O contexto religioso e o papel da figura materna na estrutura familiar 

 

Qual a religião de sua família?
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                    Gráfico 1 – religião das famílias pesquisadas. 

 

O gráfico 1 nos mostra que nossos colaboradores são todos oriundos de famílias 

estruturadas culturalmente na tradição religiosa cristã católica, fato esse corroborado, como 

veremos a seguir, pela participação em eventos ou práticas religiosas contextualizadas ao 

longo de suas vidas. Essas práticas, conforme relatadas em “A linha de vida”, resultaram 

significativas o bastante para influenciar nossos colaboradores em suas decisões quando da 

escolha pelo sacerdócio, pois se revelaram cruciais para a formação de suas personalidades e 

pontos de ancoragem para tomadas de decisões futuras. 

Semelhantemente a muitas famílias nordestinas desfavorecidas economicamente, as 

famílias de nossos colaboradores seguem o padrão social no qual a figura paterna é 

responsável pelo sustento familiar e por transmitir aos filhos um conjunto de valores sociais 

condizentes com as normas e regras do grupo social do qual fazem parte. À figura materna, 

subordinada ao marido, cabe cuidar da manutenção do lar, dos filhos, além de zelar pela 

religiosidade da família.  

A este modelo corresponderia o quadro social familiar de nossos colaboradores não 

fosse o fato de que, em determinado momento da vida de 71% dessas famílias, coube à figura 

materna, não apenas a responsabilidade pela garantia da continuidade das tradições religiosas 

no âmbito familiar, como também a responsabilidade pelo completo sustento e manutenção do 
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sentimento de unidade familiar. Essa transferência de responsabilidade se deu, em quase todos 

os casos, por motivo de falecimento desses pais de família. Assim, a figura materna, em nossa 

pesquisa, está inserida em um contexto social familiar revestido de fragilidade econômica e 

afetiva. 

A ausência da figura paterna, conforme relatado nas narrativas, fez com que filhos e 

filhas dessas famílias buscassem assumir precocemente atividades remuneradas de forma a 

garantir suas próprias sobrevivências. A concretização dessas iniciativas conduziu, em alguns 

casos, à fragmentação familiar, além de ser um dos principais fatores pela perda das 

condições necessárias para o bom desenvolvimento dos estudos. Vivenciaram essa 

experiência, as famílias de Helder, Rafael, Marcelo, Gentil e Fernando.  

Apesar de essa fragmentação ter sido responsável por muitos transtornos, o que 

poderia acarretar uma completa desestruturação dos alicerces basilares da família, parece-nos, 

no entanto, que foi entendida, por nossos colaboradores, como uma estratégia necessária de 

sobrevivência, de modo que a separação era vista apenas como mais um mal necessário, o que 

não implicou na perda da autoridade materna sobre seus filhos.  

É relevante observar que, apesar de se tratar de famílias fragilizadas, conforme dito 

anteriormente, vemos nos fragmentos narrativos, em várias ocasiões, expressões que denotam 

o imenso respeito e admiração de nossos colaboradores para com suas mães. Constatamos 

que, para seus filhos, essas mulheres, pelas atitudes que tomaram em determinados momentos 

de suas vidas, tornaram-se exemplo de virtude e, pelos obstáculos que enfrentaram, não é sem 

razão que eles as vejam como modelo exemplar de mãe. 

Nos fragmentos narrativos seguintes, retirados das entrevistas semiestruturadas, 

identificamos a avaliação positiva que cada colaborador faz em relação à educação recebida 

de suas mães. Esse reconhecimento revela que essa admiração vem do fato de elas terem 

conseguido passar-lhe os valores morais validados positivamente pela sociedade, 

independente de elas terem escolaridade ou não.      

 

(1) Flávio – [...] minha mãe/ ave Maria/ pra mim/ é o meu tesouro/ é a minha/ é 

o maior presente que Deus possa me dar é a minha mãe/ e/ ela sempre demonstrou/ 

eu aprendi com ela/ a ser de fato cristão/ a sentir no olhar dela/ um amor/ uma 

sinceridade/ que nem que/ que/ muitas pessoas não passam isso/ e/ às vezes a 

religião/ eh/eh/ nós mesmo deixamos a religião tão seca/ e como eu já disse / a 

família é a célula da Igreja/ né?/ e é de lá que a gente aprende a ser cristão. [...] 
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(2) Gentil – [...] embora que meu pai e minha mãe/ eram muito ca/ minha mãe 

era muito católica/ meu pai/ de certa forma/ muito não/ ele era meio assim/num é 

que seja ateu/ sabe/ ele acreditava em Deus/ mas na Igreja Católica/ ele não era 

muito de acordo não/ mas já minha mãe não/ minha mãe/ toda católica/ minha 

família por parte de mãe/ toda católica/ a família por parte de pai/ também/ né?/ mas 

já meu pai / num/ num era muito/ mas já assim/ hoje eu entendo também que ele 

não/ assim também pela falta de conhecimento/ né?/ meu pai e minha mãe moravam 

dentro dos mato/ nas fazenda/ né? sem/ não tinha padre/ não tinha nada/ não tinha 

nem luz/ quanto mais um padre/ então fica difícil/ né?/[...] (depois do falecimento do 

pai)/mãe criou os filhos tudo assim/ para o mundo/ ela/ mesmo o pouco tempo que 

mãe tava em casa/ mãe dizia sempre assim/ olhe/ eu tô criando vocês pro mundo/ 

não tô criando pra mim não/ que/ no dia em que eu faltar/ vocês vão se virar/ vocês 

já sabem cozinhar/ vocês já sabem lavar/ passar/ já sabem de tudo/ trabalhar/ então/ 

se/ Deus me livre/ se eu faltar/ vocês vão/// vão se virar/ né?/ ela usava esses termos/ 

vocês vão/// caminhar/ né?[...]  

 

(3) Marcelo - “Minha mãe é uma mulher simples, camponesa, agricultora, de 

muita fé em Deus, corajosa e lutadora, como todas as mulheres paraibanas. Sempre 

presente na vida da família e dos vizinhos da comunidade, disposta para servir, amar 

e acolher a todos que precisam. Por todo sofrimento que ela passou e venceu, 

tornou-se um exemplo não só para a família como também para todos que a 

conhecem. Agradeço a Deus pela mãe que Ele me concedeu, pela fé e pelo dom de 

amar ao próximo que ela me deu por herança”.  

 

(4) Rafael – [...] então/ minha mãe // e meu pai/ católicos praticantes/ né?/ no 

caso de meu pai já falecido/ mas era/ me/ me lembro que/ que nós/ íamos pras 

Missões de Frei Damião/ festas do padroeiro/ tudo a gente participava/ sim/ então a 

gente teve/ teve a religião sempre presente/ né?/ a gente se reúne mesmo pra rezar o 

Terço em casa/ em família. [...] 

 

(5) Fernando - [...] mamãe passou aquela educação que nós devemos respeitar 

as pessoas mais velhas/ eh/ devemos ser justos/ nunca pegar nada de ninguém/ né?/ 

e/ sempre em foco no outro/ né?/na boa convivência/ não brigar na rua/ né?/ a 

criação de todos foi dessa forma [...] mamãe colocava regras pra gente/ dez e meia/ 

todo mundo em casa/ e eu obedecia a essas regras. [...]  
 
(6) Carlos – [...] meus pais sempre católicos/ sendo que minha mãe/ atualmente/ 

ela bem mais atuante na Igreja que meu pai/ meu pai vai/ né?/ nas missas de 

preceitos/ Páscoa/ Natal/ Ano Novo/ mas minha mãe já é mais/ de ta presente/ de 

participar das coisas da comunidade/ de ajudar/ disso/ de prestar o serviço. [...] 

 

 

Os fragmentos dos depoimentos, acima expostos, evidenciam marcas linguísticas que 

denotam uma formação ideológica na qual à figura materna correspondem atributos 

positivamente valorados, principalmente se observadas as normas, regras e condutas que 

configuram o mundo cristão. Nos fragmentos (1) e (3), correspondentes às narrativas de 

Flávio e Marcelo, a existência da mãe para seu filho ganha a conotação de presente de Deus. 

Trata-se de algo muito valioso para o filho ter uma mãe transmissora dos valores cristãos da 

sinceridade e do amor ao próximo, valores estes que, no futuro, nortearão a fé e a ação social 

dos futuros aspirantes ao sacerdócio.   
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No fragmento (2), Gentil vê sua mãe como uma mulher que crê em Deus, mas que 

prepara seus filhos para enfrentar as adversidades do mundo, capacitando-os a desenvolver 

um saber funcional direcionado tanto para a resolução de problemas do cotidiano quanto para 

a compreensão de que cada um deve trilhar seu próprio caminho. Para Gentil, o fato de a mãe 

ter, durante muitos anos, com exceção dos finais de semana, deixado duas crianças sozinhas 

por conta própria em casa, é completamente justificado pela necessidade de sobrevivência. 

Para o filho, trata-se de uma situação na qual sua mãe não tinha escolha. Atualmente, essa 

conduta é considerada crime por abandono de incapaz, mas em décadas passadas, nas 

pequenas cidades do interior do estado e comunidades rurais, delegar a uma criança de nove 

anos de idade a responsabilidade pelos serviços de casa, além da função de babá de seu irmão 

de cinco anos não era tido como um crime. De fato, o que ficou claro na mente do filho foi o 

grande exemplo que sua mãe lhe transmitiu ao se mostrar disposta a lutar pela sobrevivência 

de sua família.  

No fragmento (3), Marcelo, ao descrever a imagem que tem de sua mãe, enfatiza os 

aspectos religiosos e sociais basilares de sua formação. O uso de adjetivos, tais como mulher 

simples, camponesa, agricultora, de muita fé em Deus, corajosa e lutadora como todas as 

mulheres paraibanas, revelam a valoração positiva que confere à condição de humildade de 

sua mãe, a sua origem nordestina e paraibana, e a seu trabalho como agricultora. Para ele, sua 

origem humilde é uma virtude cristã a ser realçada e assumida. A agência social da mãe, 

inserida na comunidade num espírito de serviço, fomentará no filho uma visão de cristianismo 

a partir qual a ação social seja uma premissa: [...] Agradeço a Deus (...) pela fé e pelo dom de 

amar ao próximo que ela me deu por herança [...]. No futuro, já como sacerdote, este jovem 

seminarista intensificará seu trabalho pastoral no trabalho com os jovens de sua paróquia, na 

Suíça e manterá um contato à distância, através de um programa de rádio via internet, com 

aqueles da sua terra natal. A ousadia e a capacidade de visão em aproveitar os recursos 

midiáticos em prol da evangelização são notáveis neste jovem sacerdote.  

Também podemos encontrar neste fragmento uma maturidade na compreensão da 

importância da assunção da origem regional como meio de afirmação pessoal. Para Marcelo, 

ser paraibano é motivo de orgulho. O contexto histórico social da vida de Marcelo o conduziu 

a uma visão de mundo na qual o passado humilde, com todas as suas dificuldades e 

implicações, representa tanto o alicerce como o trampolim para o alcance dos objetivos do 

amanhã. 
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No fragmento (4) e (6), de Rafael e Carlos, temos a referência a famílias católicas 

preocupadas em participar dos eventos litúrgicos promovidos pela comunidade eclesial. No 

caso de Rafael ainda havia a recitação do Terço em família. Sem dúvida, este evento de 

letramento deve ter inculcado em nosso colaborador um maior compromisso com a religião 

católica, uma vez que não era apenas na Igreja que ele se encontrava frente a uma celebração 

religiosa comunitária. A recitação do Terço em família ajudava-o a identificar a sua realidade 

familiar com a ‘igreja doméstica
34

’, tão apregoada pelo catolicismo romano.  

É nesse contexto que vão sendo tecidas, na vida de Rafael, as inter-relações sociais 

que permitirão uma futura adesão a uma entrega maior à vida religiosa. Também Carlos está 

inserido em uma realidade familiar fortemente comprometida com as obrigações eclesiásticas, 

que vão além da simples participação: sua mãe é [...] mais de tá presente/ de participar das 

coisas da comunidade/ de ajudar/ disso/ de prestar o serviço [...]. Temos aqui, mais uma vez, 

a indicação de que um maior comprometimento familiar na vida da comunidade eclesial deve 

ter contribuído para a escolha da vocação religiosa deste colaborador. 

Finalmente, no fragmento (5), Fernando evidencia uma preocupação com a obediência 

às normas e às autoridades constituídas. A figura da mãe, para ele, seria a daquela que lhe 

ensinaria a boa conduta social: [...] mamãe passou aquela educação que nós devemos respeitar 

as pessoas mais velhas/ eh/ devemos ser justos/ nunca pegar nada de ninguém/ né?/ e/ sempre 

em foco no outro/ né?/na boa convivência/ não brigar na rua/ né?/ a criação de todos foi 

dessa forma [...] mamãe colocava regras pra gente/ dez e meia/ todo mundo em casa/ e eu 

obedecia a essas regras. [...]. Nas entrelinhas, identificamos a construção de uma outra 

imagem: a do filho zeloso e obediente. Ao elevar as qualidades de sua mãe, Fernando também 

se revela como aquele filho que corresponde às expectativas maternas. O costume em 

obedecer a todas as regras de condutas impostas pela mãe estará de acordo com o ideal cristão 

necessário para a entrada na vida religiosa. 

A análise destes fragmentos iniciais nos conduz à compreensão de como o contato 

com a vida familiar foi moldando o perfil de nossos colaboradores conferindo-lhes as 

disposições de caráter necessárias a uma maior afinidade com a vocação religiosa e, por isso 

mesmo, dando-lhes as condições primeiras para que pudessem ser vistos como pessoas 

                                                           
34

 Papa Bento XVI: “[...] Foi muito importante confirmar a fé especialmente naquelas famílias que o Concílio 

Vaticano II chamou de ‘igrejas domésticas’. O bem-aventurado João Paulo II, que visitou a Croácia três vezes, 

colocou grande ênfase no papel das famílias na Igreja”.  

Disponível em: <http://igrejadomestica.org/>. Acesso em: 10 jan. 2012. 
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merecedoras de confiança. A representação da figura materna como responsável primordial 

pela transmissão dos elementos formadores destas disposições de caráter é uma constante para 

a maioria dos entrevistados.  

Assim, com base nos fragmentos apresentados, destacamos três pontos constituintes da 

formação discursiva de nossos colaboradores: 

1) A herança católica nordestina – de acordo com a fé católica, ainda muito presente 

na expressividade religiosa do povo nordestino, o bom cristão confia na providência divina e 

tem na leitura de texto religioso e na oração do Terço um conforto para enfrentar todos tipos 

de problemas e aproximar-se das coisas divinas. Por isso, é dever de cada família cristã 

preservar seus costumes e os ritos que acompanham esses eventos, dentre os quais se destaca 

como um dos primeiros em importância, o evento de letramento familiar no qual a mãe 

católica ensina seus filhos a rezar.  

2) As normas de conduta social valoradas positivamente – na ausência da figura 

paterna, a censura do grupo de pertencimento recai sobre aquele que não tem um pai presente 

para lhes repassar os modelos de comportamento socialmente aceitos. Em seus depoimentos, 

nossos colaboradores enfatizam o cuidado com que suas mães buscavam transmitir aos seus 

aos filhos as normas de conduta social e o respeito para com o outro.  Dessa forma, eles 

validam como positiva a educação que receberam de suas mães.   

3) O papel social do filho – cabe ao bom filho zelar por sua mãe, ajudá-la de forma a 

minimizar suas preocupações, principalmente em situações de fragilidade social. Para tanto, a 

obediência é fator importante. Em todos os depoimentos, as narrativas apontam para uma 

plena compreensão, por parte de nossos colaboradores, da gravidade da situação a que a 

família estava exposta. De certa forma, eles entendem que é papel do bom filho obedecer sem 

questionar, pois, para eles, não cabe a um jovem, criado em meio cristão, a prática da 

rebeldia.  

Observando essa análise a partir de uma perspectiva estrutural social, podemos 

reconhecer que nesses discursos há evidências de uma tradição cultural que remete a um 

modelo de compreender e agir no mundo, tendo por base os pilares formadores da sociedade 

ocidental cristã. Ou seja, as relações de respeito que se estabelecem a partir da ética judaico-

cristã; do pensamento grego – principalmente o aristotélico e as regras estabelecidas pelo 

direito romano. O mundo ocidentalizado e suas práticas sociais se mantêm distintas de outras 

culturas, principalmente pela preservação desses princípios.  
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No gráfico 2, a seguir, destacamos o nível de escolaridade dessas mães. Conforme 

podemos depreender dos dados apresentados, apenas duas dessas mulheres não foram 

alfabetizadas. As demais foram iniciadas no processo de aprendizagem escolar, mas 

abandonaram seus estudos ainda no ensino fundamental. Em relação às mães que tiveram 

oportunidade de concluir o ensino médio, não observamos referências sobre influências nos 

estudos de seus filhos. Quando a elas são feitas referências, estas se limitam a descrever ora 

uma mãe amorosa, ora uma mãe que prepara o filho para o mundo.  

 

4.3.2  A baixa escolaridade como herança cultural 

 

Nível de escolaridade mais alto do 
chefe da família (Mãe)

Escolaridade

2

1 1 1

2

Analfabeto Sabe ler mas não sabe escrever

Primário completo (4ª série) Ginásio completo (8ª série)

Ensino médio completo

 
                       Gráfico 2 – Nível de escolaridade do chefe da família. 

 

Voltemos nossa atenção à questão da pouca escolaridade da maioria dessas mulheres. 

As informações, contidas no gráfico 2, nos permitem inferir que certos fatores sociais foram 

determinantes para que a maioria delas, quando jovem, interrompessem seus estudos. Este 

fato social, característico de países em desenvolvimento, é fruto de uma política social, cuja 

ideologia autorizava a existência de uma classe social, pobre e ignorante, a ser explorada 

como mão de obra barata. Nesse contexto sócio-histórico, normalizava-se e difundia-se 

largamente em nossa região a ideia de que as meninas não precisavam estudar, ou ainda, 

quando muito, bastava a elas serem alfabetizadas, mas não escolarizadas. Quanto aos 

meninos, logo cedo eram chamados a desenvolver uma atividade juntos aos pais, situação a 

partir da qual muitos aprendiam sua futura profissão. Em tal contexto situado, a formação 
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educacional ficava restrita ao processo de alfabetização exercido por uma pessoa da própria 

casa ou da família, ou ainda, pelo ‘grupo escolar’ que oferecia, em comunidades rurais, o 

ensino até a 4ª série primária.  

Outro fator cultural presente nas narrativas de nossos colaboradores é destacado nos 

fragmentos (7) e (8). Carlos, ao falar sobre sua mãe, expõe uma prática comum a famílias 

pobres, as quais se percebiam obrigadas a entregar alguns de seus filhos, na maioria meninas, 

a famílias com melhores condições para serem criados como agregados. No caso da mãe de 

Carlos, D. Maria do Carmo, sabemos que ela foi entregue por sua família quando tinha apenas 

quatro anos de idade para ser adotada, o que significava, em muitos casos, uma forma de 

permuta na qual o agregado retribuía, com trabalho, o amparo recebido. Essa situação, na 

verdade, configura-se como uma exploração trabalhista, pois ser criada como filha isentava a 

família que a acolheu de reconhecer os serviços prestados por D. Maria do Carmo.  

Após a conclusão da 8ª série, D. Maria da Graça abandona seus estudos e passa a se 

dedicar exclusivamente a fazer companhia a D. Geraldina e às funções do lar. Essa situação 

perdurou até o momento da ida de sua família para Parnamirim, onde D. Maria da Graça 

assume os trabalhos de manutenção do próprio lar, além de se dedicar à função de zeladora do 

Clube de Mães e colaboradora na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, ambos em Parnamirim.   

 

(7) Carlos – minha mãe quando pequena/ tinha 4 anos/ ela foi morar/ na casa de 

um senhor/ uma senhora/ justamente no Tirol/ e ela foi criada como se fosse filha/ 

ela foi crescendo/ crescendo/ e/ enfim/ os que adotaram ela/ faleceram/ na década de 

70/ ambos/ e a filha desse casal/ de nome Geraldina continuou criando minha mãe 

como se fosse uma filha/ ela não era casada/ não tinha filhos/ e/ mas/ eh/ tomou 

minha mãe como filha/[...] 
 
(8) Gentil – [...]/quando meu pai morreu/ aí desestruturou /tudo/ de uma certa 

forma/ entre aspas /né?/ assim/ aí minha mãe foi pai e mãe/ ao mesmo tempo/ aí 

minha mãe pra poder criar nós quatro/ ela foi e deu as duas meninas/ pra duas avó 

criar/ uma foi criada pela avó/ com a minha avó por parte de pai/ criou minha irmã 

mais velha/ e a parte de mãe/ criou minha irmã mais nova/[...] 
 

No fragmento (8), Gentil relata que sua mãe, D. Rose, professora de matemática da 1ª 

a 4ª série, viu-se obrigada a enviar suas duas filhas para irem morar com as avós. Com essa 

medida, ela acreditava preservar a integridade física e moral das meninas, além de poder 

garantir que cada uma delas pudesse ter acesso regular à escola, já que haveria adultos 

responsáveis pelo acompanhamento escolar. Essa escolha se revelou acertada com o passar do 

tempo, pois as duas conseguiram dar continuidade aos seus estudos em Natal, sendo que uma 

delas tem título de especialista e trabalha como pedagoga.  
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Do relato de Carlos, no fragmento (9), podemos inferir que as práticas de leitura de D. 

Maria da Graça centravam-se nas leituras de textos bíblicos e de jornais. Quanto a este último, 

a prática da leitura de jornais indica que, para esta família, havia a necessidade de se manter 

informada sobre os acontecimentos locais e/ou nacionais. Dentre as práticas de letramento na 

esfera do lar, a leitura do jornal aponta, ainda, para uma conduta leitora exigente quanto à 

qualidade da informação e, ao mesmo tempo, autoriza o leitor a repassar tal informação, já 

que, presume-se, sua fonte seja segura. Possivelmente essa seja uma prática adquirida ainda 

nos anos em que a família morou na casa de D. Geraldina, ou talvez uma prática recente 

advinda da aprovação de Carlos no curso de Comunicação Social da UFRN.   

  

(9) Carlos – [...] minha família ela/ a questão da leitura/ minha família ela / 

assim/ o que eu posso dizer meu pai e minha mãe/ do jornal/ o jornal é aquela coisa/ 

uma leitura mais/ mais comum na minha casa/ né?/ é difícil chegar revistas/ do tipo/ 

né?/ aquela questão/ de leitura mesmo/ de livros/ de contos/ essas coisas/ exceto/ 

obviamente/ a dos livros religiosos/ exemplares/ Bíblia/ obviamente /né?/ a leitura 

que predomina lá em casa/ jornal/ assim/ questão de informações /né?/ informações/ 

e justamente a Bíblia que minha mãe e eu mais usávamos/ né?/ quando eu estava 

ainda em casa /[...]/ e meu pai uma vez ou outra/ raramente/ não é muito de ler/ mas 

quando ele pega aquele tipo/ como posso dizer/ aqueles contos de cordéis/ ele gosta 

muito de ler/ [...]desde muito tempo/ eu era menininho ainda/ tinha meus 4 ou 5 

anos/ via meu pai lendo/ comprava de coleção/ né?/ na feira pra ler/ pra ler porque 

ele achava muito divertido/ então é o que ele lê/[...] 

 

 

Em relação às práticas de leituras do pai de Carlos, Sr. Flávio, cujo estudo parou ainda 

no Ensino Fundamental, vemos que ele buscava na leitura de folhetos de cordel um momento 

de lazer. Possivelmente, o conteúdo e a forma pela qual esse conteúdo é transmitido 

permitiam ao Sr. Flávio experimentar um sentido de identidade, diferentemente de outros 

gêneros discursivos, tais como a Bíblia e o jornal, os quais requerem uma motivação mais 

direcionada para a aquisição de um tipo de informação específica.  

Dentre as práticas de letramento desenvolvidas no âmbito familiar de nossos 

colaboradores, encontramos eventos significativos da influência religiosa. A principal delas, 

conforme já exposto, é a prática de rezar o Terço em família. Em relação à família de 

Marcelo, fragmento (10), e, considerando o contexto religioso rural no qual esta família se 

encontra, não é coincidência que é a primeira imagem evocada por ele tenha sido: “A oração e 

a participação nas novenas”. Esta sua primeira lembrança, relacionada a uma prática de 

letramento, está associada ao momento de oração no qual sua mãe, D. Jaciara, ensina-lhe a 

rezar.  
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(10)  Marcelo – [...] Os bons momentos de que me lembro são: minha mãe me 

ensinando a rezar, as idas às novenas e os terços do mês de maio que era rezado por 

pessoas muito simples, em latim, porém, com muita fé e amor. Apesar da nossa 

realidade simples, o zelo pela religião e pelas coisas da Igreja sempre foi cultivado, 

como também os valores cristãos, éticos e morais.  
 

Nesses eventos religiosos praticados em comunidade, é interessante observar que a 

oração do Terço, quando realizada em rituais específicos como os do mês Mariano, requer um 

conhecimento culturalmente partilhado. Isto ocorre porque, para aqueles que rezam o Terço 

em grupo, faz-se necessário conhecer alguns passos que compõem o ritual segundo os 

seguintes critérios: nos dias de sábado e segunda-feira, os fiéis meditam sobre os “mistérios 

gozosos”; nos dias de terça e sexta-feira, eles meditam sobre os “mistérios dolorosos”; nos 

dias de quinta-feira, a meditação se dá sobre os “mistérios luminosos”, e, na quarta-feira e 

domingo, os fiéis meditam sobre os “mistérios gloriosos”.  

Para cada uma dessas reflexões, há uma passagem bíblica correspondente que remete a 

momentos específicos da vida de Jesus e de Maria, de modo que o ritual também serve para 

manter viva na mente do fiel o conteúdo do Novo Testamento e a devoção a Maria. O retorno 

aos Evangelhos ocorre quando o fiel é conduzido, dentro do ritual, a lembrar das seguintes 

passagens: 

 

 Mistérios gozosos - Anunciação do Anjo até o Encontro do menino Jesus no Tempo; 

 Mistérios luminosos - Batismo de Jesus até a Instituição da Eucaristia; 

 Mistérios dolorosos - Agonia de Jesus no horto até sua crucificação; 

 Mistérios gloriosos - Ressurreição de Jesus até à coroação de Nossa Senhora no céu. 

 

Nesses eventos, as pessoas se engajam na reprodução de um ritual, cujo significado 

está intimamente relacionado com a preservação da identidade sociocultural de um grupo 

religioso e com o conforto espiritual que a oração proporciona aos que nela acreditam. Se 

dentro de uma pequena comunidade rural, a identidade religiosa é confirmada pela interação 

dos componentes desse grupo, a ausência ou não participação correta nos modos culturais de 

participar dos rituais religiosos permite identificar aqueles que não são membros da 

comunidade, ou ainda, comportamentos inadequados podem motivar críticas, ou até mesmo a 

exclusão nas atividades sociais religiosas. 
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Em relação a esse sentimento de pertencimento, no fragmento (11), Carlos situa sua 

narrativa, pontuando geograficamente os locais por ele frequentados na companhia de D. 

Geraldina. O Tirol, bairro onde se localiza o colégio Nossa Senhora de Fátima e a Igreja de 

Santa Terezinha, foi o palco de sua formação religiosa e é a principal referência para suas 

lembranças. Para ele, muito de seu modo de ser e de sua escolha pelo sacerdócio está 

diretamente associado ao processo de inserção na vida religiosa quando ainda era uma 

criança.  

(11) Carlos – [...]/ aprendi a conviver na religião Católica/ Geraldina sempre me 

levava/ né?/ pra as missas dominicais/ era no colégio Nossa Senhora de Fátima/ do 

Cônego Teobaldo/ e / eu cresci com essa coisa cristã/ realmente católica/ né?/ desde 

pequenininho já fazia as leituras na missa/ tudo mais/ eh/ na Igreja Santa Terezinha/ 

foi onde comecei realmente a dar meus primeiros passos/ onde fiz minha/ onde eu 

me batizei/ onde eu me batizei/ onde recebi minha primeira/ eucaristia/ não é?/ a 

Igreja Santa Terezinha/ então/ minha formação cristã/ católica/ foi ali/ em Natal/ não 

é?/ eu só/ aqui em Parnamirim eu dei continuidade/ depois da minha crisma/ [...] 

 

Iniciando-se em eventos de letramento no ambiente religioso desde muito cedo, Carlos 

vive rotineiramente situações nas quais as leituras de textos bíblicos passam a formatar uma 

compreensão sobre os conceitos da religião católica. Isso ocorre primeiro em companhia de 

D. Geraldina e, posteriormente, na companhia de sua mãe. Carlos não nos fornece detalhes 

sobre como se davam esses momentos em que partilhava com sua mãe a prática do letramento 

religioso, nem como se dava sua participação na Paróquia de Parnamirim. No entanto, 

podemos inferir que esse ambiente se revelou fecundo o suficiente para Carlos que tomasse a 

decisão de entrar no Seminário.  

Dos fragmentos até este momento expostos, podemos inferir que a crença religiosa se 

tornou um fator social estruturante, pois a vida das pessoas que compõe essas famílias, como 

a de D. Jaciara, é regida pela aceitação plena daquilo que consideram como ‘os desígnios 

divinos’, de tal modo, que é na resignação e na imersão completa na religiosidade que essas 

famílias encontram razões para enfrentarem uma vida repleta de dificuldades, própria àqueles 

que precisam retirar da terra seu sustento, ou àqueles que vivem sem o reconhecimento de 

seus direitos trabalhistas.   

Entendemos que a configuração singular referente ao contexto sociocultural e religioso 

no qual eles viveram foi determinante para que nossos colaboradores buscassem uma 

compreensão para os fatos sociais dos quais eram protagonistas, a partir da ótica cristã, pois a 

imersão em práticas religiosas representava uma ilha de consolo em meio às adversidades da 
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vida, marcadas principalmente pela perda da figura paterna e/ou pelas privações e sentimento 

de exclusão social gerados pela falta de recursos financeiros.   

 

4.3.3  Práticas de letramento na esfera familiar 

 

No gráfico 3, a seguir, destacamos alguns pontos interessantes. As atividades 

relacionadas no gráfico estão associadas a práticas de leitura e escrita desenvolvidas na esfera 

do lar, ou seja, elas nos revelam algumas das práticas leitoras relativas ao cotidiano de nossos 

colaboradores.  

 

Quais destas atividades você costuma fazer?
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                      Gráfico 3 – Atividades rotineiras de letramento 

 

 

Por sinalizar atividades rotineiras e de simples execução, entendemos que, associada à 

análise do gráfico 3, devemos observar as informação compiladas no gráfico 4, de modo a 

mais bem ampliar a descrição das práticas de letramento nessa esfera.   

As atividades apresentadas no gráfico 3 são importantes na medida em que nos 

revelam ações que comprovem capacidade de organização, cuidado com a saúde, ser 

consciente dos direitos do cidadão e dos direitos do consumidor. A relativa inexpressividade 

observada no gráfico 3, com relação a essas práticas sociais, serve para situar nossos 
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colaboradores como pertencentes a uma camada social desfavorecida economicamente, 

informação já bastante evidenciada em outros excertos dessa análise.  

Primeiro, voltamos nossa atenção aos dados do gráfico 3. Comentaremos as práticas 

que não tiveram nenhuma expressividade como, por exemplo, preencher cheques, assinar 

boletos e verificar data de validade dos produtos. Dentre as práticas relacionadas no gráfico, 

percebe-se facilmente que essas práticas não fazem parte da vida de nossos colaboradores. 

Inferimos que isso ocorreu, principalmente, não apenas pelo fato de nossos colaboradores 

pertencerem a camadas sociais desfavorecidas, mas também pelo fato de que, mesmo entre 

aqueles que desenvolviam atividades remuneradas, o valor de seus vencimentos já estarem 

comprometidos com as despesas da família.  

 

(12) Rafael – [...] comecei a trabalhar como jardineiro de uma família/ que 

morava lá em Pau dos Ferros/ que/ ele era gerente do Banco do Brasil/ e ela era 

funcionária do Estado/ moravam perto lá de casa e tinham uma casa com um jardim 

muito grande/ então assim/ na verdade/ era menino de mandado/ que chamavam no 

interior/ não é?/ então/ pra eu/ pra ir acompanhar os filhos dele na escola/ pra ir/ eh/ 

pegar um leite/ um pão na padaria/ essas coisas assim/ e cuidar das plantas/ então/ 

mas era remunerado/ era remunerado/[...].  

 

(13) Gentil – [...] aí eu tive que passar a cuidar de meu irmão/ eu com nove anos e 

meu irmão com cinco/ aí eu passei a cuidar dele a fazer comida/ a fazer as coisas pra 

ele /né?/ aí/ depois disso eu comecei a trabalhar /né?/ aí já/ comecei a trabalhar/ e 

começou a afetar de uma certa forma nos estudos/ né?/ porque comecei a trabalhar e 

a ficar cansado /né?/ porque aí eu via aquela necessidade de que tinha que trabalhar 

pra ajudar em casa/ porque minha mãe tinha ficado só/[...]. 

 

 

Os fragmentos (12) e (13) fazem referências a uma fase de suas vidas que 

correspondem ao início da adolescência, idade que não permite o controle de uma conta 

corrente. De qualquer forma, a situação não se modificou muito, mesmo depois de alguns 

anos, quando assumiram empregos mais bem remunerados, pois, provavelmente, seus 

rendimentos eram destinados ao pagamento de compromissos financeiros já assumidos, 

inviabilizando a manutenção de uma conta corrente.  

Outro item em que não houve expressividade diz respeito às reclamações feitas por 

telefone sobre produtos adquiridos. A nosso entender, mesmo considerando que nossos 

colaboradores, ao longo do tempo, tenham vindo a se encaixar no perfil de pessoas 

consumidoras, pesa sobre a prática da reclamação de um produto danificado o fato de, em 

geral, as pessoas saberem que esse serviço é moroso e extremamente ineficiente. 

Outra ausência percebida diz respeito à conferência da data de validade dos produtos. 

Talvez essa inexpressividade indique que nossos colaboradores não sejam pessoas habituadas 
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a fazerem compras em supermercados, ou então, na melhor das hipóteses, são pessoas que 

confiam que os estabelecimentos vendam produtos perecíveis em perfeito estado de 

conservação. 

É interessante observar que todos praticam a leitura da bula, a qual traz informações 

sobre um remédio a ser ingerido. Essa preocupação parece revelar que os colaboradores são 

conscientes dos perigos a que estão sujeitos ao tomar uma dosagem incorreta, ou ainda, que 

são curiosos quanto fato de o remédio ser contraindicado para um determinado quadro clínico. 

Esse cuidado ocorre apesar de, muitas vezes, o gênero bula de remédio ser escrito em uma 

linguagem técnica e de difícil compreensão.  

 

4.3.4  Acervos e práticas de leituras na esfera familiar 

 

No gráfico 4, dentre as práticas de letramento na esfera familiar, ganharam destaque os 

gêneros álbum de fotografia, dicionários, folhinha de calendário,  livros de literatura e 

Bíblia
35

 ou livros religiosos. Os demais gêneros fazem parte das práticas de letramento 

rotineiras de alguns colaboradores de maneiras distintas: às vezes eles foram influenciados 

por uma leitura, por um exemplo dado por alguém, por um pensamento, por uma situação em 

sala de aula. Em outros casos, eles foram conduzidos a desenvolver o gosto pela leitura de 

determinados gêneros por influência do próprio contexto social. Esta análise será 

desenvolvida na seção intitulada: A influência positiva do outro sobre nossas decisões.   

É interessante observar que o gênero álbum de fotografia surge como uma prática 

social em todas essas famílias. Este é um dado que nos permite inferir que, mesmo que as 

famílias de nossos colaboradores tenham sido pobres, em todos esses lares havia algum tipo 

de organização fotográfica, exposta em ordem cronológica e/ou temática, de eventos que 

marcaram a existência dessas pessoas e de suas relações sociais. Mesmo numa folha repleta 

de fotos 3x4, encontramos histórias para serem rememoradas e recontadas. A organização 

cronológica e/ou temática do álbum serve também para garantir uma ordem aos eventos, 

quase sempre partindo do passado para o futuro que, na foto, já é passado.  

 

                                                           
35

 Apesar de a Bíblia não ser um gênero discursivo, e sim um coletânea de textos, sua presença se faz necessário 

neste gráfico por ser um livro comumente presente em todos os lares.  
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Quais desses gêneros há em sua casa?
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                     Gráfico 4 – Práticas de letramento na esfera familiar 

 

Esses eventos de letramento, ao serem experienciados garantem que a história da 

família seja perpetuada em suas memórias. Nesse processo, se fortalecem os laços de 

identidade que ligam essas pessoas, reunidas nesses eventos. Em alguns casos, apenas a 

memória compartilhada garante a certeza da ordem dos eventos expostos na página.  

Em outros momentos, o sentimento atribuído à lembrança é revestido de uma nova 

compreensão sobre o passado, o que permite que, ao longo do tempo, o mesmo evento 

fotografado, ou fato rememorado, seja contado a partir de posicionamentos diferentes, porque, 

apesar do sentimento de unidade identitária que nos acompanha, a cada dia, porém, nos 

percebemos, como uma nova pessoa, conforme descrito no mito do navio de Teseu
36

.   

Outro aspecto importante relativo aos álbuns de família se dá pelo fato de que uma 

simples apreciação de um conjunto de fotos guardadas há muito tempo permite, a todo aquele 

que participa desse evento, desenvolver uma reflexão acerca do caráter temporal e fugaz da 

existência humana. Esse processo reflexivo convida sempre a uma (re)significação da vida, 

fato que, muitas vezes, conduz as pessoas a buscarem certezas oferecidas pelo mundo da 

religião.  

                                                           
36

 Mito do navio de Teseu: As coisas materiais persistem no tempo na medida em que elas se relacionam com os 

agentes e suas ações. Conforme o mito, o navio de Teseu existe enquanto há algo que é usado para navegar e que 

foi usado por Teseu. Em relação aos nossos atos, percebemo-nos ‘o mesmo’ porque nos identificamos com um 

conjunto de ações e ideais, mas estamos continuamente sendo redefinidos pelo ‘outro’ porque nos constituímos a 

partir da interação social. 
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Em relação ao segundo gênero, a Bíblia ou textos religiosos, fazer parte do acervo 

literário dessas famílias, podemos afirmar que sua ausência seria uma incoerência devido ao 

clima de religiosidade presente em suas narrativas. Mesmo observando o fato de algumas 

mães não saberem ler, a presença da Bíblia nas casas dos cristãos serve de ícone associado à 

identidade religiosa. Vimos no fragmento (9) que era prática comum a Carlos e a sua mãe 

lerem juntos a Bíblia. Geralmente, as famílias cristãs adotam passagens, ou mesmo pequenos 

trechos de um dos Evangelhos, ou salmos, para ilustrar um sentimento que desejam 

compartilhar, ou ainda para que essa leitura venha a servir de fechamento em um evento como 

a oração do Terço.  

Em outros momentos da vida cotidiana, a leitura bíblica como prática social aproxima-

se da função da literatura de autoajuda, pois muitos dos seus livros têm especificamente a 

função de fornecer um código de regras comportamentais que, uma vez seguidas, garantiriam 

ao leitor o alcance da afirmação pessoal, do bom convívio social e da paz interior. Além disso, 

dentro do universo cristão, há ainda outro aspecto que envolve as práticas de letramento com 

o uso da leitura bíblica e que é importante de ser referida. Tem-se tornado muito comum, 

entre os fieis, especialmente após o advento das Igrejas Protestantes pentecostais e da 

Renovação Carismática Católica, o retorno a uma prática que remonta aos primeiros séculos 

do cristianismo. Neste evento, as pessoas recorrerem à Bíblia como a um oráculo divino
37

, 

numa tentativa de encontrar respostas para suas dúvidas, tendo a certeza de que, se o pedido 

foi feito de forma sincera e humilde, quem lhe enviou tal resposta foi o próprio Deus.  

Independente do mérito, vimos no fragmento (10) que, para o crente, a leitura da bíblia 

conduz a um processo reflexivo no qual as pessoas orientam suas ações dentro de padrões 

morais e éticos condizentes com os dogmas da Igreja Católica.  

Assim, a leitura da Bíblia passa a ser um instrumento importante na manutenção das 

estruturas sociais de grupos de pessoas que se autoidentificam como cristãos, porque organiza 

as ações sociais orientadas pela e para a reprodução de um conjunto de regras, normas, 

crenças e valores que compõe o universo da fé cristã. 

                                                           
37

 Remonta aos primeiros séculos do cristianismo a prática de utilizar as sagradas escrituras como oráculos 

divinos. Os fiéis em oração pediam a Deus que lhes mostrasse, através da abertura ao acaso da escritura, a 

resposta para uma questão específica e pessoal. Existem relatos da história de São Francisco que o revelam 

recorrendo a tais práticas.  Também os evangelhos mostram que o próprio Cristo realizou esta prática quando em 

Nazaré abre ao acaso o livro do profeta Isaías e revela aos ouvintes que a profecia lida acabara de se cumprir em 

sua pessoa.  

Disponível em : <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_ 

doc_19930415_interpretazione_po.html>. Acesso em: 20/01/2011. 
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O terceiro gênero a apresentar expressividade é o dicionário. Item primordial para todo 

aquele que zela por uma escrita cuidadosa, o dicionário começa a fazer parte da vida do 

estudante desde muito cedo, seja por exigência da escola, seja por decisão própria. Vemos no 

fragmento (14) que Rafael, consciente de que o cuidado com sua escrita lhe proporciona uma 

imagem positiva perante o outro, adquire a prática de escrever cartas com o auxílio do 

dicionário e de outros gêneros.  Este cuidado com o texto nos permite inferir que Rafael seja 

também um leitor atento à escrita alheia, de modo que esse cuidado, ou vigilância contínua 

sobre a escrita, o conduz a buscar sempre melhorar sua competência leitora e escrita. 

Relembrando a linha de vida de Rafael, vimos que ele foi uma criança que repetiu 

quatro vezes a mesma série, mas que, ao engajar-se em um grupo de jovens, sob a 

responsabilidade de Ordem religiosa Mariana, depara-se com a oportunidade de desenvolver 

várias competências relacionadas à formação social, incluindo a competência discursiva.  A 

partir da inserção nesse grupo, coordenado por religiosas da Ordem Irmãs da Caridade, 

Rafael é orientado a se empenhar em desenvolver competências linguageiras reflexivas a 

partir da prática da leitura partilhada e dinâmica de grupo, conforme descrito na seção A 

importância das atividades realizadas na Pastoral. 

 

(14) Rafael – [...]/eu lembro que o pessoal dos Correios/ pra fazer propaganda dos 

Correios/ e pra ensinar a gente como é que postavam uma carta/ remetente/ aquela 

coisa toda/ então lá pra terceira séria eu lembro que eu recebi/ de um colega/  uma 

carta/ e eu enviei outra/ e ele era da mesma situação que eu/ porque ele também 

tinha perdido o pai dele/   né?/ assim/ recentemente/ então a gente/ trocou essas 

cartas/ ainda hoje eu tenho essa carta/ foi especial porque assim// e aí depois// a 

gente// nunca mais eu o vi/ quer dizer/ faz o que/ faz mais// mais de vinte anos/ 

muito mais/ não é?/ porque/ eu não tenho notícia/ mas eu tenho a carta assinada por 

ele/ assim tudo/ eu acho isso interessante/ e/e/ pelo que eu lembro hoje/ essa questão 

de cartas/ eu tenho um baú só de cartas/ porque/ eu/ eu sempre fui muito de viajar/ 

eu sempre fui muito de fazer amizades/ então/ a gente se mantinha/ por cartas/ 

escrevendo/ então/ isso também/ pro meu gosto/ pra tá pesquisando uma palavra/ 

será que tá certo/ sempre escrevia com um dicionário do lado // entendeu/ assim/ de 

um livro/ pra botar algum pensamento/ alguma coisa/ assim/ algum cartão/ quando 

eu tinha/ de 15 pra 16 anos/ e ainda hoje/ antes de ontem eu recebi uma carta/ então/ 

ainda hoje eu mantenho esse hábito/ a gente mantém/ eu tenho amigos que também 

têm/ porque assim// a gente// tem acesso à informática/ e-mail/ Orkut/ MSN/ essas 

coisas que todo mundo tem/ né?/ mas pra mim não é a mesma coisa de você 

SENTAR/ parar o seu tempo pra você escrever/ de próprio punho/ pra você/ 

entendeu?/ eu acho que/ e também assim/ uma das coisas que/ dificulta muito hoje/ a 

questão da informação é/ é essa coisa instantânea/ porque as pessoas abreviam tudo/ 

trocam palavras e aí/ quer dizer/ a tendência é que no futuro as crianças não 

aprendam mesmo a ler/ [...] 

 

Nestas últimas linhas do fragmento (14), Rafael comenta e se posiciona acerca de um 

fenômeno linguístico recente e fruto da plena difusão do uso de equipamentos de informática 
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e eletrônicos, que permitem expandir o processo de interação entre pessoas em âmbito global. 

Ele observa que, atualmente, apesar de ter acesso ao computador e às ferramentas interativas 

como Orkut e MSN, gosta de sentir prazer em desenvolver um texto manuscrito, pois vê 

simbolizado nesse ato um sentimento de consideração para com o outro. Por outro lado, 

entende que a prática da escrita em ambiente virtual conduz a um sentimento de imediatismo 

no processo de pergunta/resposta que gera distorções ortográficas, principalmente em usuários 

muito jovens que estão em processo de formação escolar.  

Não é sem razão essa colocação, mas é preciso levar em consideração que a nova 

geração de internautas busca encontrar seus próprios caminhos linguísticos e esse tipo de 

escrita significa muito mais um critério de pertencimento identitário, dentro dos infinitos 

grupos sociais virtuais, do que necessariamente uma marca condicionante de incompetência, 

pois a geração digital surpreende por sua capacidade de interação e autonomia quanto ao uso 

e aos benefícios que a tecnologia computacional pode proporcionar. A esse respeito, cabe aos 

próprios usuários compreenderem que essa ferramenta pode significar um meio de acesso à 

inclusão social, pois as informações necessárias para construção do conhecimento encontram-

se ao alcance de qualquer pessoa, desde que se tenha acesso a um computador e à Internet.       

No fragmento (15), Flávio nos fornece indícios de que, em seu processo formador, a 

relação motivação x leitura está diretamente associada com os projetos pessoais e o 

sentimento de responsabilidade e pertencimento que ele desenvolveu junto ao grupo de jovens 

da Paróquia de Ceará Mirim. Flávio afirma não ter muita prática de leitura em relação aos 

gêneros poemas e livros literários, os quais são relacionados a leituras obrigatórias no 

contexto escolar. Por outro lado, seu discurso ganha certa força quando passa a descrever suas 

práticas de leitura associadas às funções por ele desenvolvidas na Paróquia. 

 

(15) Flávio – [...]/ os livros que eu falo assim, que não tinha muita prática de 

leitura era/era mais os poemas/ os livros literários, /né?/ assim/ mais// quando é com 

relação a Bíblia/ com/ algum livro da Igreja/ que a gente precisa estudar/ um 

documento/ pra saber de alguma coisa/ eu lia, pronto// eu lia muito/ leitura sobre o 

missal romano/ eu lia muito o missal/ porque// na pastoral lá de Ceará Mirim eu 

preparava a cerimônia/ precisava muito saber /né?/ muitas leituras, eu// eu era 

também /né?/do grupo de cânticos/ então a gente com// de forma correta// que a 

Igreja oferece/ primeiro eu sentava/ eu lia todos os textos daquele dia da missa/ e 

segundo os textos, eu/eu procuraria dos cânticos/ adequados pra cantar, conforme a 

leitura do evangelho/ que a liturgia todinha gira em torno do evangelho /né?/ todas 

as leituras / então/ a gente lia o evangelho/ lia as leituras/ e dali a gente ia retirar as 

músicas/ então/ minha vida era muito assim/ eu sempre tava lendo/ o Lecionário
38

/ 

                                                           
38

 Lecionário: Rel. Livro que contém as lições ou leituras inscritas no ofício divino. (Fonte: FERREIRA, Aurélio 

B. de Hollanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11ª, 2004). 
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sempre tava lendo eh/ eh/ livro de liturgias/ sempre tava lendo Missal Romano
39

/ 

sempre tava lendo a Bíblia/ assim/ eu não me detinha/[...] 

 

Observamos que nesta descrição, Flávio enfatiza a necessidade de conhecer o 

conteúdo das leituras bíblicas que farão parte da celebração litúrgica diária, as quais precisam 

ser associadas com as regras litúrgicas estabelecidas no Missal Romano. Além disso, deve-se 

ainda escolher e organizar as músicas que farão parte do ritual de cânticos durante a missa. 

Ele afirma que, para desenvolver essa função, é preciso conhecer a mensagem do Evangelho e 

fazer associações com as leituras das Cartas aos Apóstolos, de forma a garantir que cada 

coletânea de canções esteja em consonância com o ritual litúrgico.  

A partir desses eventos e práticas de letramento, Flávio desenvolveu competências 

leitoras específicas que lhe permitem sentir-se seguro o suficiente para se posicionar como um 

conhecedor das mensagens do Evangelho, do ritual litúrgico, do discurso unificador que a 

Igreja mantém. A sua participação no grupo de jovens da Paróquia proporciona-lhe a 

descoberta da condição de ser atuante no mundo, sentimento este difícil de ser atingido pela 

maioria dos jovens em escolas, porque, neste ambiente, o reconhecimento da competência 

cognoscitiva está atrelado a um valor numérico que busca qualificar como apto ou inapto 

aquele que consegue responder corretamente a um questionário em forma de prova.    

Ao evidenciar o papel social das práticas desenvolvidas em contextos distintos do 

escolar, não tencionamos diminuir a importância da escola e de sua função social. O que a 

nossa análise nos revela é o fato de que, quando se suprime a relação estudo por obrigação 

em troca de nota por conhecimento adquirido porque há motivação e sentimento de 

realização nesse aprendizado, a condição de ser competente social e intelectualmente passa a 

ser uma realidade na vida dessas pessoas.      

Conforme vimos no fragmento (15), os eventos e práticas de letramento, realizados no 

contexto da Paróquia, despertam em Flávio o prazer pela leitura de textos religiosos. Foi a 

partir de sua imersão nessas práticas que ele se percebeu como portador de informações que o 

colocam numa condição de discursivamente competente acerca de suas funções. Além dessa 

condição, que fortalece sua autoestima, estar inserido em um grupo social e desenvolver 

funções de responsabilidade contribuem para fortalecer o sentimento de pertencimento 

identitário.  

                                                           
39

 Missal Romano: Rel. Livro que encerra as orações da missa e outras. (Fonte: FERREIRA, Aurélio B. de 

Hollanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11ª, 2004). 
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Por último, vimos que a folhinha do calendário é um gênero presente em todos os 

lares. A prática leitora associada ao controle do calendário insere essas famílias como 

conhecedores do modelo estrutural social organizado cronologicamente. Ou seja, inserir-se 

nesse modelo nos permite afirmar que essas famílias reconhecem o papel social do calendário 

com sua organização em meses, semanas e dias, de modo que a essa cronologia são 

associados os eventos sociais como, por exemplo, as datas festivas da Igreja, os feriados 

nacionais, os aniversários dos familiares e outras datas relacionadas aos encargos sociais 

urbanos. 

     

4.3.5  Atividades realizadas na Pastoral 

 

Ao longo de nossa análise, percebemos que se evidencia a importância da função 

social dos grupos de jovens e das atividades por eles desenvolvidas relacionadas a eventos de 

letramento contextualizados e direcionados às suas formações social, educacional, cultural e 

religiosa. 

 

Você exerceu atividades em 
comunidades pastorais?

0
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Exerceu atividades 

Auxiliar de Coordenador

Coordenador

Não participante

 
                       Gráfico 5 – Atividades exercidas na Pastoral 

 

Da análise do gráfico 5, podemos inferir que o tempo de dedicação a essas atividades 

na Pastoral estava relacionado com as funções desempenhadas por cada um de nossos 

colaboradores. Vimos que alguns se iniciaram como participantes que, aos poucos, foram 
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assumindo funções de responsabilidade à medida que se mostraram dignos de confiança e 

possuidores de competências múltiplas relacionadas à agência.  

Paralelamente ao crescimento intelectual e pessoal desenvolvido com o grupo de 

jovens, nossos colaboradores demonstraram uma disposição em apresentar um bom 

desempenho na escola. Este fato fica exemplificado no fragmento abaixo, do qual se infere 

que a aquisição de competências por meio da agência praticada no grupo de jovens, conferiu a 

Rafael uma motivação escolar e uma confiança de sucesso que antes ele não possuía. Isto fica 

ainda mais evidente se lembrarmos que este colaborador esteve retido na mesma série por 

quatro anos, antes de fazer a experiência de liderança pastoral. 

 

(16) Rafael – [...]/depois passei a ser coordenador de grupo/ coordenador regional/ 

essas coisas/ e aí/ tinha viagens/ aí tinha que fazer o repasse/ e isso/ sempre 

refletia na escola/ né?/ ah/ vai ter o seminário tal/ então/ também vou 

apresentar/ vou ter que estudar/ ajudava muito/[...] 
 

Percurso semelhante foi experienciado por Fernando, que assumiu a posição de 

auxiliar de coordenador no período em que participou do grupo de jovens na Paróquia de 

Macaíba. Partindo de sua narrativa, podemos depreender que sua motivação em envolver-se 

com uma comunidade pastoral, na cidade de Macaíba, passa pela necessidade de 

autorreconhecimento de seu papel social. Esse autorreconhecimento apenas pode ser 

compreendido quando entendemos que os motivos pelos quais nosso colaborador é levado a 

agir no mundo estão relacionados aos seus propósitos pessoais e sociais.  

No fragmento (17), Fernando revela como se sente surpreendido com sua própria 

condição de ser responsável por levar conhecimento para outras pessoas. Essa surpresa se dá 

pelo fato de que suas primeiras incursões nas leituras dos Evangelhos foram motivadas por 

suas próprias dúvidas sobre um determinado tema. Ou seja, suas práticas de letramento 

religioso iniciam-se num processo autodidata motivado exclusivamente por um desejo de 

descoberta pessoal. Essa condição de descoberta se evidencia quando ele afirma [...] sem ter o 

estudo próprio, eu conseguir elaborar coisas com uma turma.  

 

(17) Fernando – [...] o processo que eu/ vivi na paróquia e aí foi o que eu achei 

surpreendente/ eh/ porque eu vi que/ sem saber/ sem ter o estudo/ próprio / eu 

conseguir elaborar coisas/ com uma turma/ não é?/ aquela turma toda/ e eles me 

dando caminhos/ eu fui elaborando / eu digo que foi coisa de Deus/ eh/ práticas que 

o estudo ensinava/ né?/ eu achei isso maravilhoso/ foi Deus que me revelou tudo 

isso/ [...]  
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Em outra passagem do fragmento (17), Fernando mostra que necessitava de uma 

confirmação por parte dos demais jovens de que estava procedendo de forma correta. Assim, 

no excerto aquela turma toda, e eles me dando caminhos, percebemos que havia uma relação 

de aceitação do papel social que Fernando decidira assumir dentro do grupo de jovens.  

No fragmento (18), percebemos que é a partir do reconhecimento desse 

comprometimento que podemos situá-lo como ‘intencionalmente motivado’ para promover 

ações transformadoras no meio em que passa a atuar.  

 

(18) Fernando – [...]/ fui me inserir/ fui pra Igreja de Macaíba/ ser /auxiliar de 

catequista de Crisma/ fiz tanto sucesso que lá /consegui mudar/// tudo que havia 

aprendido na Riachuelo/ no quartel/ coloquei em prática na Igreja/ e lá/ apesar de eu 

não saber quase nada/ de doutrina da Igreja/ eu consegui cativar as pessoas/ primeiro 

trabalhei Marketing/ né?/ eu apresentava as pessoas ao mundo/ e o marketing que eu 

fazia era investir /nas pessoas/ eu/ eu// via uma criança/ eu dizia: vamos ter que 

investir nessa criança/ na formação/ para que ela seja/ não só religiosa/ pra descobrir 

Jesus/ mas pra que ela seja alguém na vida/ então a gente investia/ procurava cursos 

profissionalizantes que tivesse/ ajudar as crianças e levar pra creche/ fazer isso ou 

aquilo outro/ [...]/ foi aí que eu conheci uma figura/ um rapaz chamado Felipe/[...]/ 

esse rapaz foi o cara que mudou assim/ eh/ a minha vida/ porque/ ele era dono/ de/ 

um/ bordel /né?/ dono de um bordel/ e/ ele entrou na turma de Crisma que eu estava/ 

sendo auxiliar/ né?/ então eu tinha muito assim/ Igreja/ respeito e coisa e tal/ de 

repente eu descubro que esse menino está numa turma ambiente pesado/ e coisa e 

tal/ eu disse: eu vou falar com esse menino/ fui lá no bordel/ atrás de Felipe/ chego 

lá/ [...] /eh/ então eu fui e me sentei numa cadeira/ fiquei olhando aquele 

movimento/ tudo/ eu achei muito interessante/ nunca tinha entrado/ né?/ assim/ num 

bordel/ [...] / quando/ de repente/ Felipe passa/ eh/ numa / numa porta lá/ assim/ de 

frente pra mim/ ele me percebe/ ele olha pra mim/ que é isso?/ foi até onde eu 

estava/ pegou meu braço/ me levou lá pra dentro/ no escritoriozinho/ uma espécie de 

escritório/ disse: – homi/ você tá fazendo o quê/ aqui?/ – não/ eu vim ver o seu 

ambiente de trabalho/ rapaz/ –você é louco?/ esse não é ambiente para um 

catequista/ coordenador de Pastoral/ – eu disse: não/ eu vim aqui lhe ver/ não tô 

preocupado com o ambiente não/ aquilo/ eu nunca esperei que pudesse causar/ nele/ 

uma/ uma/ um acolhimento tão grande/ uma resposta tão positiva/ no outro dia/ 

Felipe foi em casa/ lá em minha casa/ aí/ contou a história dele toda pra mim/ depois 

que ele terminou de contar/ e/ nisso ele disse que/ que ele recebia /por final de 

semana que ele trabalhava/ quatrocentos reais/ não é?/ ele tinha carro/ tinha moto/ e 

ele disse: o que é que eu faço?/ o que é que faço/ aí eu disse: deixe tudo/ não sei 

como é que você vai viver não/ mas deixe tudo/ eu acho.../ se Deus /me/ me deu vida 

até hoje/ então ele pode fazer por você/ dar emprego/ uma coisa mais digna/ pra 

você trabalhar/ a minha lógica era essa/ e/ e assim/ ele olhou assim pra mim e disse: 

– tá certo/ eu nunca pensei que ele fosse fazer isso/ ele foi e vendeu/ lá /o balaio de 

gato/ saiu de lá/ deixou/ aí veio pra mim e não me disse nada/ ele veio com aquele 

outro de Crisma e começou a ajudar/ ele bebia muito na semana/ ele parou de beber/ 

a mãe/ dele veio me conhecer/ disse: quem é você?/ aí eu disse: – eu sou Fernando/ 

– não!/ você mudou a vida do meu filho/ eu vim lhe agradecer/ aí eu disse: eu? /o 

que é que foi que eu fiz?/ – ele vendeu o negócio lá e parou de beber/ só fala em 

igreja/ eu lembro que foi um período que eu tive que ler muito/ assim/ eu saia da 

loja/ da Riachuelo/ e já vinha agarrado com o livro de/ de/ pra/ turma de Crisma/ pra 

os encontros de Crisma/[...] 
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De modo a mais bem entender a análise no fragmento (18), é preciso reconhecer que 

Fernando, ao longo de seu percurso de vida, havia acumulado certas competências que se 

mostraram decisivas na constituição de sua personalidade. Segundo, essas competências 

surgem apesar de ele ter experienciado situações psicoemocionais desfavoráveis ao longo de 

sua infância.  

Neste ponto de nossa análise, buscamos mostrar o quanto a agência
40

 se revela em seu 

discurso e, para tanto, utilizaremos quatro categorias de acordo com os fatores estruturantes 

pertencentes às redes interligadas de ideias; de regras; de ações e de interesses:   

1º fator – O primeiro fator estruturante, o das ideias, pode ser evidenciado quando 

observamos que o fortalecimento da crença na família como principal instituição social é 

resultado dos fortes laços familiares traduzidos nos sentimentos de admiração e do orgulho 

que Fernando tem por sua mãe, D. Maria Janice, e sua irmã mais velha, Fátima. Dentre esses 

valores, podemos identificar os que lhe ensinaram a confiar na providência divina; a 

compreender que a educação era o único caminho para ascensão social e o valor da 

preservação da tradição cultural religiosa.  

2º fator – O segundo fator estruturante das redes interligadas está relacionado a um 

comportamento e a um modo de conduta talhado na obediência às regras institucionais como 

a familiar e a militar. Sua conduta, talhada no meio familiar, foi lapidada no período em que 

serviu ao Exército. Nesse ambiente, o jovem tímido e reservado adquiriu e internalizou um 

modelo de comportamento disciplinar, que se revelou fundamental quando Fernando passou a 

assumir um posicionamento agentivo na Pastoral.  

3º fator – O terceiro fator estruturante, o das ações, está relacionado com as formas de 

interação social. Após sua saída do Exército, a atuação de Fernando, em uma Loja de 

departamentos, ganha destaque nacional e ele recebe um prêmio de melhor vendedor do país. 

Para chegar a esse grau de competência, Fernando aprimorou um modelo de conduta 

profissional disciplinar intimamente relacionada com a arte da interação social.  

É interessante observar que o sucesso na venda de produtos, segundo ele mesmo 

afirma, deu-se principalmente pelo fato de sua abordagem interativa ser atraente ao cliente. 

Uma parte desse sucesso vem da adoção de estratégias de Marketing. E, é exatamente com 

esse mesmo intuito que ele se utiliza dessas competências para agir na Pastoral de Macaíba, 

imprimindo a suas interações sociais uma força agentiva direcionada ao sucesso, em situações 
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que exigem a capacidade de envolvimento necessária de modo a poder apresentar-se como 

alguém que, além de ser agradável ao outro, é capaz de propor ações transformadoras.  

Trata-se de um posicionamento social empírico que envolve tanto a consciência 

discursiva quanto a consciência prática. O discurso de Fernando revela-o na condição de 

alguém que se reconhece na posição de agente, pois chama para si mesmo a responsabilidade 

de agência que poderá trazer consequências benéficas para os jovens da Pastoral de Macaíba.   

O 4º fator – O quarto fator estruturante, o dos interesses, está relacionado com a 

possibilidade de manutenção ou mudança do status quo. É importante observar que naquele 

momento de sua vida, Fernando visava a dar continuidade ao processo de mudança de status 

quo, quando observado o percurso por ele percorrido desde sua entrada no Exército e, 

posteriormente, sua atuação na Pastoral. Esse percurso foi se consolidando via inserção em 

campos sociais distintos, mas em todos eles, Fernando teve como interesse pessoal 

reconhecer-se e ser reconhecido como alguém que se destacou por ser competente naquilo a 

que se determinou a realizar.  

Para dar continuidade ao processo de mudança dentro da hierarquia social, Fernando 

compreende que o contexto social no qual ele está inserido exige um comportamento 

normativo voltado para o sentimento de solidariedade e disposição em compartilhar seu 

conhecimento adquirido. Ao optar por esse tipo de conduta, percebemos a presença da 

consciência moral da qual nos fala Kant
41

.  

Dever e liberdade se colocam como inseparáveis e compatíveis, principalmente dentro 

da conduta moral judaico-cristã. A solidariedade presente na agência do ator social 

vocacionado apresenta-se como um dever, porque responde a uma lei da moralidade. E essa 

solidariedade atesta a dignidade de todo ser humano, porque merecedor de atenção e  

reconhecimento de seus direitos universais.  

Fernando entende a necessidade de agir solidariamente com os jovens que fazem parte 

da Pastoral de Macaíba, pois, se por um lado cumpre com seu dever cristão, por outro lado, 

ele repete o modelo de conduta a partir do qual foi criado por sua mãe. Talvez, nesse 

processo, ele veja a si mesmo nesses jovens, entendendo que agora cabe a ele contribuir para 

minimizar o sentimento de abandono e descaso em que se encontram jovens de classe 

econômica desfavorecida. Essa conduta política e religiosamente correta assegura a Fernando 
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a manutenção de seus interesses pessoais e coletivos. E, ao mesmo tempo, esse 

comportamento normativo importa também uma posição social hierarquicamente positiva.   

Observemos que a agência se evidencia linguisticamente com o uso dos pronomes 

pessoais “Eu” e “Nós”. No fragmento (18), podemos perceber que a ‘intencionalidade’ dá 

lugar a motivação que gera ações. O uso do pronome “Eu” em enunciados como: [...] aí 

comecei a frequentar a Igreja/ eu já entendia o que o padre dizia na missa/ entendia o 

evangelho/ né?/ e/ de fui me inserir / fui pra Igreja de Macaíba/ ser /auxiliar de catequista de 

Crisma/ fiz tanto sucesso que lá /consegui mudar.../ [...], revela muito da intencionalidade e 

da agência em Fernando. As escolhas verbais: comecei a frequentar; já entendia o evangelho; 

fui me inserir [...] pressupõe que esses atos foram motivados pelo desejo de mudança pessoal. 

Ao mesmo tempo, essas marcas denotam sua crença na autoeficácia, pois ele traz para 

si a responsabilidade do sucesso das ações realizadas, esquecendo que, antes de ele se inserir 

na catequese, já havia uma estrutura consolidada a partir da qual os eventos eram 

desenvolvidos por meio da coletividade.  

Ainda no fragmento (18), surge a referência da ação de outras pessoas pelo uso do 

“vamos ter que investir” e do “a gente investia/ procurava cursos profissionalizantes”. Nesse 

movimento de afirmação do “eu” que promove transformações sociais, há também o 

apagamento da agência dos co-participadores pelo uso de pronomes com certo grau de 

indefinição como o “nós” e o “a gente”. 

Em relação às práticas e eventos de letramento, no fragmento (19), Fernando descreve 

como ele se auto-organizava para estudar sobre o tema debatido e como ele organizava os 

grupo de jovens de forma a que todos pudessem participar da discussão desse tema.  

Primeiro, é interessante observar que Fernando aproveitava o tempo do percurso de 

ônibus entre Natal e Macaíba para ler
42

 um determinado tema e fazer a associação desse tema 

com outras passagens bíblicas. Práticas de letramento como essa nos revelam que a busca pelo 

conhecimento, seja ele acadêmico ou não, encontra meios de se realizar quando há uma 

intenção de agir no mundo, motivado pelo desejo de se transformar a si mesmo via 

transformação do outro.  
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 Essa estratégia de ler durante o percurso do ônibus caracteriza uma realidade social na qual as pessoas que 

passam o dia inteiro trabalhando, aproveitam esse tempo para tentar compensar o fato de não dispor de outros 

momentos livres para realizar atividades de leitura e escrita quando estão em casa. E se os possuem, eles se 

revelam insuficientes.   
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O segundo ponto a ser observado diz respeito às práticas de letramento nas quais todos 

que fazem parte do grupo se engajavam no evento de letramento organizado por Fernando. A 

turma, como ele diz, era dividida em grupo de cinco pessoas e a cada grupo era informada a 

parte do texto bíblico que deveria ser estudada e, posteriormente, compartilhada a 

compreensão desse texto com os demais.   

 

(19) Fernando – [...]/quando eu pegava o ônibus/ aí o que é que eu fazia/ pegava 

os textos bíblicos /né?/ por exemplo/ imagem/ eu lia o texto bíblico /sobre imagem/ 

na Bíblia/ eu acho que poucas pessoas sabem disso/ mas/ na Bíblia/ ela no final tem 

um apêndice/ né?/ onde está as notas/ eh/ com/ cada nome/ cada significado/ né?/ 

então/ eu via: imagem/ lia as passagens bíblicas/ né?/ depois ia pro livro/ pegava do 

livro o tema do dia/ as orações e tudo/ e aplicava as passagens bíblicas/ dividindo 

assim/ eu tinha uma turma que era assim/ setenta /eh// catequizando/ né?/ então eu 

dividi em grupos de 5 cinco pra eles lerem cada/ eh/ texto bíblico/ ler o livro e 

depois a gente partilhar o grupão/ o que eles entenderam e coisa e tal/ eh/ sempre 

fazia-se essa coisa assim/ enquanto isto/ a catequista mesmo/ que eu era só o /o /o 

auxiliar/ ela passava os textos/ né?/ escrevia lá no quadro/ os textos/ fundamentando/ 

na história da igreja/ como se chegou a questão de imagem/ faz/ falava um pouco de 

exegese/ né?/ como é que a gente deveria ver a Bíblia/ né?/ a Bíblia não é um livro 

[...] 

 

O sucesso no evento de letramento na Paróquia de Macaíba está diretamente 

relacionado com o fato de que todos os componentes se engajavam nas atividades propostas. 

Esse engajamento pressupõe que havia uma pré-disposição dos jovens em participar desses 

eventos, nos quais havia um modelo estabelecido de normas e regras. Assim, a participação 

ativa exigia um certo grau de comprometimento, de modo que podemos inferir que havia um 

sentimento de unidade entre esses jovens, uma vez que é bastante difícil trabalhar com um 

grande número de pessoas.  

Pelo que se encontra exposto no fragmento (20), todos os jovens da Pastoral de 

Macaíba assumiam posições no sentido de colaborar com o propósito maior da Igreja e da 

Pastoral da Juventude, que é a promoção de ações solidárias. A esse respeito, entendemos que 

o trabalho desenvolvido com esse grupo foi realizado com sucesso, pois o grupo destacou-se 

duas vezes pelas ações por eles promovidas. Assim, vemos que esse movimento religioso é 

capaz de desenvolver competências não apenas cognitivas em seus adeptos, mas também 

formatar a personalidade dos seus participantes no sentido de desenvolver neles a 

solidariedade expressiva.  

  Dentre os eventos promovidos, há também a organização de eventos cujo propósito é 

o fortalecimento espiritual do grupo. Esses eventos, comumente intitulados encontros ou 



142 

 

retiros, têm por propósito convidar o grupo a “parar para refletir”. Como o próprio nome 

indica, esses são momentos nos quais os jovens, após participarem de palestras com os 

coordenadores, assumem uma conduta de recolhimento silencioso
43

, numa tentativa de 

encontrar respostas para suas inquietações e entrar em harmonia consigo mesmo e com os 

demais que compartilham dos mesmos ideais. 

Geralmente, os encontros entre coordenadores e os grupos de jovens são realizados 

nos finais de semana, e cada grupo comporta cerca de quinze pessoas. No entanto, não existe 

um modelo único e as características de cada grupo, assim como suas atividades prioritárias, 

dependem de cada contexto paroquial. No grupo de jovens da Paróquia de Macaíba, o número 

de jovens era bastante elevado. De acordo com Fernando, eles eram setenta quando da sua 

inserção, e já chegava a cento e quinze quando de sua despedida para entrar no convento dos 

Franciscanos, em Recife. 

 

(20) Fernando – [...]/saímos daquele grupo de 70 pra um grupo de 115 jovens/ aí 

recebemos um prêmio de melhor organização municipal em 90 e ..../ 98/ melhor 

organização municipal para jovens/ inclusive a igreja/ a paróquia foi/ recebeu 

prêmio/ e nós recebemos como grupo/ e ainda recebemos um dinheiro que era pra 

ajudar o grupo/ naquelas coisas/ foi o CDL
44

 e Lions Club que nos deram/ esse/ esse 

prêmio/ então/ Felipe foi esse cara que realmente mudou a minha vida/ quando eu vi 

aquilo acontecendo com ele/ aí eu disse: eu posso ajudar os jovens/ terminei o 

namoro e passei/ de fato/ a querer ser padre/ eu disse: como leigo eu posso fazer isso 

tudo/ então/ como padre eu vou poder fazer muito mais/[...] 

 

O elemento comum à maioria desses grupos se dá pelo fato de eles estarem atentos aos 

problemas sociais da comunidade, de modo que suas ações devem ser planejadas no sentido 

de encontrar respostas a esses problemas. Por seu caráter religioso, cada reunião é iniciada e 

finalizada com uma oração, seguindo um ritual estabelecido. Nessas reuniões, o coordenador 

comanda a discussão sobre um determinado tema ou problema a ser resolvido. E, como já 

descrito, é obrigação de cada componente fazer a leitura do texto orientado pelo coordenador 

e participar da discussão apresentando e defendendo seu ponto vista. 
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 Informações geradas a partir de conversas informais com jovens que participam de grupo de jovens. 
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 CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas. 
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4.3.6  A influência positiva do outro sobre as decisões de nossos colaboradores 

 

Aqueles que mais lhe influenciaram 
suas práticas leitoras?
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                    Gráfico 6 – Incentivo à leitura.  

 

Ao examinarmos o gráficos 6, confirmamos o quadro social descrito anteriormente. A 

partir destes dados, observamos que alguns de nossos colaboradores, apesar de reconhecerem 

a importância e a influência de suas mães e de seus pais na constituição de suas 

personalidades, atribuem a outras pessoas a capacidade de motivar-lhes o desejo de dedicar-se 

à leitura e, posteriormente, aos estudos, principalmente aqueles realizados sob a orientação do 

Seminário.  

 

(21) Rafael – [...]/ a minha mãe NUNCA/ eh/ permitiu que a gente deixasse de ir 

pra escola/ só que agente/ eu ia pra escola// mas eu// num tirava as mesmas notas/ 

entendeu?/ assim/ tinha dificuldade/ porque eu ficava o tempo todo PENSANDO na 

situação/ entendeu?/ porque eu era uma criança muito madura/ muito madura/ né?/ 

então eu ficava pensando que a minha mãe não tinha/ não tinha estudo/ e que/ 

naquela época teve que começar a lavar roupa pra fora/ toda aquela coisa/ eu ficava 

pensando como as coisas estavam difíceis/ né?/ então eu não conseguia acompanhar 

o nível/ por mais que o/ o ensino fosse BAIXO/ mesmo assim eu não conseguia/ 

travava/ nas provas/ eu não conseguia/ obter as notas/ entendeu?/ então repetia de 

ano/ [...].  

 

Como vemos, a influência positiva de que Rafael precisava para retomar com sucesso 

seus estudos não poderia vir de sua casa, pois todos passavam pelo mesmo trauma. Conforme 

o relato exposto no fragmento (21), mesmo sendo o mais novo, ele já se encontrava 

cognitivamente afetado com a situação de precariedade pela qual passava toda sua família. 
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Porém, sua condição de fragilidade particular começou a mudar quando ele passa a trabalhar 

na casa de uma família que o acolheu e o estimulou a ler e estudar.  

No fragmento (22) Rafael descreve sua condição de agregado a essa família. Nas 

últimas linhas desse fragmento, Rafael diz: e depois que eu passei a residir com eles/ aí eles 

instigavam muito essa questão do estudo. Sendo Rafael ainda muito jovem e se encontrando 

em dificuldades na escola, os responsáveis por essa família assumiram uma postura solidária 

ao estimular Rafael a retornar aos seus estudos e ao proporcionar-lhe contato com um novo 

modelo de teoria da informação. Compreendemos que a situação na qual Rafael se encontrava 

era muito delicada, de modo que podemos inferir que se não houvesse o apoio dessa família, 

talvez ele não tivesse conseguido terminar seus estudos. 

 

(22)  Rafael – [...]/e eles/ me tratavam muito bem/ é tanto/ que depois eu passei a 

morar com eles/ não é?/ e depois que eu passei a residir com eles/ aí eles instigavam 

muito essa questão do estudo/ eles me influenciaram sim/ muito// quando ele foi/ ele 

foi transferido de Pau dos Ferros pra Mossoró/ passou dois anos morando em 

Mossoró/ depois veio pra Natal/ e logo depois eu vim morar em Natal com eles/ de 

novo/ eles me ajudaram muito nessa questão/ do estudo/ pagaram cursos/ assim/ de 

informática/ essa coisa toda/ [...]. 

 

Por esse tempo, Rafael começa a frequentar o grupo de jovens e é bem acolhido pela 

coordenadora do grupo, a qual compreendeu suas dificuldades, auxiliando-o a desenvolver 

sua competência discursiva. Essas práticas e eventos de letramento relacionados ao contexto 

religioso parecem ter tido fundamental importância para a redescoberta de Rafael do mundo 

da leitura e do estudo, pois no fragmento (23), temos: 

 

(23) Rafael – [...]/eu sempre pensei GRANDE com relação ao estudo/ [...] / nisso 

aí/ a Igreja me ajudou muito/ porque eu comecei a participar do grupo de jovens/ e 

aí// uma das coisas que/ liberou toda a minha timidez foi o grupo de jovens/ porque/ 

eu não conseguia apresentar um trabalho na escola/ e no grupo de jovens a gente 

tinha leitura partilhada/ tinha as dinâmicas/ isso foi despertando/ entendeu?/ [...]/ eu/ 

eu ficava aguando as plantas/ tava com o livro na outra mão/ era uma coisa que 

despertava o interesse até hoje também/ porque eu gostava/ e eu lia/ eu lia muito 

aqueles livros de autoajuda/ né?/ eu lia alguns livros de/ de Carlos Shinyashiki 

alguns livros assim que// fazia a gente despertar para outros universos também/ né?/ 

lembro que a biblioteca me acolheu/ me ajudou muito/ então me lembro que lia 

muito essas coisas assim/ e sempre também/ às vezes/ quando eu não andava com o 

livro de/ de leitura/ mas eu tava com o livro de oração/ né?/ 

 

É interessante observar a referência à biblioteca. Rafael não especifica qual 

frequentou. Mas é bastante revelador a expressão utilizada, observada na seguinte excerto do 
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fragmento (23): “lembro que a biblioteca me acolheu”. Utilizar o verbo ‘acolher’ para se 

referir à biblioteca mostra a condição de extrema baixa autoestima na qual este colaborar se 

encontrava. Seu discurso deixa implícito que ele não se considerava digno de frequentar tal 

espaço de letramento. Talvez ele se considerasse tão à margem do universo da 

intelectualidade, ou mesmo escolaridade ativa, que internamente o acesso a ambientes de 

estudo lhe estivesse vedado. Essa espécie de temor até que se justifica quando lembramos de 

cenas nas quais pessoas muito humildes são convidadas a se retirarem de certos recintos 

porque são julgadas pela roupa que vestem.  

O importante nesse enunciado é perceber que Rafael desperta para a leitura e passa a 

frequentar uma biblioteca em busca de livros, mesmo que do gênero autoajuda. Essa situação 

é singular, porque percebemos que ele não se resigna a ficar trabalhando como jardineiro e 

menino de mandado. Ele almeja sair dessa condição e é motivado pelas pessoas que o 

acolheram, Rafael investe naquilo que está mais ao seu alcance: no conhecimento via 

interação no grupo de jovens e nas leituras de autoajuda. Assumindo essa atitude, percebemos 

que ele, em um determinado momento de sua vida, posiciona-se reflexivamente e busca 

encontrar respostas ou soluções que lhe permitam sair daquela condição
45

.  

Duas outras informações merecem destaque no fragmento (23). A primeira é a 

afirmação de que a Igreja, representada pelo grupo de jovens, foi uma das responsáveis pelo 

processo de transformação pessoal em relação às competências leitoras de Rafael. A segunda 

diz respeito ao processo que se opera entre o desejo que motiva e a ação que se realiza em 

prol de seu despertar para o universo da leitura a ponto dele procurar livros em uma 

biblioteca.  

O caráter social e religioso dos encontros promovidos em um ambiente de 

informalidade, caráter este, inerente ao método da leitura partilhada e das dinâmicas de 

apresentação, foi responsável pelo estabelecimento de um contexto favorável para o 

surgimento de: 1) um sentimento de identidade e/ou pertencimento a um grupo; 2) um 

sentimento de confiança nas relações estabelecidas e 3) um sentimento de segurança 

necessário para agir dentro do grupo. Estes três fatores são condições necessárias para o 

surgimento da agência pessoal e social.  

Em relação às competências pessoais, no fragmento (24), vemos que Rafael, 

plenamente inserido no grupo, já se encontra em condições de desenvolver as etapas 
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como realidade objetiva (BERGER; LUCKMANN, 2009). 
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cognitivas, as quais garantem que uma informação adquirida anteriormente tenha sido 

internalizada corretamente. Essas etapas compreendem a retomada do tema, via recordação, a 

compreensão e interpretação desse tema colocado para discussão e, por fim, a capacidade de 

refletir sobre a melhor forma de enunciar seu posicionamento.  

Vejamos o excerto:  

 

(24) Rafael – [...]/ tinha uma irmã/ Filha da Caridade/ que a nossas reuniões era 

no Convento/ era no Patronato/ que eu sou da Juventude Marial/ sou consagrado/ e 

aí eu/ EXTREMAMENTE tímido/ e eu tinha uma RAIVA muito grande/ me 

desculpe a expressão raiva/ né?/ porque às vezes// aparecia um tema/ e era uma roda/ 

e ela pedia para que a gente colocasse nossas opiniões/ e eu estava com uma opinião 

formada/ PERFEITA/ pra colocar/ e tinha vergonha/ era tímido/ e vinha alguém e 

colocava exatamente aquilo que eu tava pensando em colocar/ eu só faltava enfartar/ 

porque eu não tinha colocado/ entendeu?/ aí eu fui percebendo que eu também podia 

ter opinião/ sobre as coisas/ que eu também podia despertar/ sobre isso/ e ela/ 

começou a fazer dinâmicas pra que todos falassem/ como é que ela fazia/ 

começando daqui e vai ter que girar até que todos digam alguma coisa sobre o tema/ 

só que eu era muito esperto/ muito mais esperto do que ela/ (risos)/[...]/ nessa época 

eu me considerava esperto/ porque quando ela dizia: agora todo mundo vai ter que 

dizer alguma coisa/ digamos/ tem vinte pessoas/ quando chegava assim na/ número 

15/ eu ia no banheiro/ eu ia tomar água/ saia/ inventava uma coisa e outra pra 

quando chegar a minha vez/ pra quando eu voltar já ter passado a minha vez/ 

entendeu?/ assim/ eu voltava/ já tinha passado a minha vez/ já tava noutra coisa/ aí/ 

passava/ quando foi um dia/ era coisa... / percebeu/ né?/ aí/ soltou o tema lá e eu tava 

naquela lá/ meio aperreado/ embora tivesse estudado/ alguma coisa sobre o tema/ 

mas a timidez/ travava/ era uma vergonha/ suava frio/ ficava branco/ era 

impressionante/ aí eu: Irmã/ eu vou/ eu vou/ eu vou no banheiro/ aí ela olhou pra 

mim e disse: — vai não!/ VOCÊ VAI FAZER AÍ/ MAS VOCÊ NÃO VAI NO 

BANHEIRO/ — irmã/ eu tô precisando/ — tá não!/ pois então você vai depois que 

você responder a pergunta sobre o tema/ e aí eu respondia/ mas muito emboloada/ 

aquela coisa/ mas com o tempo/ ela ia ajudando/ ela me ajudou muito// ela me 

ajudou demais/ demais/ demais//[...].  

 

 

No entanto, foi preciso vencer seu estado de timidez, possivelmente associado a um 

sentimento de baixa autoestima relacionado com os períodos de reprovação na escola. A 

autoconsciência de que ele podia participar plenamente da partilha de ideias se revela pelas 

escolhas [...]/ e eu estava com uma opinião formada/ PERFEITA/ pra colocar/[...]/ aí eu fui 

percebendo que eu também podia ter opinião/ sobre as coisas/ que eu também podia 

despertar/[...]. As marcas discursivas presentes na narrativa nos permitem inferir que o 

processo de transformação pessoal na vida de Rafael se inicia quando ele se percebe 

assumindo um posicionamento sobre um tema semelhante às de outras pessoas do grupo. Essa 

compreensão reflexiva acerca de sua própria condição de ser igual aos demais de seu grupo 

de pertencimento desencadeia o desejo de melhorar sua competência discursiva.  
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Como vimos nas últimas linhas do fragmento (24), Rafael atribuiu mais 

especificamente à pessoa da Irmã de Caridade, responsável pelo grupo, o mérito de ter 

conseguido transformá-lo. [...]/ aí eu respondia/ mas muito emboloada/ aquela coisa/ mas 

com o tempo/ ela ia ajudando/ ela me ajudou muito// ela me ajudou demais/ demais/ 

demais/[...]. Ao enfatizar a contribuição da Irmã em seu processo de fortalecimento cognitivo, 

Rafael evidencia o papel social que o outro desempenha influenciando positivamente pessoas 

fragilizadas, porque movido pelo sentimento de solidariedade expressiva.   

O sentimento de ter confiança em si mesmo apresentado na narrativa de Rafael está 

relacionado com a crença de que é possível transpor barreiras e acreditar na sua capacidade de 

organização de ações futuras. Quando Rafael faz referência a um modelo de conduta valorado 

negativamente, como a timidez e a incapacidade de apresentar um trabalho na escola, ele se 

utiliza de verbos no pretérito – liberou toda a minha timidez [...] eu não conseguia apresentar 

um trabalho na escola – pressupondo que, tanto a timidez quanto a incapacidade de se 

apresentar em público, já foram superadas.  

Após buscar adotar um comportamento padrão, que situa as pessoas em processo de 

readaptação social via estudo, Rafael encontra no grupo de pertencimento a ajuda necessária 

para promover mudanças consideráveis em sua conduta no meio estudantil
46

. Porém, no caso 

de Rafael, essas experiências no grupo de jovens serviram apenas de iniciação para outras 

descobertas. A mais importante se deu quando, ao sair do RN em busca de emprego em outro 

estado, Rafael se depara com outras exigências sociais. 

 

(25) Rafael – [...] eu fui pra São Paulo com 17 anos/ e NÃO CONSEGUI NADA/ 

né?/ aí foi quando eu despertei que PRA VOCÊ conseguir realmente/ se situar no 

mundo lá fora/ você precisa de estudo/ você precisa de conhecimento/ porque se 

você não tiver/ você vai conseguir no mínimo um subemprego/ então quando/ eu fui 

pra São Paulo// morar com minhas tias/ passei três meses/ e não consegui nada/ 

porque quando perguntavam a escolaridade/ 2º grau/ né?/ quer dizer/ Ginásio/ na 

época/ Ginásio/ e aí foi quando eu retornei pra Pau dos Ferros e disse: não/ agora eu 

tenho que botar os pés no chão/ e aí foi quando realmente eu despertei que/ que 

precisava/ né?/[...].  

 

Diante da experiência em São Paulo, cujos resultados foram negativos, Rafael, ao 

refletir sobre as razões pelas quais não obteve o resultado esperado, chega à conclusão de que 

é preciso retornar a sua terra natal para investir naquilo que havia sido negligenciado, por 

razões psicológicas e emocionais, durante toda a sua infância e adolescência, mas que no atual 
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 Conferir: “padrão de controle, ou seja, uma programação da conduta individual imposta pela sociedade” 

(BERGER; BERGER, 1977, p.193). 
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mercado de trabalho se constituía no requisito indispensável para a aquisição de um emprego: 

um diploma que ateste competência intelectual.    

A habilidade de antecipar possíveis resultados permite que as pessoas encontrem  

condições para realizar os projetos a que almejam. Assim, partindo do posicionamento 

reflexivo que lhe trouxe a consciência de que sem estudo ele não teria chances de ascensão 

social, Rafael reafirma os valores que reconhecem na aquisição do diploma, produto da 

instituição escola, uma condição necessária, mas não suficiente, para promover a mobilidade 

social de jovens pertencentes às classes economicamente desfavorecidas.  

A partir de então, Rafael reorganiza seus planos de ação para obter, via estudo, as 

condições necessárias que lhe promovam um lugar na sociedade. É importante destacar que os 

resultados almejados por Rafael não devem ser compreendidos como o único tipo de 

incentivo determinante da sua agência. Para Rafael, tão importante quanto o desejo de 

mobilidade social era o prazer da aquisição de conhecimento em si. Neste momento, entra em 

cena a influência que o meio exerce sobre as pessoas, as interações que nesse ambiente são 

travadas e a capacidade de auto-orientação em face aos acontecimentos cotidianos. 

Em sua narrativa, observa-se que ele determina para si mesmo as metas que deseja 

alcançar a partir daquilo que é designado de consciência discursivo reflexiva
47

. Rafael assume 

sua posição de sujeito protagonista de sua história. O uso do ‘eu’ evidencia o posicionamento 

reflexivo, e o dêitico ‘agora’ assinala o momento no qual ocorreu o despertar da consciência 

de sua condição social - [...] não/ agora eu tenho que botar os pés no chão/ e aí foi quando 

realmente eu despertei que/ que precisava/ né?[...] - o uso do verbo no pretérito marca a 

passagem de uma condição de passividade reflexiva para a de um posicionamento 

autorreflexivo consciente e, ao mesmo tempo, reclama uma atitude que promova a desejada 

transposição social via transformação pessoal.  

A escolha pelo uso metafórico de ‘botar os pés no chão’ também é revelador da 

condição reflexiva. Se ‘agora’ Rafael precisa ‘botar os pés no chão’, significa que antes ele 

ainda acreditava que São Paulo seria o lugar onde todos têm oportunidades, até mesmo 

alguém com pouca instrução escolar. Mitos como esses estão associados à ideia de que existe 

um ideal identitário a ser alcançado e aponta para o conceito de ‘normalização’. Ou seja, ter 

determinada identidade como ‘norma’ significa que ela passa a ser o padrão a ser alcançado, o 

padrão positivo de identidade na sociedade.  
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 Conforme apresentado na seção 3.2 que trata da ‘Agência’  - teoria das representações sociais em Jodelet 

(2001); Moscovici (2003). 
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O uso recorrente do verbo ‘querer’ no presente do indicativo – e assim/ eu nunca foi 

medíocre/ assim/ né?/ de/ de/ de pensar: não/ eu vou fazer isso agora também só porque eu 

quero um emprego/ só porque eu quero/ não/ vou fazer porque quero me formar/ quero 

conhecer/ quero galgar cada degrau – parece marcar algo mais que o ‘presente histórico’. 

Essa escolha pode sinalizar que o desejo de transposição social ainda esteja em 

desenvolvimento, pois Rafael utiliza o tempo presente mais o verbo no infinitivo – porque 

quero me formar/ quero conhecer/ quero galgar – contribuindo para dar efeito positivo de 

afirmação a ações que ainda estão por se realizar no futuro. 

Diferentemente do que se poderia esperar de sujeitos em situações de conflito, Rafael 

coloca-se como protagonista de sua história - [...] eu sempre pensei GRANDE com relação ao 

estudo/ [...] / nisso aí/ a Igreja me ajudou muito [...] - o posicionamento valorativo de suas 

escolhas lexicais é indicativo do sentimento de confiança que Rafael tem em si mesmo.  Esse 

sentimento de confiança aumentou à medida que graças à influência de outras pessoas Rafael 

assume um cargo de secretário numa creche destinada às crianças moradoras de uma favela de 

Pau dos Ferros. 

 

(26) Rafael – [...]/ nessa época/ tudo já tinha mudado na minha vida/ nessa época 

né?/ essa família já tinha se mudado pra Natal/ quando se mudaram ela/ me deixou 

substituindo ela no cargo de dela de Secretária de escola/ nessa escola/ era uma 

escola do Município/ nessa escola faltou professor/ então da secretaria eu fui/ pra// 

pra sala de aula/ era/ era/ era creche/ era criança de/ de/ pequena/ mas tinha um 

anexo que era de primeira série/ então eu fui exatamente para essa primeira série/ 

né?/ então lá a gente ensinava de tudo/ você sabe que professor de interior é assim/ 

né?// ninguém sabe (incompreensível)/ é/ é/ é tudo/ então a gente ensinava tudo/ aí 

depois/// faltou/ faltou não/ a/ a Secretária do Município gostou muito do meu 

trabalho/ né?/ que eu tinha/ porque eu não me acomodava só com aquilo da sala de 

aula/ mas eu ia/ buscando coisas pra escola/ pra melhorar a escola/ a escola era na 

beira do rio/ então era toda destiorada/ era horrível e tinha mais de 200 crianças/ né?/ 

era numas casa alugadas/ tudo junta/ rodeada por cerca/ então/ quando essa família 

veio morar em Natal/ a casa deles ficou/ eh/  fechada muito tempo lá em Pau dos 

Ferros/ e era uma casa muito grande // [...]/ e aí/ eu fui falar com ela pra ela alugar 

essa casa pra ser a creche/ porque tinha um jardim/ ali podia botar um parque/ as 

crianças iam ter mais qualidade de vida/ e ter mais segurança porque era toda 

murada/ e ela aceitou e tudo/ depois/ ela/ me deu a direção da escola/ então eu 

fiquei/ eu fiquei/ dois anos/ [...]/ eu fiquei na direção da escola/ funcionava de 

manha e de tarde/ então eu assumi na parte da manhã e a vice diretora assumia na 

parte da tarde/ porque na parte da tarde ela me deu outro cargo também/ voltado para 

a educação/ na Secretaria de Ação Social que era (incompreensível) de jovens// e/ 

paralelo a isso/ eu ainda coordenei um outro programa do Governo Federal que era o 

PRONAGER/ Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda/ como não era 

todos os dias/ então dava pra/ pra negociar/ mas era uma vida corrida/ muito/ muito 

tumultuada/ porque eu tinha a escola/ eu tinha a Secretaria de Ação Social/ e eu 

tinha esse programa do Governo/ e eu tinha ainda o último ano que eu estava 

cursando no Supletivo/ e paralelo a isso ainda tinha as atividades da Igreja/ que eu 

nunca/ nunca abandonei/ então nessa época eu me consumi muito/ eu fiquei com 42 

quilos na época/ muito magrinho/ mas/ eu tinha um amor muito grande por tudo que 

fazia/ muito grande/ eu me lembro que quando eu ia pra/ por exemplo// pra creche/ 
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eu queria fazer o diferencial/ né?/ eu queria que os professores dessem banho nos 

alunos/ cortassem as unhas dos alunos/ cuidassem/ porque eles eram alunos de 

favelas/ então os pais não faziam isso/ 

 

No fragmento (26), vimos que Rafael, durante o período em que conviveu junto a essa 

família, demonstrou ser competente e digno de confiança o suficiente para ser indicado a 

assumir um cargo de secretário numa escola municipal. Em sua narrativa, Rafael confirma 

uma situação de precariedade do sistema educacional, a falta de professores e a adoção de 

uma medida paliativa para resolver esse problema. Mesmo sem ter finalizado seus estudos, 

Rafael assume uma sala de aula para crianças ainda em fase de alfabetização, ou seja, 1ª série 

do ensino fundamental. Alguns pontos merecem destaque nesse processo de afirmação da 

agência social em Rafael. 

Primeiro, ao assumir o cargo de secretário na escola, Rafael entendeu que aquela 

indicação era a oportunidade dele garantir uma transposição social. Rafael inicia dizendo: 

[...]/ nessa época/ tudo já tinha mudado na minha vida/[...], ele já não era mais menino de 

recado, já tinha se libertado da timidez que o constrangia e via, diante de si, a oportunidade de 

mostrar que era competente. Esse reconhecimento veio quando a secretária lhe concedeu um 

cargo de maior responsabilidade: compartilhar com ela a direção da escola. Rafael revela, 

mais uma vez, seu potencial agentivo ao se mostrar preocupado em melhorar as condições do 

espaço físico e a qualidade do tratamento dado às crianças e, principalmente, encontrar 

soluções para esses problemas.  

A postura de Rafael, frente aos problemas de direção da creche, permite-nos situá-lo 

como um sujeito que busca a transformação social, tanto em relação à proposta de uma nova 

conduta dos professores quanto às consequências dessa conduta, já que se pretende que nasça 

um sentimento de autoestima nas crianças ao se perceberem merecedoras de atenção e 

cuidado. Mas para a realização desse projeto, é preciso entrar em cena a ação colaborativa do 

‘outro’ sem a qual não é possível tal realização.     

O desafio que se coloca em atividades coletivamente exercidas se dá pela diversidade 

de interesses no serviço de objetivos comuns. Por isso mesmo, para que esses projetos sejam 

exitosos, as atividades realizadas em conjunto requerem compromissos e intenções 

compartilhadas.  
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Neste fragmento, podemos identificar claramente a presença das categorias nucleares 

da agência
48

: intencionalidade, capacidade de previsão, autorregulação e reflexividade. 

Primeiro, a partir de sua narrativa, sabemos que havia, por parte de Rafael, uma necessidade 

de autoafirmação que funcionava como fonte ‘motivadora’ para realização de projetos que lhe 

trouxesse não apenas atenção para suas potencialidades, mas principalmente que  

proporcionasse uma transposição social. Sair da posição de ‘menino de recado’ para a de 

professor e, posteriormente, coordenador da creche significava uma real mobilidade social.  

Uma vez aberta a possibilidade de ação, entra em cena o fator ‘intenção’ atrelada ao 

desejo de realizar conscientemente ações transformadoras. Em busca de soluções para o 

problema da creche, Rafael planeja propor a mudança de local, como também a da forma  

como as crianças são tratadas. Mas seu projeto de ação depende da colaboração de outras 

pessoas para que se possa efetivá-lo. 

Observemos que Rafael encontra uma estrutura social já estabelecida. Seu propósito 

em agir de forma diferenciada na creche, mesmo que bem intencionado, tem um potencial de 

gerar conflito de relações, pois, aparentemente, os professores que lá trabalhavam não se 

sentiram motivados a promover mudanças.  

Em situações como esta, é preciso entrar em cena o poder de autorregulação da 

motivação. Rafael, ao agir no ambiente da creche, precisou da colaboração dos outros 

professores para ter êxito em seu projeto. Para tanto, precisou constantemente regular tanto a 

motivação de si próprio, quanto a dos outros professores. Caso contrário, sem a colaboração 

dos demais, os objetivos não seriam alcançados. 

Como vimos, muitos projetos surgiram ao mesmo tempo na vida de Rafael, seja por 

que ele estava no lugar certo, na hora certa, seja por que ele entrou em contato com pessoas 

que puderam lhe proporcionar condições favoráveis. Desses eventos descritos, podemos 

inferir que Rafael passa a assumir a condição de competente discursivo porque se encontrava 

imerso em um processo a partir do qual muitas e variadas práticas de letramento passaram a 

ser uma constante em sua vida. Nas últimas linhas do fragmento (26), podemos encontrar a 

motivação para Rafael conseguir transformar a vida dele: [...]/eu fiquei com 42 quilos na 

época/ muito magrinho/ mas/ eu tinha um amor muito grande por tudo que fazia/ muito 

grande/ eu me lembro que quando eu ia pra/ por exemplo// pra creche/ eu queria fazer o 

diferencial/ né?/[...]. 
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 Conforme apresentado na seção 3.2 que trata da ‘Agência’  -  Bandura (2001). 
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  Um outro exemplo de influência no processo de descoberta da leitura vem do 

colaborador Flávio. No fragmento (27), vemos que esse processo de descoberta da leitura, 

como fator motivador na agência pessoal, também ocorre por influência do próprio texto. 

Vemos, no excerto abaixo, que Flávio reconhece a experiência leitora como fator 

determinante para transformação pessoal. Envolto pelo sentimento de pertencimento que une 

interesses afins, a leitura, para ele, se configura numa experiência de imersão no conteúdo. 

Esse sentimento se torna possível porque ele encontra no texto características que lhe sejam 

atrativas, tais como biografias de personagens religiosos, o diálogo que o autor estabelece 

com o leitor, a estruturação do texto e a clareza das informações.  

 

(27)  Flávio – [...]/A leitura// eu sou uma experiência disso/ da leitura/a leitura 

realmente transforma/ quando eu me entrego no livro/ eu já saio///. principalmente 

quando é a história de um Santo, ah, ah, ah/// posso até citar um exemplo// “A 

história de uma alma” de Santa Terezinha do Menino Jesus/ é um livro 

maravilhoso///a gente sai, assim, agraciado, pela leitura, pela estruturação das frases, 

dos textos, não só pela vida do Santo, mas a forma que ela escreve, a forma que ela 

fala. Em um tempo onde/ que a mulher não podia fazer nada, onde a mulher não, 

não, não tinha valor, e ela mais sendo uma religiosa que///devia se ocupar somente 

em rezar. Ela escreve com uma, uma//clareza, com uma, uma//e a gente aprende/[...] 

 

Ainda a respeito do fragmento (27), no excerto [...] Em um tempo onde/ que a mulher 

não podia fazer nada, onde a mulher não, não, não tinha valor, e ela mais sendo uma 

religiosa que///devia se ocupar somente em rezar. Ela escreve com uma, uma//clareza, com 

uma, uma//e a gente aprende/[...], surge um movimento de explicar algo além do sentimento 

de prazer com a leitura.  

Nessa tentativa de descrever a valoração da mulher, sua narrativa nos leva a inferir que 

Flávio se preocupava em demonstrar que conhecia o contexto histórico e social no qual vivia 

a autora da obra lida. Porém, dizer que, na sociedade francesa de 1880, década em que nasceu 

Thérèse Martin
49

 - Santa Terezinha do menino Jesus -, a mulher não podia fazer nada, que 

não tinha valor e que devia se ocupar apenas em rezar, remete a uma visão histórica simplista, 

repetidora de um discurso de uso desgastado, cristalizado no senso comum.  

Neste período, a Europa vivia plenamente a Revolução Industrial e a França acabava 

de sair de um período revolucionário sem precedentes, que teve inclusive a participação das 

mulheres nas frentes de batalha da famosa barricada de Paris, em 1871. Para sermos mais fiéis 

aos fatos, podemos inferir que as pessoas da época lidavam ao mesmo tempo com os valores e 
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 Thérèse Martin – nome de batismo daquela que viria a ser conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, 

ou Santa Teresinha das rosas. 
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tradições antigas e novos costumes, produto das mudanças comportamentais geradas pelo 

processo de industrialização e por um novo modelo de atuação na sociedade, em muito 

influenciado pelo pensamento positivista.  

Outra circunstância que indica uma falta de conhecimento de Flávio, com relação à 

situação social da santa, encontra-se no fato, descrito no livro citado por ele, de que Thérèse 

Martin empreendeu com seu pai e irmã uma viagem a Roma, quando tinha apenas 14 anos e, 

diante do Papa, dirigiu-lhe um pedido, mesmo sabendo que isto era estritamente proibido aos 

peregrinos. Sua condição social e seu espírito ousado ficam evidentes. Não é então de admirar 

que a autora tenha tido tanta facilidade para a arte da escrita, ainda mais que nunca lhe faltou 

educação de qualidade tanto no campo das ciências quanto das artes. Thérèse era pintora, 

poetisa e estudou cálculo algébrico do 2º grau, conforme narra em sua autobiografia. 

Conforme já identificado anteriormente, excetuando-se as práticas de letramento 

religioso, nossos colaboradores consideram que foram influenciados diretamente por outras 

pessoas distintas de seus pais, o que não significa que estes tenham tido um menor zelo na 

educação dos filhos. De fato, todos foram categóricos em afirmar que suas mães não lhes 

permitiam que faltassem as aulas da escola.  

Em relação à seção apresentada, podemos constatar que a influência positiva do outro 

foi determinante, em todos os casos, para que houvesse mudanças significativas nas trajetórias 

de vida de nossos colaboradores. Vimos também que o valor que é atribuído à opinião alheia 

se reveste de uma força cuja dimensão apenas é valorada por quem a recebe, pois qualquer 

que seja a origem dessa influência, pessoal ou virtual, essa mensagem, quando veiculada em 

um determinado contexto, adquire um sentido particular. Ou seja, o conteúdo de uma 

determinada mensagem, ou um ato praticado por alguém em favor do outro, assume valor de 

lição de vida, de forma que o significado, associado ao evento, passa a motivar ações no 

sentido de garantir a assunção da agência. 
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4.4 PRÁTICAS FORMATIVAS NA ESFERA DO SEMINÁRIO 

 

Todo o trabalho de formação dentro do seminário tem por objetivo construir bases 

educacionais sólidas, obedecendo a um rígido controle disciplinar que possa garantir 

competências múltiplas e distintas ao futuro sacerdote. A completa inserção no ambiente de 

estudo, voltado para a religiosidade, busca transformar, no sentido de harmonizar, as 

características fundamentais da personalidade daqueles que almejam ao sacerdócio. Dentre 

esses aspectos, a principal finalidade do projeto educativo do Seminário é a formação dos 

seminaristas, tendo por base 04 propostas formativas que recebem o nome de ‘Dimensão’.  

A primeira delas é a ‘dimensão espiritual’, que diz respeito a competências, atitudes e 

deveres próprios a todos os fiéis. Essas competências são trabalhadas no sentido de imprimir 

traços comportamentais característicos àqueles que pertencem ao meio religioso católico. Por 

esta razão, busca-se, nesta dimensão, talhar as características que permitem ao seminarista 

reconhecer-se como pertencendo a um determinado grupo identitário, a partir de toda uma 

práxis quotidiana voltada para um conjunto de ações que incluem, dentre outras:  

 

Orações, saber preservar o silêncio, cultivar e aprofundar uma relação com Cristo, 

ser fiel à palavra de Deus, participar dos mistérios da Igreja, cultivar o amor filial à 

Santíssima Virgem Maria, diariamente rezar o Terço e participar da missa. Fazer 

meditação, ser firme nas abnegações das fraquezas humanas, garantindo o 

fortalecimento da vocação, celebrar a Liturgia das Horas
50

.   

 

Apesar de já familiarizados com o ambiente religioso, quando de suas participações 

nas paróquias e nos grupos de jovens, ao entrar no Seminário, nossos colaboradores entram 

em contato com novas regras e normas institucionais e passam a vivenciar uma rotina que, por 

seu caráter de obrigatoriedade e obediência, pode causar um estranhamento a muitos 

seminaristas.  A primeira mudança que ocorre é o fato de eles serem obrigados a adotar um 

conjunto de ações que têm o propósito de normatizar a conduta do seminarista. Essas ações 

constituem-se em eventos e práticas religiosos rotineiros de letramento, voltados para o 

fortalecimento da formação, tanto comportamental quanto espiritual.  

Dentre essas ações que correspondem à práxis cotidiana, há aquelas que estão 

associadas às condutas comportamentais e outras às condutas reflexivas condicionantes, ou 
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seja, é preciso direcionar o pensamento para as coisas do mundo religioso e leigo a partir de 

um modelo coerentemente sustentado pela ideologia cristã católica e orientado para uma 

formação discursiva subordinada a essa ideologia. Assim, a dimensão espiritual se constrói a 

partir de um processo no qual o seminarista adota uma rotina altamente organizada que 

determina suas ações ao longo do dia, da semana e dos meses.    

Logo, o conjunto de práticas de letramento tais como orações, reza do Terço, 

participação na Missa, conversação interior e celebração da Liturgia das Horas
51

 se 

realizam em eventos de letramento cujas práticas diárias contribuem, juntamente com a 

adoção de atitudes comportamentais - preservação do silêncio, fidelidade e devoção a Maria, 

renúncia às coisas mundanas -, para garantir, quando adotadas corretamente, o fortalecimento 

da vocação e a constituição da personalidade religiosa dos seminaristas.  

No fragmento (28), a narrativa de Flávio revela o cuidado que os superiores têm em 

relação à necessidade de orientar os seminaristas acerca de suas condutas, não apenas no 

âmbito do Seminário, mas também quando eles se expõem publicamente. Há uma exigência 

no sentido de que seus comportamentos sejam exemplares enquanto eles estiverem sob a 

tutela do Seminário, mesmo que eles não venham a receber a ordenação sacerdotal, e isso 

inclui o modo de vestir, de falar e de se comportar em comunidade. 

  

(28) Flávio – [...]/o povo de Deus precisa de bons, bons pastores/ é isso que eu 

quero aqui/ ser um bom pastor da Igreja/[...]/ nosso Reitor/ no primeiro dia/ disse à 

gente: olha, vocês são homens públicos agora/ são seminaristas/ são homens 

públicos/ a maneira que vocês falam no meio da rua, a maneira como vocês se 

vestem/ o que vocês falam/ o que vocês usam de roupa/// lembrem-se que vocês são 

homens públicos/ que você deve/// que vocês devem satisfação ao povo. Imagine 

sendo sacerdote/ que vai guiar esse povo/ então/ a expressão/ a maneira de falar/ a 

maneira de se vestir/ a maneira/// o que/// aceitar o seu pensamento. Como eu já 

havia dito: o pai não pode ter um pensamento/ eh/ eh/// eu acho as coisas /eh// não 

acha!/ você tem que achar o que a Igreja diz/ eu acho o que a Igreja acha/ então a 

gente precisa de sacerdotes dessa forma/ [...]. 

 

Nesse fragmento, vemos a preocupação no discurso do Reitor no sentido de garantir 

uma unidade tanto comportamental quanto ideológica, pois a partir do momento em que  

abraça a vocação, o seminarista deve pensar de acordo com a Igreja: [...] você tem que achar o 

que a Igreja diz/ eu acho o que a Igreja acha/ então a gente precisa de sacerdotes dessa 

forma/ [...]. O pensamento uniforme garante a força ideológica da Igreja, caso contrário, 

haveria conflito.   
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A esse respeito, o fortalecimento do sentido de identidade da própria instituição Igreja 

se dá concomitantemente ao fortalecimento do sentido de identidade de pertencimento de 

cada seminarista a essa instituição. Esse fortalecimento ocorrerá na medida em que cada um 

se perceba consciente daquilo que a Igreja e a sociedade esperam dele. No fragmento 

apresentado acima, vemos que a partir do discurso do Reitor, cada seminarista deve 

internalizar, via o trabalho disciplinador, um sentimento de identidade compartilhado 

fortemente com os demais, de modo a reconhecer quais são suas obrigações sociais e de que 

forma elas podem ser assumidas. 

Esse proceder revela a intenção de se forjar uma identidade religiosa que possa 

garantir unidade ao grupo. Todos devem ser capazes de proclamar o mesmo discurso 

reconhecido e reconhecível em todas as situações sociais. A identidade no contexto religioso 

se constitui pela adoção de um conjunto coeso de procedimentos que diz respeito à postura 

corporal, à conduta social, às escolhas lexicais, que causam no interlocutor uma impressão de 

que sempre irá receber orientações espirituais advindas de um discurso unificado, pois é a 

Igreja que fala por intermédio do sacerdote. 

Para a perfeita realização dessas atividades, os seminaristas são acompanhados por um 

diretor espiritual
52

 cuja função é voltada a ajudar e orientar cada um deles, de modo a que 

possam alcançar os objetivos espirituais desejados, ao longo do processo de adaptação no 

Seminário, levando em consideração as singularidades de suas personalidades. No fragmento 

(29), vemos que apesar de os seminaristas optarem por abraçar o sacerdócio, a dificuldade da 

aceitação e da convivência com o outro se configura em seu primeiro obstáculo. O esforço 

realizado em prol da aceitação do outro é condição necessária para que se trabalhe a segunda 

dimensão.  

 

(29) Marcelo – [...] Nos primeiros meses de Seminário, eu era muito tímido. Pela 

primeira vez morava em uma comunidade religiosa com muitas pessoas. Sentia-me 

preocupado de ferir os outros com minhas atitudes ou jeito pessoal de ser. Isso me 

causava um pouco de tensão e conflito interior. Com o passar do tempo comecei a 

me adaptar melhor. Mas, um período de verdadeiras provações apenas começava. 
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Entre os anos de 1996 e 1997, uma das maiores provações foi a convivência e o 

relacionamento com um determinado seminarista. (MARCELO)
 53

 

 

A segunda proposta formativa é a ‘dimensão humana’. Trata-se de uma tarefa árdua e 

bastante penosa de ser realizada, pois diz respeito à aceitação plena do outro. Age como 

forma de preparação para a futura atuação na comunidade. No dia a dia do seminarista, 

trabalha-se constantemente a dimensão humana, pois o convívio diário, apesar de ocorrer em 

um ambiente religioso, nem sempre é harmonioso. O conflito se faz presente e a superação 

desses obstáculos torna-se uma condição sem a qual o sucesso pela escolha vocacional 

permanece inviável, conforme fica explicitado na narrativa que se segue.  

 

(30) Marcelo – [...]/ Logo que fui morar no Seminário tive a alegria de conhecer a 

Comunidade Shalom. A partir de uma conversa com o Pe. Vilela, meu diretor 

espiritual, fui convidado a conhecer essa Comunidade. Ele me falou que seria 

importante que eu procurasse uma pessoa que fizesse orações em minha intenção. 

[...]/Assim fui vivendo no Seminário, aprendendo na convivência diária, nos 

estudos, nas atividades, na vida de oração pessoal e comunitária. Lembro que, ainda 

no primeiro semestre de 1996, passei por uma grande provação que me 

desestruturou totalmente, mas Deus sempre esteve e continua ao meu lado. Ele 

nunca me deixa cair no desânimo. (MARCELO)
 
 

 

No fragmento (30), encontramos um exemplo de conflito que se estabelece quando 

pessoas, aparentemente unidas por um ideal comum, percebem que apenas o reconhecimento 

de traços culturais é insuficiente para a aceitação plena do outro. Há muitos fatores que estão 

em jogo, nesse momento, e a aceitação passa, invariavelmente, pelo crivo do estranhamento. 

Quanto maior for o fator ‘estranhamento’ maior será a dificuldade de alguém ser aceito como 

igual. 

Para a completa inserção em uma comunidade, faz-se necessário observar que as 

pessoas julgam o outro a partir da observação e comparação acerca de seu desempenho em 

vários contextos, o que pode resultar em uma apreciação positiva ou negativa. Podemos 

inferir, a partir da narrativa de Marcelo, que ele direciona esforços para desempenhar 

atividades que possam lhe fornecer um senso de segurança construído na rotinização dos 

eventos: [...] Assim fui vivendo no Seminário, aprendendo na convivência diária, nos estudos, 

nas atividades, na vida de oração pessoal e comunitária [...]. Marcelo passa a desprender 

esforços no sentido de regular as ações que precisam ser valoradas como positivas pelos 

demais e, consequentemente, elas passam a ser adotadas como padrão, pois lhes 
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proporcionam um sentimento de orgulho de si mesmo, e, ao mesmo tempo, busca inibir os 

comportamentos ou ações que possam causar descontentamento ao grupo.  

Por essa razão, ele se propõe metas desafiadoras que precisam ser alcançadas de modo 

eficaz, principalmente as relativas à aquisição do conhecimento legitimado, caso contrário ele 

não poderia ser aceito como um igual entre os seminaristas. É justamente nesse contexto que 

Marcelo se insere. Por sua condição particular de jovem que vivia no isolamento de um sítio, 

ele revela sua fragilidade quando considera que seus procedimentos e jeito de ser no mundo 

desagradam aos outros.  

Vivenciando uma experiência de aceitação em um grupo de pertencimento religioso, 

Marcelo, no fragmento (31), encontra no movimento Shalom, mais especificamente nos 

grupos de Renovação Carismática, condições ideais para validar sua escolha pela vida 

religiosa. Entrar em sintonia com um grupo, entender os movimentos de interesses dentro 

desse grupo, conduz Marcelo a refletir sobre seu papel social e quais mudanças devem ser 

operadas para que ele atinja esse padrão comportamental religioso que garantirá sua plena 

aceitação. Observemos que a mensagem que desperta a atenção de Marcelo condiciona ser 

feliz com manter feliz sua alma. Nesse momento de sua vida, Marcelo já se encontra 

vivenciando sua diáspora pessoal, pois o contexto cultural que havia constituído sua 

identidade primeira ficara em Cacimba de Dentro. É normal que ele não se sentisse feliz, 

tampouco verdadeiramente confiante.  

 

(31) Marcelo – [...] Nos grupos da Renovação é comum distribuir um cartãozinho 

com uma frase bíblica, naquele dia recebi um que dizia: “Feliz o homem cuja alma 

nunca está triste Ecl.14,2”. Essa frase me tocou profundamente porque eu procurava, 

há muito tempo, ser esse homem. A partir daquele dia, procurei modificar minhas 

ações em buscar de ser esse homem. De procurar a verdadeira paz de minha alma 

em Deus, de poder levar a alegria de Cristo ressuscitado para todos. [...] Sem dúvida, 

a partir daquele momento aumentou em mim um grande interesse pela Renovação 

Carismática em Cristo, pois o que mais me tocava, nesse movimento, era a 

fraternidade, a atenção e a alegria dos participantes, assim, me identifiquei 

completamente com eles, gostava muito do louvor e da alegria das pessoas nos 

momentos de oração, verdadeira alegria que brotava dos corações apaixonados por 

Jesus. Com eles, eu me sentia fortificado e queria fazer parte do movimento. 

 

Diferentemente dos conflitos experienciados no Seminário, Marcelo encontra 

acolhimento no Shalom e, especialmente na leitura do ‘pensamento’, que assumiu a função de 

oráculo, parecia estar contida a força necessária para despertar a agência pessoal, ele diz: [...] 

Essa frase me tocou profundamente porque eu procurava, há muito tempo, ser esse homem 

[...]. Sabemos que o sentido atribuído à mensagem é subjetivo e que já havia em Marcelo o 
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desejo de mudança completa em sua vida. Bastava, apenas, que o ato referido na mensagem 

fosse revestido da garantia de que fosse um desígnio de Deus.  

Com a certeza de que ele desejava profundamente fazer parte daquele grupo, 

especificamente, Marcelo investe suas forças em um processo de mudança pessoal: [...] me 

identifiquei completamente com eles, gostava muito do louvor e da alegria das pessoas, nos 

momentos de oração, verdadeira alegria que brotava dos corações apaixonados por Jesus. 

Com eles, eu me sentia fortificado e queria fazer parte do movimento [...]. Percebemos, nesse 

enunciado, que o eu que decide pela transformação - eu me sentia [...] eu queria [...] - se 

revela e, a partir desse posicionamento, tem-se início a fase de afirmação no processo de 

transformação pessoal.  Em pouco tempo, Marcelo colhe os frutos dessa sua decisão, pois foi 

por intermédio do movimento Carismático Shalom que ele conseguiu a bolsa de estudos para 

concluir os estudos sobre Filosofia e Teologia na Suíça.     

Já no fragmento (32), Carlos reconhece a diversidade cultural que constitui o corpo de 

seminaristas, mas suas expectativas se voltam para as oportunidades de crescimento 

intelectual. A sua maior preocupação encontra-se em corresponder, à altura, às exigências de 

seus professores. Ele entende seu processo formativo como produto de situações geradoras de 

conhecimento, de modo que, independente da confirmação da vocação, toda a aprendizagem é 

válida.  

 

(32) Carlos – [...]/quando nós entramos no seminário/ cada um com sua realidade 

de vida/ de estudante/ diferente// a gente/// só entra com uma ideia em comum/ que 

vai ser a questão somente do estudo// a formação vai passar pra nós/ então toda essa 

questão do estudar// nós aqui temos é/// não temos/ aliás/ outras// outra coisa a não 

ser três bases que é: o orar/ o estudar e o trabalhar/ sendo o estudar o mais 

importante/// pra formação/ então temos/ a gente entra com essas expectativas de// 

ser aquele seminarista /né?/ aquela pessoa dentro do seminário que// só tem mesmo 

que corresponder/ ao que a formação nos oferecer/ nos vamos que ter que// acolher// 

vamos ter que ser trabalhado para que a gente possa sempre mais crescer/ nada que a 

gente vai receber aqui dentro vai servir para ser jogado fora/ depois// vai ser tudo 

coisa que a gente vai precisar usar/[...]. 

 

Ainda a respeito do excerto acima, vemos que a formação do seminarista é estruturada 

dentro de uma rotina
54

 na qual ele é sempre orientado a compreender sua função e sua posição 

social. A prática da oração deve aproximá-lo da fé; a prática do estudo deve fortalecê-lo 

intelectualmente; e, por último, a aceitação do trabalho realizado para a manutenção do 

próprio Seminário lhe ensina a humildade, virtude recomendável de acordo com a ótica cristã. 
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Temos nesse processo formador, baseado na oração e nos estudos, a consolidação de 

padrões de uma formação linguageira, relacionados a letramentos situados
55

, que formatam as 

atividades rotineiras daqueles que compõem a comunidade ‘Seminário’, de modo que, tanto 

os problemas enfrentados, quanto as soluções encontradas obedecem a regras existentes que 

estruturam essa instituição religiosa. Há nesse modo de proceder, um padrão de lealdade e 

obediência, relativa ao grupo, que devem ser preservadas, porque estabelecem relações de 

poder que, se desrespeitadas, colocam em jogo a existência da própria instituição. 

Consciente dos inúmeros problemas existenciais que podem surgir, os diretores 

espirituais procuram agir de forma a confortar os ânimos e orientar as ações, em determinadas 

situações de conflito. Para os seminaristas, esses obstáculos funcionam como instrumentos 

para o amadurecimento da personalidade e um meio de aprender a respeitar os direitos do 

outro.   

 

(33) Helder – [...] a convivência/ ela favorece uma grande aprendizagem/ pois ela 

propicia o debate/ e o debate nesse sentido da inte/ se relacionar-se/ estar em 

relação/ estar em convivência/ é/ perceber o tu e se perceber/ e/ isso daí/ a/ a/ o 

Seminário propicia de uma forma fantástica justamente porque o Seminário/ ele 

consegue reunir/ numa casa/ homens que vem das mais diversas cidades/ né?/ como 

também da/da/ das mais diversas situações econômicas/ com as histórias pessoais 

mais diversas possíveis/ então/ o Seminário fazendo isso traz um enriquecimento 

muito grande/ cada um/ muitas vezes fala de sua região/ enaltece sua região/ a gente 

às vezes acaba tendo um conhecimento/ por exemplo/ do Estado/ antes mesmo de 

conhecer visualmente/ in loco/ uma realidade/ a gente já conhece aquela realidade 

porque o colega já transmitiu/ e aí a gente vai vendo como é diversa a/ a/ os 

ambientes dos Estado/[...]. 

 

No fragmento (33), Helder enfatiza o lado positivo da convivência com pessoas 

advindas de diferentes lugares, cada um portando traços culturais singulares. Para ele, essa 

pluralidade cultural no ambiente do Seminário propicia uma troca intensa de informações 

acerca dos mais variados temas, principalmente daqueles que dizem respeito diretamente a 

fatores relacionados à sua identidade social. Nesse excerto, quando Helder fala perceber o tu 

e se perceber, vemos que ele compreende o papel do outro na constituição de sua própria 

imagem e de sua própria condição de ser humano repleto de sentimentos, muitas vezes, não 

tão virtuosos. Esse movimento de perceber o outro e de se perceber convida à reflexão sobre 

si mesmo, de modo que é possível exercitar a aceitação e compreensão de traços pessoais 
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‘negativos’ no outro, se nos entendermos também como portadores desses mesmos traços 

pessoais.  

Comparando os posicionamentos apresentados nos discursos de Marcelo e de Helder, 

percebemos um modo completamente distinto de entender um mesmo contexto: o do inter-

relacionamento humano em uma comunidade religiosa. Enquanto que para o primeiro, o outro 

representou, naquele momento de sua vida, uma verdadeira ‘provação’, para esse último, o 

outro representa uma via de autoconhecimento. Esse movimento reflexivo conduz à 

compreensão de que cada pessoa é única. 

Dentre as qualidades que devem ser cultivadas pelo seminarista, a capacidade de 

conviver em comunidade é uma das mais importantes. A essa capacidade se adicionam 

modelos de conduta que são próprias de uma educação voltada para a obediência às normas 

da Igreja Católica. Dentre estes modelos podemos citar: o amor a verdade, a lealdade, o 

sentimento de justiça, a fidelidade à palavra dada, a verdadeira compaixão, a coerência, o 

equilíbrio dos juízos e dos comportamentos
56

.  

Como já dissemos acima, a diversidade sociocultural presente no Seminário permite 

apreciações diversas acerca de uma mesma experiência. Helder, Fernando e Carlos enfatizam 

o Seminário como um ambiente propício para a aquisição do conhecimento, como um 

ambiente no qual toda experiência é válida, principalmente as relativas às interações humanas, 

pois elas preparam o seminarista para lidar com a miséria humana. Já Marcelo, refere-se a sua 

estada no Seminário como um período de grande provação, principalmente porque ele 

precisava se adaptar não apenas a um ritmo exigente de estudos, mas, sobretudo, porque  

precisava internalizar novos modos comportamentais e linguageiros de interagir, condição 

obrigatória para não ser mais visto como incompetente discursivo. 

A terceira dimensão é a ‘intelectual’. A exigência da formação intelectual dos 

candidatos ao sacerdócio está diretamente relacionada às necessidades de preparar os futuros 

sacerdotes para enfrentar os desafios da evangelização na sociedade pós-moderna. A Igreja, 

sendo uma instituição que depende da existência de fiéis para que possa existir, precisa ser 

detentora de um discurso ideológico não só bem fundamentado intelectualmente mas também 

muito convincente em seu poder argumentativo, especialmente se considerarmos que nos 

encontramos dentro de uma sociedade de consumo, na qual cada vez mais o sentimento de 
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individualismo, gerado pelo modelo capitalista, afasta as pessoas do modelo cristão, portador 

de uma mensagem que prega a humildade, a solidariedade e a compaixão pelo próximo.  

 

A respeito dessa temática, analisaremos o fragmento (34): 

 

(34) Helder – [...]/a minha forma de olhar o mundo hoje/ é// totalmente diferente/ 

eh/ acho que nunca/ eh/ no passado eu poderia imaginar que eu pudesse hoje fazer 

uma leitura como faço do mundo hoje/ né?/ sei que há que diz assim/ existem/ 

lacunas/ coisas que eu ainda/ não compreendo/ pra /ter uma/ respostas/ assim/ 

positiva/ não é?/ uma resposta pronta/ até porque/ tudo hoje é efêmero/ né?/ e sendo 

efêmero/ nós/ mais do que nunca/ estamos dentro de um mundo/ globalizado/ mais 

que tudo dentro desse mundo globalizado é o cosmo/ não há uma explicação 

simplória pra nada/ há um contexto/ eh/ que relaciona todos os aspectos humanos/ 

pra tudo/ né?/ inclusive/ esse meu próprio contexto/ eu acho que eu sou/ uma/ figura 

típica do homem moderno/ é aquela pessoa que teve VÁRIAS experiências/ que 

acumulou muita coisa/ e que/ procura/ com esse acúmulo dar/ ter alguma orientação/ 

pelo menos alguma orientação/ [...] 

 

Nesse fragmento, Helder é consciente da mudança que se operou ao longo de sua vida. 

Ele diz: [...]/a minha forma de olhar o mundo hoje/ é// totalmente diferente/ eh/ acho que 

nunca/ eh/ no passado eu poderia imaginar que eu pudesse hoje fazer uma leitura como faço 

do mundo hoje/ né?/ [...]. Essa referência à capacidade de compreensão dos fatos sociais 

deriva do processo de imersão em outros gêneros discursivos, principalmente das leituras de 

autores do campo da Filosofia e da Teologia. De acordo com sua narrativa, Helder identifica-

se com o homem moderno por ser uma pessoa que teve várias experiências. Para ele, estas 

experiências lhe conferiram uma vasta gama de conhecimentos adquiridos dos quais pode 

dispor positivamente em sua agência na futura função de pastor. Também a referência à 

efemeridade do mundo globalizado, com sua intrincada rede de influência entre os eventos 

locais e globais, que dificulta a compreensão da realidade, nos permite inferir que este 

seminarista entende que estes mesmos eventos temporais, bem como as transformações 

sociais, podem contribuir para a solução de questões relacionadas à ação pastoral da Igreja no 

mundo. 

 

(35) Helder – [...]/ bem/ então é/ sempre isso/ né?/ o propósito quando/ o/ o/ o 

seminarista realiza (a leitura) é sempre para buscar de certo modo uma formação/ 

mesmo que isso não seja consciente/ quando você ler/ você está se formando/ né?/ 

está buscando conhecimento/ e o conhecimento ele forma/ pode também deformar/ 

mas ele/ ele forma/ e aí o seminarista/ na grade curricular do Seminário/ então o 

seminarista faz leituras filosóficas e leituras teológicas/ as filosóficas para o curso de 

filosofia e a teológica para o curso de teologia/ claro que/ depois um curso ou outro 

pode chamar mais atenção/ né?/ aí você pode voltar a estudar a ver questões que 
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você já/ que você pode se especializar/ num filósofo/ num teólogo/ isso aí depende 

da pessoa///quando/ você/ tudo que a gente faz/ como eu dizia para você/ o padre é 

chamado a ser um servo/ então/ tudo aquilo que ele lê/ tudo aquilo que ele tem/ é 

sempre para partilhar/ para partilhar com/ com os irmãos/ então/ a leitura/ mesmo 

não sendo um bem material/ é o conhecimento/ mesmo não sendo um bem material/ 

mas esse conhecimento quando não fica só com a pessoa/ quando ele partilha para 

os outros/ não deixa de ser também de ser um modo/ um modo de ajudar as pessoas/ 

tem esse fim também/[...]. 

 

No fragmento (35), podemos identificar que a compreensão que Helder tem sobre o 

processo de leitura se assemelha ao da leitura como prática social
57

. Partindo da compreensão 

do papel social que ocupa, Helder vê a leitura como um bem não material que, pelo seu poder 

informativo e esclarecedor, é capaz de transformar ideias em ações. Ao mesmo tempo, vê a si 

mesmo como alguém possuidor de um fundo de conhecimento que deve ser usado em prol de 

ações que dignifique o outro. Assim, esse conhecimento adquirido, ao longo de seu processo 

formativo, deve ser partilhado com e estar a serviço do outro.  

Em relação à imersão em textos filosóficos e teológicos e de suas relevâncias na 

formação dos seminaristas, é interessante observar que existem Ordens religiosas que não 

impõem a seus integrantes a obrigatoriedade do cumprimento dos cursos de Filosofia e 

Teologia. Dentre estas, podemos citar a 1ª Ordem dos Franciscanos Capuchinhos
58

, que, 

entretanto, tem sido reconhecida, ao longo de sua história, pela excelência na organização e 

qualidade de seu processo de ensino.    

Cientes de que a Igreja precisa se modernizar para poder combater o lado destruidor da 

pós-modernidade, percebemos que há movimentos pastorais que utilizam de modo muito 

eficaz os mesmos meios de comunicação que tanto têm favorecido à propagação da cultura do 

hedonismo e do consumismo desenfreado. Esses movimentos têm servido para reaproximar a 

Igreja de uma parcela da sociedade que, por motivos vários, afastou-se do redil católico. Entre 

os principais motivos deste afastamento podemos citar: a ação do proselitismo protestante; o 

resultado de uma educação laica nas escolas brasileiras que tem procurado dar uma resposta 

científica a questões que antes eram explicadas pela intervenção divina; as severas críticas da 

sociedade intelectual referentes aos erros passados da Igreja Católica e a alguns de seus 
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dogmas; a cultura hedonista disseminada massivamente pelas mídias cinematográfica, 

televisiva e, mais recentemente, pela internet. Todos estes fatores foram extremamente 

relevantes para que a Igreja fosse perdendo sua influência na vida dos fieis, gerando uma 

grande mudança no perfil religioso do povo brasileiro.  

A esse respeito, a história de nosso país nos permite afirmar que o Brasil do século 

XVIII
59

 era constituído por uma sociedade religiosa que se concretizava em hábitos, práticas e 

devoções, abrangendo instituições e organizações de forma que todos os povoados viviam 

intensamente o ambiente religioso. Em razão disso, não havia estranhamento do controle da 

Igreja sobre suas vidas, já que todos estavam inseridos naquele modelo social.  

  Nos dias atuais, porém, a Igreja Católica vem perdendo fieis de forma considerável, 

seja para seitas
60

, seja para outras religiões, seja para o ateísmo ou mesmo para o 

indiferentismo religioso
61

. Essa é também uma preocupação presente em uma instituição que 

vive para preservar a crença e a fidelidade de seu rebanho como também a manutenção de sua 

própria existência.  

Julgamos que o principal instrumento capaz de trazer os fieis de volta aos bancos de 

das igrejas católicas seja justamente a figura do sacerdote, o qual deve apresentar uma 

conduta social exemplar e uma oratória eficaz. Nisto reside a necessidade de domínio de 

técnicas de oratória, aliadas ao saber que os estudos filosóficos e teológicos podem lhes 

proporcionar. Essas práticas sociais estão relacionadas a metas a serem alcançadas para a 

manutenção de um status quo de uma instituição que tem um papel fundamental na estrutura 

da sociedade, que é o de manter o equilíbrio ético e moral nas inter-relações sociais, como 

produto da agência evangelizadora. Nesse sentido, as práticas de letramento voltadas para a 

oratória são orientadas por e para conhecimentos específicos e constituintes de identidades 

sociais.  

Dentro da sociedade religiosa da qual fazem parte, cabe aos sacerdotes a 

responsabilidade de revestir seus discursos com uma linguagem atual, tendo por base as 

Sagradas Escrituras. Nestes discursos, os valores evangélicos de conduta social e moral 

devem ser (re)significados, de modo a fazerem eco na vida daqueles que o ouvem. O objetivo 
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 Conferir Paiva (2008). 
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 Neste trabalho, designamos por ‘seitas’ comunidades, de cunho religioso, fechadas ou abertas que surgem 

rapidamente em nossa sociedade. Sua principal característica se dá pelo fato de defender princípios de conduta 

religiosa divergentes da doutrina dominante.   
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 Estado de espírito caracterizado pelo desinteresse ou desprendimento quanto à religião, à política, ou a 

quaisquer acontecimentos ou assuntos. (Fonte: FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário 

Eletrônico Aurélio versão 5.11ª, 2004.) 
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principal é conferir sentido à existência humana, marcada por dramas pessoais e sociais, 

gerados pelos acontecimentos do dia a dia, numa sociedade pós-moderna hedonista, 

consumista e individualista, responsável pelo novo mal do século
62

 – a depressão.  

(36) Helder – [...] isso faz parte constante/ constante das discussões em sala e 

aula/ a análise sobre consumismo/ análise sobre capitalismo/ análise sobre sistemas 

econômicos/ tudo isso faz parte/ né?/ vendo/ vendo o que há de positivo/ o que há de 

negativo/ é/ tudo/ quando há questões sobre depressão/ todas as questões ligadas à 

pessoa humana/ tudo o que/ posso dizer com toda a tranquilidade que tudo que está 

ligado à pessoa humana/ às questões sociais/ psicológica/ físicas/ espaciais/ 

geográficas/ todas as questões, então/ nós/ é/ de um modo ou de outro/ a gente 

aborda/ abordou já em sala de aula/ em discussões/ com pontos/ é/ nunca/ é/ com 

uma única ideia/ com várias ideias que inclusive até se chocaram/ é/ foram ideias 

que foram uma de encontro às outras/ [...] 

 

Assim, seja por meio de um discurso teoricamente sustentado por uma lógica 

filosófica, seja com base na ‘revelação divina’, é função dos padres, dentro de um 

determinado contexto interativo, encontrar respostas coerentes e aceitáveis para manter seus 

rebanhos fieis à Igreja. Essa tarefa se revela mais árdua quando se percebe que certos 

sentimentos ou construções de valores, a cada nova geração, se esvaziam de sentido ou são 

(re)significados, de modo que o que entendemos por ‘tradição’ vai aos poucos deixando de 

fazer sentido para essas novas gerações, já que estão situadas num mundo em que tudo parece 

descartável, até mesmo os relacionamentos pessoais.  

Capacitar os seminaristas para a tarefa de compreender e interpretar o mundo ao seu 

redor pede uma sólida formação filosófica. E mesmo sabendo que nem todo conhecimento 

teórico pode substituir a experiência real da vivência nas paróquias, o estudo da Teologia, na 

formação sacerdotal, tem a função de promover um amadurecimento da fé pelo estudo da 

palavra de Deus, tendo o homem como seu interlocutor. Por fim, para completar a formação 

da‘dimensão intelectual’, o seminarista precisa passar pela fase inicial do Propedêutico e, em 

seguida, por três anos de estudos filosóficos e quatro de teológicos. 

Ao Propedêutico corresponde a fase preliminar que prepara os seminaristas para o 

estudo da Filosofia e da Teologia. Nesta fase, os seminaristas se dedicam ao estudo de 

disciplinas basilares, conforme apresentadas na grade curricular a seguir. 
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 Em relação a essa temática, conferir Kristeva (1977).  
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Grade curricular do curso Propedêutico 

Iniciação à Fé 

Introdução aos Estudos Filosóficos 

História da Igreja no RN 

Língua Portuguesa 

Língua Francesa 

Língua Latina 

Literatura Brasileira 

 

As práticas de letramento voltadas para a formação do seminarista no propedêutico são 

direcionadas à aquisição de um conjunto de conhecimentos específico. Observamos que, além 

das sete disciplinas obrigatórias, ainda há uma complementar voltada para o conhecimento de 

uma teoria musical. No fragmento (37), Carlos descreve esse processo de aprendizagem 

dessas disciplinas.    

 

(37) Carlos – [...] bom/ são cinco disciplinas: Português/ Francês/ Iniciação à Fé/ 

Literatura brasileira e Teoria musical// eu, particularmente, não pago a primeira/ 

Português/ porque eu já paguei na Universidade/ nesse período, /né?/ mas os 

meninos pagam essas cinco disciplinas// já em Português/ eles // no momento/ estão 

vendo o básico/ a história da Língua Portuguesa desde o seu início/ bem no seu 

início até hoje// estão vendo agora ortografia, produção de texto e acentuação 

gráfica/ isso você já sabe/ trabalhamos com a gramática de Bechara. 

 

As práticas de letramento no contexto da sala de aula se voltam para o padrão escolar 

normativo. Nesse momento específico do Propedêutico, percebemos a ausência de projetos 

voltados para ação social, conforme vimos nos excertos acerca do trabalho desenvolvido pelas 

Paróquias. Nesses ambientes, pelas informações geradas nas narrativas, inferimos que os 

resultados positivos, tanto em relação à aquisição de competências individuais de nossos 

colaboradores quanto às ações sociais promovidas pelo grupo, apontavam para a agência 

pessoal e social.  

Diferentemente da relação coordenador/participante ativo, após a entrada no 

Seminário, eles retornam ao modelo normativo, repetindo o padrão escolar, no qual a relação 

de ensino/aprendizagem ocorre dentro do modelo de relação professor/aluno. Nesse contexto 

de sala de aula, o professor, observando a heterogeneidade relativa às competências 

linguísticas apresentadas pelos alunos, compreende que é preciso retomar conteúdos como as 

regras de ortografia e da gramática da língua portuguesa. Inferimos que esse cuidado está 
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orientado para a construção de uma competência discursiva e gramatical
63

 que os seminaristas 

precisam adquirir, pois isso tem implicação direta na construção e na manutenção da imagem 

que os fieis têm dos sacerdotes.  

 

4.4.1 Atividades a aprimorar 

 

Quais atividades de sua formação 

você gostaria de aprimorar?

2 2

3

2

Técnicas de grupos Atividades com a Juventude

A pregação Produção de textos

 
                                  Gráfico 7 – Atividades a serem aprimoradas 

 

Conforme observamos no gráfico 7, vemos que a prática da oratória – pregação na 

homilia – destaca-se dentre as atividades que os seminaristas gostariam de aprimorar.  Este 

dado nos revela que os próprios seminaristas são conscientes dos efeitos positivos que uma 

boa pregação tem sobre a assembleia e que é preciso que cada um deles desprenda esforços 

para fortalecer sua competência discursiva. 

Certamente, o grau de aceitação será tanto maior quanto maior for a capacidade do 

sacerdote de proferir uma homilia bem articulada, clara, na qual o uso de conectores é feito de 

forma correta. Quanto a essa temática, um vício linguístico muito recorrente entre os 

sacerdotes jovens de Natal encontra-se na omissão ou no uso inadequado dos pronomes 

relativos. Isto evidencia a realidade de um histórico de escolaridade deficiente; a proveniência 

de um meio social à margem da norma culta da língua falada; a insuficiência apresentada pela 

formação no Seminário em corrigir esse tipo de ‘ocorrência discursiva’. Apesar de a homilia, 

na maior parte das vezes, representar o momento em que o sacerdote dirige a sua comunidade 
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 Conforme apresentado na seção 3.1 que trata do conceito de ‘Letramento’  -  Chauí (2000, 2005). 
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uma pregação em estilo familiar e quase coloquial sobre o Evangelho, é necessário que ele 

domine os padrões normativos da língua culta, pois é chamado, por vocação, a praticar sua 

agência em ambientes e situações variadas, inclusive para públicos mais exigentes.  

Voltando à questão da necessidade da resignificação da mensagem bíblica nas 

pregações dos sacerdotes, um discurso por demais deslocado no tempo e no espaço corre o 

risco de se mostrar esvaziado de significado e do poder de transformar/converter condutas 

sociais, finalidade primeira da proposta evangélica. Não se pode deixar também de chamar a 

atenção para a possibilidade de existirem pregações que deixam totalmente de lado a 

mensagem religiosa e se prendem apenas à discussão de eventos ou questões da atualidade, 

resumindo a homilia a um conjunto de achismos e frases feitas dos formadores de opinião de 

plantão. Tanto o primeiro quanto o segundo caso podem vir a ocorrer e é por isso que, na 

formação dos seminaristas, a Igreja não pode esquecer que os fieis procuram nos templos 

religiosos uma mensagem que possa dar uma solução, proveniente do sagrado, aos problemas 

próprios da atualidade e àqueles de caráter ontológico, ou seja, referente à própria essência 

das coisas.  

Exemplificando, no momento da homilia, o fiel atento ao discurso do sacerdote é 

capaz de perceber o grau de instrução do orador a partir de suas escolhas lexicais, da forma 

como ele faz a retomada de informações já proferidas, da organização de suas ideias, da 

validação de argumentos, da alusão a fatos históricos passados e/ou atuais e, por fim, do seu 

conhecimento acerca do conteúdo das Sagradas Escrituras. Certamente, o grau de aceitação 

será tanto maior quanto maior for a capacidade do sacerdote de proferir uma homilia bem 

articulada, clara, na qual podemos perceber os elos de ligação entre as palavras bíblicas e os 

fatos sociais atuais.  

Retornando à nossa análise, no fragmento (38), Flávio comenta seu interesse no 

conteúdo do Catecismo da Igreja Católica. Nesse excerto, ao citar a disciplina Iniciação à Fé, 

ele assume uma postura discursiva que parece se revestir de ânimo, de forma que passa a 

detalhar as características do livro adotado e de sua importância para a formação do 

seminarista. Nesse excerto, parece-nos que, a práticas de letramentos distintas, são atribuídos 

valores diferentes. Claramente, ele se demora mais a falar sobre o livro do Catecismo, aquele 

que lhe permitirá assumir com propriedade o discurso da Igreja Católica, observando que 

agora essa leitura ocorre de maneira diferente, pois é valorada de sentido identitário. Tudo que 

consta no livro do Catecismo serve para fortalecer-lhe a fé, além de muni-lo do discurso 

adequado para a defesa dos dogmas religiosos.  
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(38)  Flávio – [...]/em Literatura, a gente já andou pelo Quinhentismo/ pelo 

Arcadismo/ Barroco/ estamos estudando/ já entrando no Romantismo/ /né?/ é/// em 

questão de teoria Musical/ como o próprio nome diz/ é somente teoria// aquela 

questão de como a gente deve se identificar com as pautas e com as notas musicais/ 

e// a terceira disciplina/ e a última disciplina seria a Iniciação a Fé/ nós temos o 

subsídio de estudar o Catecismo da Igreja Católica/ é um documento original da 

Igreja/ bem grosso mesmo/ e acompanhado de um compêndio que é o resumo dele/// 

no qual a gente vai estudando/ inclusive/ recentemente/ nós fizemos um trabalho 

sobre isso// é/ que fala todos os aspectos da vida cristã e o que a Igreja se posiciona/ 

o que a Igreja nos fala/ /né?/ Por isso chama-se Catecismo/ ensinamento da Igreja 

Católica// então/ eu/// o que nós aprendemos/ inclusive/ no curso de Iniciação a Fé/ 

darmos um passo mais adiante no nosso conhecimento/ que aliás é muito bom/ a 

gente tá aprendendo muita coisa, /né?/ Que a gente, às vezes, ou sabia, ou não ligava 

tanto// que aqui a gente tá dando mais ênfase, /né?// então tá sendo muito legal por 

isso [...]. 

 

Já no fragmento (39), Flávio faz uma explanação sobre as contribuições e o prazer que 

a leitura proporciona ao leitor atento. Apesar de serem práticas de letramento situadas no 

contexto da sala de aula, nas quais a leitura ganha a conotação de obrigatoriedade, Flávio 

traduz o sentimento de se sentir recompensado por perceber os benefícios resultantes de sua 

imersão no mundo da literatura. Segundo ele, a prática da boa leitura tem poder 

transformador, pois lhe confere os instrumentos apropriados para a interpretação e 

compreensão do mundo ao seu redor.  

Para comprovar esse sentimento de transformação pessoal, ele diz: [...]/a leitura/ ela 

tem o poder de transformar a gente/ nós nos tornamos pessoas é// podemos dizer assim// 

calmas/ é/ mais educadas no que diz respeito ao falar/ ao agir/ nosso vocabulário/ com 

certeza é/é/ aumenta /né?[...]. É interessante observar que, com exceção do aumento do 

vocabulário, a transformação da qual fala Flávio está mais relacionada com atitudes 

comportamentais. Talvez isso ocorra pelo fato dele se referir a leituras de caráter religioso, tal 

como a autobiografia de Thérèse Martin.  

Inferimos, a partir deste excerto, que estes eventos e práticas de letramento, associadas 

ao contexto de sala de aula, orientam os seminaristas a atribuir significações positivas ao 

conteúdo lido, à medida que elas têm o poder de conduzi-lo em busca de mais informações 

sobre o assunto. 

 

(39) Flávio – [...]/ Tomás Antônio Gonzaga/ o Arcadismo/ aí é uma forma da 

gente conhecer melhor/ e também pra gente porque/// a leitura/ ela tem o poder de 

transformar a gente/ nós nos tornamos pessoas é// podemos dizer assim// calmas/ é/ 

mais educadas no que diz respeito ao falar/ ao agir/ nosso vocabulário/ com certeza 

é/é/ aumenta /né?/ as palavras/ as formas de expressão vai aumentar /né?/ o nosso 
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convívio com as pessoas/ por estarmos sempre com concentração/ com alguma coisa 

que nos faz bem/ não alguma coisa obrigada/ por isso que às vezes um livro/ às 

vezes/ um professor passa um livro por obrigação/ ele não faz uma boa leitura/ 

particularmente/ a leitura é boa quando a gente pega o livro /né?/ por opção, /né?/ 

por isso que Marília de Dirceu já tem// já tem o todo com fazer/ já pediu o resumo/ 

todos os alunos tem que fazer/ já o de Português, para fazer o fichamento, ele pediu 

que nós escolhêssemos um livro /né?/ aí tem mais/ não que o de literatura tivesse 

sido ruim, mais o de Português/ pra mim foi/ particularmente/ foi muito bom porque 

eu escolhi um livro que eu achei interessante e no qual eu adentrei na estória/ eu 

participei da estória/ porque pra mim se uma leitura não me convida a participar da 

estória/ a conhecer os fatos/ eu acho uma leitura que/ que não é muito boa, /né?/[...]. 

 

Nas últimas linhas desse excerto, observamos que Flávio reforça a ideia de que o 

prazer proporcionado pela leitura depende, muitas vezes, do sentimento de afinidade com o 

estilo e o gênero do texto a ser lido. Observamos a referência que ele faz: [...] um professor 

passa um livro por obrigação/ ele não faz uma boa leitura/ particularmente/ a leitura é boa 

quando a gente pega o livro /né?/ por opção, /né?/[...], neste ponto, Flávio evidencia a 

separação existente entre as práticas de leituras espontâneas, nas quais o leitor sente-se 

convidado a entrar na trama e conhecer os fatos, e as leituras que, por motivos diversos, 

mesmo que importantes, se tornam impossibilitadas de serem revestidas de significação.  

 

4.4.2  Leituras que foram marcantes em suas vidas 

 

Nosso questionário revelou que nossos colaboradores continuaram com práticas de 

leituras as quais julgávamos adequadas quando serviam de instrumento para iniciá-los em 

uma prática leitora, mas inadequadas quando inseridas no contexto do Seminário. Destacamos 

que, dentre os autores referidos nas respostas do questionário, alguns eram conhecidos pela 

produção de livros do gênero autoajuda
64

.  
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 a) Método de aprimoramento pessoal em que o indivíduo pretende buscar, sem ajuda de outrem, soluções para 

problemas emocionais, superação de dificuldades, etc. (Fonte: FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo 

Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11ª, 2004); b) Segundo o Conselho Federal de Psicologia, a literatura 

de autoajuda “é um tipo de Literatura, um saber não-sistematizado, sem fundamentação científica e que beira o 

pensamento mágico” (Revista Psique # 23, dez 2007); c) Estudos realizados em psicologia e divulgados pela 

revista ‘Psycological Science’ (jul/2009) revelam que ‘os ensinamentos’ divulgados em livros e palestras de 

autoajuda são nocivos para pessoas com baixa autoestima, não apenas em nível intelectual, epistemológico e 

econômico, mas sim, uma nocividade física e psicológica. Disponível em: <http://projetophronesis.com/>. 

Acesso em 12/01/2012. d) Segundo Adriano Faciole, o conteúdo dos livros do autor mais vendidos no Brasil, 

Augusto Cury, “[...] são disparates e sandices toscas que fazem sucesso. Cury tira da cartola sentenças repletas 

de metáforas (até que razoáveis, porém de conteúdo, de modo geral, totalmente equivocado) sobre assuntos dos 

quais nem é capaz de produzir uma definição sensata [...]”.  

Disponível em: <http://www.redepsi.com.br/portal/modules/soapbox/article.php?articleID=262>. Acesso em 

12/01/2012. 
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Dos livros que leu, você se lembra de algum 
título ou autor que o marcou?

• O futuro da humanidade - A saga de um pensador 

(Augusto Cury)

• Jesus, o maior psicólogo que já existiu – (Mark Baker)

• A  história de uma alma – (Santa Teresa de Jesus)

• Onze minutos – (Paulo Coelho)

• Maktub – (Paulo Coelho)

• Da Existência ao Existente – (Emmanuel Levinas)

• Os miseráveis – (Vitor Hugo)

 
                      Quadro5 – Leituras marcantes  

 

Conforme o quadro 3, dos livros citados, identificamos que quatro procedem de fontes 

cujos autores são reconhecidos pela qualidade das informações que veiculam: 1) Os 

miseráveis. Essa obra do escritor Vitor Hugo é um espelho da sociedade francesa do início do 

século XIX. Nela, ele retrata conflitos humanos que colocam em evidência, lado a lado, as 

duas condições diametralmente opostas do ser humano: a maldade que destrói e o amor que 

edifica; 2) Da existência ao existente é uma obra do filósofo francês Emanuel Levinas que 

parte da ideia de que a Ética, e não a Ontologia, deve constituir a base da Filosofia; 3) A 

história de uma alma, de Thérèse Martin, é uma obra de caráter autobiográfico que busca 

descrever as experiências de vida da autora e sua relação de amor para com Deus; 4) Jesus, o 

maior psicólogo que já existiu, de Mark Baker, teólogo e doutor em psicologia, é uma obra 

que se propõe a fazer um diálogo entre os ensinamentos de Jesus e as descobertas da 

Psicologia atual.   

Compreendemos que essas referências representam contribuições significativas para a 

construção do conhecimento de nossos colaboradores, enquanto as demais por estarem 

associadas a um gênero de autoajuda, além de não apresentarem essas contribuições, ainda 

podem incutir na mente de pessoas religiosas a impressão de que os problemas de caráter 

espiritual e social podem ser resolvidos apenas pela adoção tanto de atitudes puramente 

comportamentais quanto de crenças baseadas em máximas de sabedoria imersas no âmbito do 

senso comum, diminuindo, assim, a importância da Revelação Divina na economia da 

salvação humana, como proposto oficialmente pela Igreja. Tem-se aqui, uma incongruência 
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de afinidades. Parece-nos que este tipo de prática de letramento talvez represente uma 

contradição na formação da identidade religiosa dos seminaristas que a praticam.  

Atualmente, em relação aos estudos filosóficos, há uma abertura, por parte da direção 

do Seminário, concernente à literatura adotada nessas disciplinas, de modo que, além da 

literatura consagrada por autores cristãos, tais como Santo Agostinho e São Tomás de 

Aquino, outras obras filosóficas, cujos autores são considerados ateus, podem ser objeto de 

estudo em trabalhos acadêmicos como, por exemplo, na monografia desenvolvida por Helder, 

A ideia de ser no pensamento de Jean Paul Sartre. Essa aceitação também é observada na 

utilização extensiva de literatura classificada como de autoajuda entre os seminaristas.  

O fragmento da narrativa seguinte revela um reflexo da abrangência literária dos livros 

de autoajuda, própria dos anos 80, época em que começaram a despontar entre os livros mais 

vendidos, o que denota a necessidade que o homem tem de buscar ‘caminhos já traçados’ e 

experiências compartilhadas para encontrar soluções em situações pessoais de conflito.  

 

(40) Helder – [...] há muito tempo atrás/ na idade média/ a Igreja/ ela tinha o 

índex/ né?/ índex libroe proibitorium/ que eram o índice dos livros proibidos/ né?/ só 

que hoje/ a Igreja não tem esse índice/ não tem isso/ tudo é/ tudo é permitido ser 

lido/ é/ é/ permitido ser visto/ quase tudo/ né?/ nada daquilo que/ que fira a moral/ 

né?/ [...]/ mas/ já uma literatura como a proposta por Paulo Coelho/ como você 

citou/ não é/ não é/ não é recriminada/ inclusive eu tenho colegas que já leram/ e 

gostaram/ alguma coisa/ é mais por/ muitos interpretam mais como mito/ como uma 

história qualquer/ o importante é você pegar o peixe e saber tirar dele a carne e jogar 

fora a espinha/ [...]. 

 

A fala deste candidato ao sacerdócio nos leva a um questionamento que já apontamos 

acima e que se manifesta de imediato. Se, do ponto de vista religioso cristão, a Bíblia traz a 

palavra viva de Deus, qual seria o sentido de se buscar soluções em livros conhecidos como 

literatura de autoajuda que trazem propostas, muitas vezes, simplórias, tratando temas e 

situações distintas com a mesma proposta de ação, desconsiderando a complexidade da teia 

social e do próprio ser humano, pois o que está em jogo não é apenas a repetição de verdades 

do senso comum, mas a imposição da ditadura do pensamento positivo, algo comparável a 

dotar o pensamento com uma força capaz de transformar plenamente a vida das pessoas, 

liberando-as de agir sobre mundo e de promover ações transformadoras, essas sim, capazes de 

causar as mudanças desejadas.   

Por outro lado, essa procura pela leitura de autoajuda, dentro do universo religioso, 

parece refletir tanto a ausência de uma compreensão mais profunda da proposta da própria 
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religião católica, por parte do fiel, quanto a ocorrência de um possível fracasso da Igreja em 

transmitir sua mensagem de forma eficaz.  

É justamente por compreender que as ações humanas, suas escolhas linguageiras e 

suas normas comportamentais refletem o espaço em que se desenrolam as interações, suporte 

das práticas sociais, que o conhecimento da necessidade de tais leituras causa-nos 

estranhamento. Parece-nos que a questão torna-se inquietante quando esse hábito adentra o 

universo do Seminário. Lá, já não se justificaria a continuação dessa prática, uma vez que os 

seminaristas passam a ter uma formação bíblica bastante intensa. Basta citar os muitos 

eventos e práticas de letramento religioso, os quais contemplam a participação da missa e a 

oração da liturgia das horas (uma compilação de 07 momentos de oração, ou horas litúrgicas, 

num total de 21 salmos, 07 leituras bíblicas e 01 leitura da vida dos santos ou escritos dos 

Santos Padres da Igreja, ou de escritores escolásticos). Esses eventos são práticas ‘cotidianas’ 

obrigatórias na vida do seminarista.  

Nesse contexto, não é o caso de simplesmente questionar a prática da leitura de livros 

de autoajuda, mas de questionar essa prática por parte de indivíduos que através da sua 

escolha vocacional, professam a fé em um Deus que promete, entre outras coisas, a libertação 

interior para todos aqueles que seguem suas palavras. Partindo do princípio de que a escolha é 

realmente vocacional, como explicar que esses seminaristas sintam necessidade de encontrar 

verdades absolutas e respostas para conflitos existenciais fora dos escritos cristãos?  

A constatação da aceitação da literatura de autoajuda aponta para o fato da 

transformação social inerente ao momento histórico e sociocultural contemporâneo, no qual 

há uma necessidade, por parte das pessoas, de encontrar informações já tratadas, diluídas pela 

compreensão do outro. Um conhecimento pronto para ser usado, sem necessidade de muita 

reflexão.   

 

(41) Helder – [...] o Seminário vai às discussões/ as leituras/ de autores cristãos/ 

de autores não cristãos/ de teólogos/ de gente que não tem nada a ver com Igreja/ 

sobre os jornais/ tudo isso/ a gente vai percebendo e vai tendo como o critério/ o 

critério cristão/ a gente vai avaliando a realidade a partir de Cristo/ e aí aquilo que 

não é cristão/ então a gente vai sempre excluindo/ cristão no sentido de é/ é/ de 

Igreja/ assim/ aquele que não é/ quem não é da Igreja Católica/ não é bem assim/ 

mas aquilo que não é realmente de Cristo/ a ética/ aquilo que não é ético/ que/ ah/ 

então isso é rejeitado/ é visto como o mal/ não significa dizer que só quem vive a 

ética cristã sejam os cristãos/ o mundo todo/ é/ foi influenciado pelo acontecimento 

de Jesus Cristo/ então/ as grandes religiões/ o budismo/ o hinduísmo/ essas grandes 

religiões/ as grandes religiões do mundo olham para a pessoa de Jesus Cristo e vêm/ 

e o vêm da melhor forma possível/ talvez não o vejam como nós cristãos o vemos 

que é o Salvador/ Deus encarnado/ [...] 
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Neste fragmento, Helder sinaliza para uma abertura literária dentro do processo 

formador do seminarista. É interessante observar o movimento a partir do qual ele justifica a 

leitura de autores de distintos posicionamentos filosóficos, ele diz: [...] a gente vai avaliando 

a realidade a partir de Cristo [...] aquilo que não é realmente de Cristo [...] isso é rejeitado 

[...], no entanto, a questão que se coloca é: como saber se os critérios éticos cristãos realmente 

se mantêm íntegros quando há tantas influências diametralmente opostas veiculadas por textos 

cujos propósitos finais, muitas vezes, servem apenas para diminuir a imagem e a importância 

da própria Igreja Católica.  

 

4.4.3  Práticas e eventos de letramento no Seminário 

 

Quanto às práticas de letramento específicas da sala de aula, a tabela 3 nos oferece um 

panorama das atividades realizadas por nossos colaboradores em seu processo formador. 

Conforme os dados gerados, vemos que os eventos e práticas de letramento pertencentes ao 

universo da sala de aula no contexto do Seminário são semelhantes ao que ocorre em outros 

contextos não religiosos.    

 

Em seu curso de formação religiosa, que
atividades são realizadas em sala de aula?
Atividades Freqüentemente Às vezes Raramente Nunca

a. Explicação oral de conteúdos pelo professor. X - - -

b. Realização de trabalhos em grupos. X - - -

c.Cópia de textos de estudo. X - - -

d. Exercícios escritos. X - - -

e. Leitura de jornais, revistas . - X - -

f. Produção de textos ou redação. X - - -

g. Apresentação de vídeo ou filmes. - X - -

h. Debates e discussões em grupos. X - - -

i. Seminários. X - - -

j. Jogos ou dramatizações. - - X -

1. Provas. X - - -

m. Leitura em voz alta. X - - -

n. Leitura silenciosa e interpretação de textos. X - - -

o. Reescrita de seus próprios  textos - X - -

 
              Quadro 6 – Atividades em sala de aula 

 

Em relação ao quadro 4, escolheremos algumas dessas atividades para evidenciar o 

caráter de prática escolar que a leitura e a escrita assumem, mesmo direcionadas a outros 
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propósitos da formação religiosa. A realização de trabalhos em grupo (b), os debates e 

discussão em grupo (h) e a apresentação de seminários (i) requerem, para sua perfeita 

organização, o estabelecimento de atribuições, comprometimento com as leituras, discussões 

sobre o tema pesquisado, reflexão sobre as diferentes colocações ou pontos de vista 

apresentados. Essas são atividades que ressaltam a interatividade e a aceitação de regras 

estabelecidas compartilhas e validadas por todos.   

A boa execução dessas atividades conduz a dois resultados. O item (b) está 

relacionado com a aquisição do conhecimento, o que pressupõe que, para se chegar a esse 

resultado, se faz necessário um conjunto de ações compartilhadas, efetivadas para o 

desenvolvimento de estratégias de conduta sociais e aquisição de competências linguísticas. 

Os itens (h) e (i) estão relacionados com o processo de afirmação da autoestima relacionada 

com a avaliação feita pelo professor. Um conceito muito presente em suas narrativas é o de 

serem alunos muito bem avaliados pelos professores. As demais atividades correspondem ao 

uso normativo de gêneros escolares.  

Chama a atenção a pouca expressividade das práticas de leitura do jornal e revistas e 

a prática de reescrita de textos. Para o escritor proficiente, a produção textual faz parte de um 

processo no qual o texto passa por várias revisões até atingir um determinado patamar de 

qualidade. Diferentemente, o escritor iniciante vê o texto como produto e, por isso mesmo, ele 

deve atingir seu propósito comunicativo em sua primeira tentativa de escrita.  

Talvez essa pouca expressividade na prática da reescrita explique o fato de Fernando, 

no fragmento (42), considerar que tem grande dificuldade em escrever sem fazer correções.  

 

(42) Fernando – [..] as práticas de leitura e escrita/ né?/ aqui a gente exercita 

muito/ isso/ não é?/ inicialmente eu tive GRANDES dificuldades/ primeiro porque 

/tudo que me vinha na cabeça eu queria escrever/ e às vezes ESCREVIA e errava/ 

não é?/ ainda/ ainda hoje/ assim/ eu tenho que ESCREVER/ fazer umas duas leituras 

pra fazer as correções/ porque tem muita coisa que eu vou escrevendo / e PARO/ e 

escrevo outra coisa/ depois volto e/ as/ as minhas monografias/ às vezes dá um 

trabalho enorme/[...].  

 

No fragmento anterior, Fernando relata sua dificuldade com o processo de escrita e de 

reescrita. Ao colocar [...]/ inicialmente eu tive GRANDES dificuldades/ primeiro porque /tudo 

que me vinha na cabeça eu queria escrever/ e às vezes ESCREVIA e errava [...], Fernando 

aponta para um problema comum no processo de escrita que aflige a maioria dos alunos em 

processo de formação: a ideia de que o texto não precisa ser revisto. Embora Fernando revele 

a importância desta atividade no ato de escrever, quando ele diz: [...] ainda/ ainda hoje/ 
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assim/ eu tenho que ESCREVER/ fazer umas duas leituras pra fazer as correções [...] nos dá a 

impressão de que ele preferia ter a capacidade de escrever corretamente da primeira vez. Esse 

tipo de comportamento é típico de escritores iniciantes que apresentam grande resistência para 

reescrever o texto. Isso sugere a compreensão de que a produção de um texto se dá por um ato 

de inspiração, pronto para ser registrado no papel.  

O ‘trabalho’ a que Fernando se refere, certamente, está associado ao processo de 

revisão do texto, às escolhas do dizer, à escolha da formatação específica que atenda a uma 

determinada intenção comunicativa. Todo esse processo conduz à necessidade de entender os 

gêneros discursivos e suas funções sociais. 

 

4.4.4  Principal gênero discursivo produzido – a redação 

                                                                               

É solicitada para você, por seus 
professores, a produção de quais gêneros 

discursivos?

0

1

2

3

4

5

6

7

Gêneros discursivos

Cartas

Relatórios

Cartazes

Jornais e boletins 
informativos

Redações

 
                   Gráfico 8 – Produção de gêneros discursivos  
 

De acordo com o gráfico 8, vemos que a ‘redação’ ainda se constitui no gênero mais 

explorado em sala de aula, seguido do gênero relatório. Apesar de a produção do gênero 

redação ser específica do ambiente escolar, vemos que na esfera do Seminário, ela continua a 

assumir um papel de relevo. Inferimos que essa escolha ocorre porque, tanto para o professor 

quanto para o aluno, essa produção textual assume um caráter de praticidade técnica, já que 

para a maioria dos alunos, bastaria seguir a regra que pede uma composição estrutural 

composta de introdução, desenvolvimento e conclusão.  
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Para a produção desse gênero, cabe ao aluno aprender a desenvolver competências 

discursivas como, por exemplo, ser capaz de organizar ideias de seu texto no sentido de 

posicionar-se contra ou a favor de um determinado assunto e argumentar em defesa de seu 

posicionamento. Além disso, na visão dos alunos, esse é um gênero de fácil elaboração, pois 

muitos acreditam tratar-se de uma produção textual, na qual eles podem discorrer livremente 

sobre qualquer assunto. No contexto do Seminário, essas produções textuais têm como 

propósito capacitar esses alunos para a produção de suas monografias ao final dos cursos de 

Filosofia e Teologia.  

É interessante observar a ocorrência de produção dos gêneros cartazes e jornais. Essa 

prática se explica pelo fato de serem os próprios seminaristas os responsáveis pela divulgação 

dos eventos realizados pela Diocese, daí ser destinada àqueles com maiores aptidões 

linguísticas e técnicas (letramento digital) a incumbência por esses tipos de atividades.  

Quanto à competência relativa ao letramento digital, conforme o gráfico 9, inferimos 

que o Seminário fornece condições para os seminaristas terem acesso à inclusão digital. Na 

atualidade, essa competência, entre outras, passa a ser uma condição necessária para a agência 

religiosa.  Conforme sabemos, vivemos um momento especial na história da humanidade no 

qual o processo de modernização, entendido como resultado do progresso baseado na 

atividade
65

, oferece a todos nós oportunidades de dinamizar nossas ações, proporcionar novos 

modelos de  interações e facilitar nossa agência pessoal e social. As relações humanas, 

entendidas em sua plenitude, encontram-se dependentes da tecnologia, a qual controla e 

organiza, a partir de uma rede complexa de interligações, nossas ações no mundo. Imersos 

nesse contexto tecnológico, saboreamos os frutos de um processo que exige compromisso 

social, criatividade e agência construtiva.  

                                                           
65

 Conforme apresentado na seção 3.2 que trata do conceito de ‘Agência Humana’ - Sztompka (2005). 
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Quais equipamentos você utiliza ou utilizava em 
sua última função no Seminário?

Equipamentos

4 4

7

4

7 7

Calculadora Copiadora

Computador Retroprojetor ou projetor multimídia

Aparelho de som e CD-Player TV, Vídeo e DVD

 
                 Gráfico 9 – Equipamentos utilizados na esfera do Seminário 

 

 

Observando-se esse contexto social cada vez mais dependente da técnica 

computacional, podemos nos perguntar como e de que forma é possível garantir seu acesso 

àqueles pertencentes a camadas sociais desfavorecidas. Essa é uma questão que aponta para o 

problema da exclusão digital, fato que contribui para acentuar a distância entre os que têm 

acesso à informação e os que continuaram marginalizados. Na esfera do Seminário e, 

principalmente, no contexto religioso como um todo, vemos diariamente o uso da tecnologia a 

serviço da Evangelização. Muitos dos sites e blogs de caráter evangelizador são ‘criados e 

mantidos’ pelos próprios religiosos e leigos ligados à catequese.  

O meio eletrônico digital, desde muito tempo, já revelou sua grande vocação de 

divulgador de informação e, percebendo os benefícios proporcionados pelas praticidades da 

velocidade de informação e grande poder de abrangência, as instituições religiosas aderiram 

ao uso de equipamentos em seus domínios. Essa medida garante, em parte, que o acesso à 

tecnologia e ao vasto conhecimento veiculado pelas páginas da web possa estar ao alcance 

daqueles que, de alguma forma, encontravam-se na condição de ‘excluído digital’.  

É interessante observar que o simples acesso às páginas virtuais proporciona aos 

seminaristas novas práticas leitoras, conduzindo-os a desenvolver e ampliar suas 

competências discursivas. Temos, nesse aspecto, leitores frequentes de conteúdos virtuais 

diversos, fato que contrasta com as informações apresentadas no gráfico10, quando a prática 

da leitura está centrada no livro impresso. 
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De modo a complementar as informações apresentadas, veremos no gráfico 10, 

apresentado a seguir, que as práticas leitoras de nossos colaboradores parecem atender a 

necessidades de exigências pessoais. Nessa resposta não está contemplada a leitura da Bíblia e 

de texto bíblicos. Observamos que a formação leitora do seminarista obedece a critérios 

puramente pessoais. Há aqueles que encontram na leitura o prazer da descoberta e, por isso 

mesmo, estão sempre buscando informações novas, e há aqueles que apresentam mais 

dificuldades  de concentração e se conformam em realizar apenas as leituras obrigatórias.  

Quando o foco da leitura passa a ser o livro impresso, chama a atenção o fato de haver 

tão poucas leituras anuais nas práticas de nossos colaboradores. Uma possível explicação se 

daria pelo fato de eles levarem uma rotina regrada, na qual cada hora do dia corresponde a 

uma atividade pré-definida e de suas obrigações leitoras serem voltadas para leituras de textos 

religiosos de modo a não sobrar muito tempo para a leitura de textos de outras esferas 

discursivas. 

 

4.4.5  Práticas de leitura ao longo do ano 

 

Excetuando-se a Bíblia e textos religiosos,
quantos livros aproximadamente você leu no
último ano?

0

1

2

Média da leitura anual

proximadamente 2 livros

aproximadamente 3 livros

aproximadamente 4 livros

aproximadamente 5 livros

aproximadamente 6 livros

aproximadamente 8 livros

mais de 10 livros

 
                       Gráfico 10 – Leitura de livros diversos ao longo do ano.   
 

A justificativa colocada anteriormente pode ser corroborada com a leitura do 

fragmento (43), no qual Flávio relata que há muito o que ler, mas essa leitura se resume ao 

livro do Catecismo da Igreja Católica, um livro grosso que eles precisam conhecer por inteiro. 

No entanto, apesar de haver debate em sala de aula, o seminário para a apresentação do livro é 
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dividido em módulos, de modo que cada um lerá apenas as páginas do Catecismo 

correspondentes a sua parte na apresentação. 

 

(43) Flávio – [...]/ livro é o que não falta pra ler. É ler, porque a gente tem a todo 

instante tem o Catecismo, o Catecismo a gente tem estudado algumas partes// com o 

professor/ outras// outras a gente// a gente fica/ é// ele diz que é pra gente ler em 

casa/ tem coisas que a gente não debate na sala/ tipo assim/ ler somente quando é 

muito grande e a gente precisa dar conta dele inteiro, /né?/ esse é o ano da gente 

conhecer/ se a gente não conhecer o Catecismo da Igreja Católica/ a gente vai se 

enrolar mais lá na frente/ porque a gente precisa ter base/ e a base é o Catecismo/ 

então, a gente tem o seminário de algumas partes/ cada um pegou uma parte/ por 

causa/ assim já tinha dado// adiantar nosso estudo ou chegar em casa/ e já aqui tem o 

professor na classe /né?/[...].  

 

O problema da pouca prática da leitura é generalizado no nosso país, e a situação não 

poderia ser diferente nos Seminários católicos. Conforme podemos atestar, a média anual de 

leitura é extremamente baixa. Esse fato já se mostra preocupante quando se trata do perfil da 

população em geral, mas tratando-se de seminaristas em processo de formação, essa realidade 

é ainda mais inquietante. Como sabemos, a função do sacerdote na sociedade abrange não 

apenas a transmissão de um grupo de normas e condutas a serem seguidas socialmente. Trata-

se principalmente da perpetuação da transmissão de verdades de fé cuja aceitação tem 

atravessado os séculos, ainda que sofrendo sérias restrições em alguns períodos da História.  

Talvez nunca, como nos dias de hoje, o discurso da Igreja Católica deva estar 

revestido de uma poderosa ação argumentativa, buscando embasamento teórico, tanto no 

campo da Filosofia e da Teologia quanto no das outras ciências, de modo a convencer um 

público imerso em uma sociedade da informação imediata e na qual, muitas vezes, a ciência 

tem mais prestígio do que a fé em Deus.  

Toda essa formação intelectual, necessária para preparar os seminaristas para os 

desafios da evangelização nos dias atuais, deve, no entanto, dar-se de modo harmonioso. Os 

estudos realizados a partir de uma visão multidisciplinar devem conduzir a um fortalecimento 

dos dogmas aprovados ao longo desses dois mil anos de Igreja Católica no mundo. É, 

portanto, função de cada seminarista e de cada sacerdote, esforçar-se para, em respostas aos 

questionamentos do tempo presente, encontrar na literatura disponível os vários argumentos 

que, harmonizados, possam conferir a seu discurso um caráter convincente.  

Uma vez que esta operação não possa ou não venha a ser realizada, cada vez mais a 

Igreja sofrerá com a perda de fieis, tanto para outras religiões, quanto para o indiferentismo 

religioso ou para o ateísmo científico. No entanto, qualquer interpretação pessoal deve 
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enquadrar-se nos moldes doutrinários da Igreja. Não se trata de construir uma nova teologia, 

mas de fortalecer os dogmas católicos, através da argumentação filosófica e do embasamento 

científico multidisciplinar.  

Quanto ao perigo de um desvirtuamento da doutrina católica, há que considerarmos 

que a ocorrência de falhas graves na formação do seminarista pode implicar em desvios na 

interpretação da doutrina e uma multiplicidade de posicionamentos, por parte dos futuros 

sacerdotes, frente às mesmas questões levantadas pelos fieis e pela sociedade em geral. 

Semelhante falta de unidade apenas resultaria em prejuízo para a Igreja, que teria de deparar-

se com uma crise doutrinária interna. De fato, não é raro ver padres ensinando doutrinas bem 

diferentes, causando confusão nos fieis. Para solucionar problemas como este, existe, na 

Igreja Católica, a Congregação para Doutrina da Fé, órgão responsável por normatizar 

questões ainda em aberto que por ventura surjam dentro do meio eclesiástico. 

 

4.4.7  Presença de gêneros discursivos orais na construção da identidade 

 

A quarta dimensão é a “pastoral”. Trata-se de preparar o seminarista para 

desempenhar funções com as quais ele vai se deparar no exercício do sacerdócio. Para tanto, é 

preparado a comungar com os ideais de caridade cristã, conhecer e exercitar o mistério da 

Palavra, do culto e da santificação.  

A dimensão pastoral, juntamente com as demais dimensões já apresentadas, procura 

integrar o futuro sacerdote à prática comunitária da doutrina da Igreja Católica na qual o 

sacerdote se oferece a si mesmo como servo de todos. Nesse contexto, os estudos em Teologia 

têm valor determinante, uma vez que servem de alicerce para assegurar e validar os ideais da 

formação do futuro sacerdote.  
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Quais gêneros discursivos (orais) são mais
frequente em sua formação?

0

1

2

3

4

5

6

7

Gêneros da oralidade

Seminário temático 
(apresentação individual 
ou em grupo).

Debates.

Mesas redondas.

entrevistas.

Relatos de experiências.

 
                      Gráfico 11 – Gêneros discursivos mais frequentes.   
 

Conforme o gráfico 11, as práticas de letramento na esfera do Seminário privilegiam 

as estratégias de seminário temático, os debates livres e os relatos de experiências. Este 

último, muito atraente em ambientes religiosos. Nesses eventos de letramento religiosos, os 

relatos de experiência adquirem valor de terapia de grupo, pois uma experiência negativa ou 

positiva experienciada por qualquer um deles pode servir de ensinamento ou ser revestida de 

valor moral. 

 

(44) Helder – [...] sim/ como já falei/ as disciplinas de Filosofia do Mundo Físico/ 

Antropologia Teológica/ Antropologia Filosófica/ questões ligadas à Filosofia e 

Teologia/ são disciplinas ligadas ao ser/ né?/ então/ essas disciplinas sempre me 

chamaram atenção/ justamente porque trazem à discussão sobre quem é o homem/ o 

que é o homem/ é/ a sua relação com o mundo/ a sua relação com as pessoas/ a sua 

relação com a divindade/ é interessante/ hoje eu li um texto de Batista Mundim/ um 

texto filosófico/ inclusive/ mas ele aborda a questão do Sagrado/ e ele vai dizer 

justamente que o homem/ desde o paleolítico/ está/ de pé de braços abertos 

procurando Deus/ na busca de Deus/ nessa saída de si para essa metafísica/ própria 

de todo o ser humano/ desde que seja ser humano/ e aí então/ isso sempre um grande 

interesse para mim/ grande interesse para mim/[...]. 

 

A dimensão pastoral talvez seja a mais exigente dentre todas, e é por essa razão que, 

durante todo o período de seminário, percebe-se no discurso do seminarista que sua missão é 

doar-se para o outro, seguindo o exemplo daquele que ele, o seminarista, tem como 

representante da divindade cristã: Jesus Cristo.  
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(45) Rafael – [...] importar-se com o próximo como Jesus dizia: amai o próximo 

como a si mesmo/ ele não dizia/ amai seu pai e sua mãe tão somente/ seus amigos/ 

mas amai aqueles que estão atrás de grades/ aqueles que estão nas ruas/ e eu sempre 

tive uma preocupação muito grande com isso/ né?/ com/ com a sociedade como um 

todo/ né?/ eu acredito que a minha vocação/ ela foi desembocar no Seminário por 

causa dessa preocupação/ eu/ eu não sei como mudar as coisas/ mas eu/ eu busco 

fazer alguma coisa pelo menos no dia a dia/ tá/ por exemplo/ eu posso não mudar a 

sua vida/ mas eu posso mudar um momento na sua vida/ eu posso torná-la melhor/ 

eu posso tornar mais feliz/ [...]. 

 

O seminarista retoma esse discurso, incorporando-o a sua fala de modo tão frequente 

que nos parece dizer que sua vocação só existe em função do outro. Por outro lado, em sua 

condição humana, ele também passa pelo processo de descoberta do mundo exterior, do 

mundo do conhecimento com suas exigências cognoscitivas atreladas ao compromisso dos 

estudos no propedêutico. De uma forma geral, o compromisso com o conhecimento filosófico 

torna-se indispensável para a compreensão e associações entre o antigo, representado por uma 

tradição cultural que se baseia em um modelo de conduta e fé ancorados em textos bíblicos, e 

o atual, presente e representado pelas incertezas e transitoriedade dos valores nos dias atuais.  

Ao longo de sua existência, o homem busca incessantemente progredir no 

conhecimento da verdade e, para atingir este fim, variados são os recursos. Desde a 

contemplação da natureza pelos pensadores gregos aos astrofísicos, observadores do infinito 

Cosmos, estas perguntas ainda merecem respostas: Quem sou? De onde venho e para onde 

vou? Por que existe o mal? O que é que existirá depois dessa vida? 

Essa busca por respostas que, se obtidas, são capazes de modificar toda a humanidade, 

é responsável por tornar a existência do homem mais humana. É nesse contexto que se 

sobressai a Filosofia
66

, cuja contribuição específica está em levantar questões sobre o sentido 

da vida e esboçar respostas a partir de um rigor metodológico, constituindo-se, assim, em uma 

das tarefas mais nobres da humanidade. 

A Igreja, por sua vez, aprecia o esforço do pensamento filosófico direcionado para a 

dignificação da existência pessoal, pois esta reconhece na Filosofia um instrumento 

indispensável para aprofundar a compreensão e o caminho para conhecer verdades 

fundamentais relativas à existência do homem.  

De modo mais direcionado à preparação do seminarista, a Filosofia representa esse 

meio com o qual o sacerdote aprofunda sua compreensão sobre a fé e se fortalece para 
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comunicar a verdade do Evangelho a todos que ainda não a conhecem, conforme palavras de 

João Paulo II (1999, p.13-14). 

 

[...] De fato, não se pode negar que este período, de mudanças rápidas e complexas, 

deixa sobretudo os jovens, a quem pertence e de quem depende o futuro, com a 

sensação de estarem privados de pontos de referências autênticos. A necessidade de 

um alicerce sobre o qual construir a existência pessoal e social faz-se sentir de 

maneira premente, principalmente quando se é obrigado a constatar o caráter 

fragmentário de propostas que elevam o efêmero ao nível de valor, iludindo assim a 

possibilidade de se alcançar o verdadeiro sentido da existência. Desse modo, muitos 

arrastam a sua vida quase até a borda do precipício, sem saber o que os espera. Isso 

depende também do fato de, às vezes, quem era chamado por vocação a exprimir em 

formas culturais o fruto da sua reflexão ter desviado o olhar da verdade, preferindo o 

sucesso imediato ao esforço duma paciente investigação sobre aquilo que merece ser 

vivido. A filosofia, que tem a grande responsabilidade de formar o pensamento e a 

cultura por meio do apelo perene à busca da verdade, deve recuperar vigorosamente 

a sua vocação originária [...].  

  

O estudo da Teologia na construção da identidade dos seminaristas trata das questões 

referentes ao conhecimento da divindade e de seus atributos em relação ao mundo e ao 

homem, sustentados na verdade religiosa revelada. Desse modo, a Teologia Católica tem 

como base o estudo racional dos textos sagrados e, a partir deles, constrói seus dogmas e seus 

princípios, dentro da tradição cristã.  

É com base nos estudos teológicos e no respeito escrupuloso pela natureza da Teologia 

Bíblica que se constrói os pilares da formação sacerdotal, na qual a verdadeira Teologia 

provém da fé e quer conduzir à fé
67

, premissa que foi elaborada pelo sínodo
68

 e que procura 

abranger a forma com a qual a Igreja concebe os estudos Teológicos.  

Dessa forma, tem-se que no processo de constituição dos seminaristas, os estudos 

teológicos têm a função de alimentar constantemente a fé daquele que neles se instrui. Além 

disso, observando-se a historicidade da própria Igreja Católica e seus principais 

representantes, idealiza-se que o futuro teólogo seja um exemplo em virtude, sustentado na fé, 

pois antes de tudo, ele deve ser um crente, que coloca à prova sua própria fé quando dela se 
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 Conferir: Exortação apostólica pós-sinodal Pastores Dabo Vobis de Sua Santidade João Paulo II ao 

Episcopado, ao Clero e aos fiéis sobre a formação dos Sacerdotes nas circunstâncias atuais. São Paulo: Edições 

Loyola, 1992. (p.66). 
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  Sínodo : [Do gr. sWnodos, ‘reunião’, ‘concílio’, pelo lat. tarD. synodu.] 1.Assembléia regular de párocos e 

outros padres, convocada pelo bispo local: 2. Assembléia de bispos do mundo inteiro, que se reúne 

periodicamente desde 1967 para, sob a presidência do Papa, tratar de problemas da Igreja universal. 3.Órgão 

colegiado e permanente do governo eclesiástico das Igrejas do Oriente.  (Fonte: FERREIRA, Aurélio B. de 

Hollanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11ª, 2004). 
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interroga com o propósito de atingir uma compreensão mais ampla, sustenta pela reflexão 

filosófica. 

É com base nos princípios filosóficos e teológicos que é elaborada e estudada a Sacra 

Doctrina, que capacita, teoricamente, o futuro sacerdote ao exercício pleno de suas funções 

em comunidades ou no comando de uma Pastoral. 

Para produzir Filosofia, é necessário o pressuposto da crença de que a razão humana é 

capaz de conferir um significado verdadeiro à realidade através do uso correto da linguagem. 

Falamos em pressuposto, pois é fato aceito pelos estudiosos da Teoria do Conhecimento
69

, 

ramo da Filosofia que discorre sobre a capacidade humana de conhecer algo, que a 

comprovação irrefutável de uma verdade filosófica está além da própria razão.  

Para se fazer teologia, e Teologia Católica, são necessários os seguintes pressupostos: 

1) As Sagradas Escrituras contém a Verdade revelada por Deus em todo seu conteúdo; 2) A 

Filosofia é o suporte linguístico-racional apropriado e imprescindível para a construção de um 

sistema teológico coerente através da identificação das chaves interpretativas que conferem 

unidade de significado aos eventos discursivos situados e, algumas vezes, aparentemente 

contraditórios que formam as Sagradas Escrituras. 

Para o seminarista, o contato logo cedo com a Teologia tem como principal finalidade 

o fortalecimento da fé pelo auxílio da razão. Quanto mais interligações lógicas se construírem 

entre os dogmas de fé, o conteúdo bíblico e a tradução cristã, tanto mais o sistema teológico 

católico estará preparado para a resolução de conflitos vindouros. 

Ao explorarmos as propostas formativas no contexto do Seminário, percebemos que, 

no processo formador do seminarista, os desafios não se limitam às questões relativas à fé e à 

vocação. Faz-se necessário depreender um grande esforço teórico, o qual obrigatoriamente 

implica a imersão constante em práticas de letramento direcionadas à aquisição de um 

conhecimento vasto. Tal conhecimento, necessariamente, deverá contemplar as dimensões 

formativas responsáveis pela constituição de identidades pessoais e sociais do seminarista, 

pela compreensão das estruturas que garantem o estabelecimento de relações sociais e pela 

validação do conjunto de normas, crenças e valores que estruturam a instituição Igreja. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto da família, conforme mostra nossa análise, entendemos que o papel 

social representado pelo núcleo familiar, primeira agência formadora, é colocado no lugar de 

destaque que merece, ou seja, a família ainda representa a mais importante instituição social, 

mesmo aquelas que se apresentam socialmente fragmentadas, como a da maioria de nossos 

colaboradores. A influência da figura materna, representando não apenas o pilar espiritual da 

família, mas principalmente o elo aglutinador e representante maior do primeiro grupo de 

pertencimento, fortalece a imagem da mulher como a de um ser humano que se doa e se 

humilha para se tornar uma vencedora quando seus filhos ultrapassam as expectativas de 

realização social, se observadas às condições socioeconômicas de origem.   

Outro fator social que mereceu destaque em nossas análises diz respeito ao poder 

estruturante do meio social, mais especificamente das influências socioculturais e religiosas 

na formação da identidade de nossos colaboradores. A imersão em práticas e eventos de 

letramento, altamente consolidados pela tradição, contribuiu para o desenvolvimento de 

sentimentos de pertencimento, os quais, por sua vez, ancorados em um conjunto de crenças, 

normas e valores, passam a ser resignificados a partir da ótica cristã. Vimos também que, no 

plano familiar, a leitura e a escrita, voltadas para a evangelização, funcionaram como 

ferramentas de fortalecimento dessa tradição, como também se configuraram como modos de 

ação no mundo. A compreensão da vida, seus papéis sociais e a organização social da família 

obedeciam a um modelo que servia de base para a compreensão e aceitação dos fatos sociais, 

de modo que a agência somente poderia ocorrer se observados alguns critérios relacionados a 

normas de conduta condizentes com a ética cristã. 

Buscando evidenciar mundos de letramentos distintos do escolar, o conteúdo gerado 

por nossas entrevistas pouco acrescenta sobre as experiências vivenciadas em ambientes 

estritamente escolares. Mesmo assim, fragmentos de narrativas deslizaram sobre esse terreno, 

e os resultados foram depoimentos poucos animadores. Com exceção de três de nossos 

colaboradores que consideraram ter sido essa apenas uma fase normal a qualquer estudante, as 

lembranças relativas ao período escolar foram, quase sempre, associadas a imagens negativas, 

tais como a incapacidade de aprendizagem pessoal ou as falhas do ensino público.  

Apesar de nossa pesquisa não ter pretensões intervencionista, cabe uma colocação 

acerca do modelo proposto pelas escolas estaduais. Estamos cientes de que a maioria dos 



187 

 

professores que compõem a rede pública é formada por pessoas íntegras, comprometidas com 

sua profissão, de forma que não nos cabe, de forma alguma, fazer qualquer julgamento que 

seja em relação a esses profissionais, mas é certo que o modelo de ensino não atende às 

exigências por competências diversas para uma atuação plena na sociedade. 

Nossos alunos precisam urgentemente adquirir competências discursivas - escrita e 

oralidade - valoradas socialmente, e, para tanto, é preciso: ter direito a voz; participar de aulas 

dialogadas a partir das quais o conhecimento possa ser construindo ao mesmo tempo em que é 

revestido de sentido para esse aluno; ser observada a heterogeneidade sociocultural e 

econômica de nossas regiões e os mundo de letramento do qual fazem parte nossos alunos, 

como também devemos explorar o poder de criatividade e superação inerente ao ser humano.  

Somos conscientes de que o problema é bem mais complexo. É preciso ensaiar 

modelos diferentes de ensino, tais como as propostas de projetos de letramento que buscam 

privilegiar o contexto social e as riquezas culturais da região, situando o aluno em seu mundo 

real e concreto e, ao mesmo tempo, buscando despertar nesse aluno uma reflexão crítica 

acerca de sua própria sociedade e de seu papel social.  

Uma maior riqueza de detalhes sobre os mundos de letramento de nossos 

colaboradores está relacionada à participação em grupos de jovens ligados a Pastorais 

Católicas. Conforme nossas análises, diferentemente do que ocorre em ambiente escolar, as 

instituições voltadas para o trabalho social, mais especificamente, em nossa pesquisa, as 

Pastorais, em sua tentativa de expandir os meios de evangelização e proteger os jovens das 

forças destrutivas da sociedade, desenvolvem um importante papel social porque, dentre 

outros objetivos, buscam não apenas convidar os jovens a refletir sobre a diversidade cultural, 

mas principalmente estimular a criatividade e garantir o desenvolvimento da autoestima de 

cada participante. De forma indireta, a participação ativa nesses grupos, cujas propostas estão 

ancoradas na evangelização e em ações sociais, prepara os jovens para enfrentar melhor os 

problemas da vida real, pois as experiências voltadas para a realização de ações solidárias 

propiciam o surgimento de um sentimento de liderança em cada um de seus participantes.  

Complementando, entendemos que o envolvimento ativo nesses grupos e a conduta 

social adotada em ambientes paroquiais funcionam como prolongamento do letramento 

religioso familiar. Nesses ambientes, a imersão em várias práticas de letramento baseadas em 

textos religiosos conduzem os jovens a adotar um comportamento mais comprometido com os 

propósitos religiosos e sociais do grupo do qual fazem parte. Esse comprometimento reclama 

um conjunto de atitudes, tais como: o engajamento responsável nas atividades propostas; o 
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cumprimento de ações solidárias como parte de suas obrigações; a participação ativa e 

continuada nos encontros semanais, o desenvolvimento da competência discursiva (todos são 

convidados a narrar como e de que forma realizaram as ações a eles designadas, como 

também se pronunciar sobre os temas debatidos); o respeito para com os demais colegas, a 

disciplina no convívio social, a desenvoltura em travar contatos com desconhecidos e/ou 

situações inusitadas. 

Conforme revelam as narrativas de nossos colaboradores acerca do papel social 

desempenhado pelos grupos de jovens, é interessante observar que, ao assumirem tarefas ou 

cargos de responsabilidade perante o grupo, nossos colaboradores buscam desenvolver um 

trabalho de forma exitosa, porque a ele foi dado um voto de confiança. Essa parece ser uma 

situação diferente da realização de um trabalho escolar, no qual o resultado é uma nota. O 

sucesso decorrente do trabalho bem realizado na sociedade coloca em evidência o ser social e 

o projeta como alguém confiável. 

Relembrando o processo formador de Fernando, vimos que sua condição de possuidor 

de múltiplas competências, quando orientadas para a agência, produziram consequências 

sociais positivas. Na condição de auxiliar de catequista, Fernando usou de competências 

diversas, tais como a autodisciplina, a estratégia interativa, a busca por respostas e a 

capacidade de influenciar positivamente os outros para encontrar um sentido para sua própria 

vida. Ou seja, sua busca pessoal por respostas relativas à sua própria fé o conduziu a agência 

na Pastoral de Macaíba, de forma que as leituras de textos bíblicos e o processo de 

evangelização não apenas despertaram a atenção para seu potencial agentivo, mas, 

principalmente, revelaram que a inserção em determinadas esferas sociais conduzem ao 

fortalecimento do sentimento de autoestima, e, consequentemente, para o fortalecimento de 

confiança nas relações pessoais e nas instituições sociais. 

Se, por um lado, as práticas de letramento relativas aos processos formadores 

socioeducacionais e familiares de nossos colaboradores revelam quadros de mazelas sociais 

preocupantes, por outro lado, o desejo de ascensão social revelou-se determinante para 

promover transformações pessoais de forma surpreendentes. A partir das narrativas de nossos 

colaboradores, vimos que três deles conseguiram superar condições extremamente adversas, 

principalmente às relacionadas a competências cognitivas e assumir posições sociais 

valoradas, como por exemplo, o atual padre Marcelo, que saiu da condição de simples 

agricultor nordestino e concluiu sua formação de seminarista na Suíça, falando fluentemente 

em italiano.  
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Ainda em relação ao colaborador Marcelo, é interessante destacar o interesse dele em 

iniciar a escrever uma autobiografia ainda quando se encontrava na Suíça. Motivado pelo 

desejo de resgatar a memória de sua história, Marcelo detalha lembranças da infância com sua 

família e as dificuldades de manter-se estudando, mesmo tendo de percorrer longas distâncias 

entre o sítio da família e o povoado de Cacimba de Dentro; o sofrimento de sentir-se rejeitado 

pelos colegas do Seminário quando de sua chegada à Natal e a construção de uma nova 

identidade com sua ida para a Europa. Acompanhar a narrativa de Marcelo é entrever os 

vários mundos de letramento que formataram ‘suas identidades’. Primeiro, a relevância do 

letramento familiar: a influência materna de D. Jaciara e sua religiosidade; os ensinamentos 

práticos sobre como plantar, quando colher e como ‘cuidar da criação’ com seus irmãos, tios e 

primos, todos compartilhando a mesma “situação difícil do povo nordestino”, conforme suas 

palavras, e, por último, a descoberta da vocação.  

Outro momento interessante a ser observado, nessa trajetória pessoal, diz respeito aos 

mundos de letramento situado. As práticas de letramento familiar proporcionadas pelos 

eventos de letramento em torno do rádio de pilha, única possibilidade de travar conhecimento 

sobre os fatos semanais de maior destaque nacional. A hora escolhida para a reunião familiar 

era o momento de ouvir a “Voz do Brasil”, programa radiofônico de abrangência nacional, 

para, em seguida, fazer a atividade escolar à luz do candeeiro. Em uma época de modernidade 

tecnológica exacerbada, causa certo estranhamento saber que ainda existem famílias 

nordestinas vivenciando tal forma de isolamento no mundo.  

Ao escolher se dedicar ao sacerdócio, Marcelo decide seu futuro e muda a vida de toda 

sua família, pois as consequências de sua ida para a Europa abrangeu, de certa forma, toda a 

comunidade de Cacimba de Dentro, e, mais diretamente, a vida de seus familiares mais 

próximos. Uma das mudanças mais significativa para ele se deu por motivo do retorno de seu 

pai e de uma de suas irmãs à Cacimba de Dentro, os quais moravam em São Paulo havia 

muito anos. Outra mudança que mereceu destaque foi observada no claro interesse da nova 

geração, principalmente os sobrinhos, em se mostrar mais propensa a se dedicar aos estudos 

que a anterior.  

O outro exemplo de superação veio da parte de Rafael, que conseguiu ainda 

adolescente, e vivendo em condições precárias, descobrir o prazer da leitura e mudar sua 

trajetória de vida quando passou a conviver com uma família que lhe garantiu moradia, 

alimentação, educação e emprego. A influência determinante para sua transformação, segundo 
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ele mesmo, se deu quando de sua inserção no grupo de jovens, coordenado por uma irmã da 

Ordem religiosa Filhas da Caridade.  

De forma semelhante a Marcelo, Rafael também sentiu necessidade de escrever sobre 

sua experiência pessoal, e o resultado se deu com a publicação de um livro classificado pelo 

autor como sendo de autoajuda. Rafael desenvolveu práticas de leituras e escritas que o 

fortaleceram em seu percurso formativo, de forma que, hoje, ele nada lembra o menino que 

repetiu várias vezes a quarta série. Provavelmente, tal resultado estivesse relacionado às 

condições de privações experimentadas por ele do que por problemas de cognição.  

Em nosso passeio quase que exploratório por esses mundos de letramento, vimos que 

apesar de haver uma unidade de sentimento religioso que nos permite identificá-los como 

pertencentes a um grupo, há também fatores sociais distintos que foram determinantes para 

que cada um deles percorresse caminhos distintos em seus processos de descobertas e 

afirmações. 

A descoberta da vocação religiosa os conduziu ao Seminário Menor, primeiro estágio 

preparatório na formação do seminarista. Quanto à escolha pelo sacerdócio, é importante 

ressaltar que há, em todos os percursos pessoais apresentados nas Linhas de vida, uma 

coerência relativa à conduta religiosa. Vimos que, apesar de nossos colaboradores terem 

decidido optar pela vida religiosa, movidos pelo sentimento de pertencimento religioso, há 

também de considerarmos que, em maior ou menor grau, havia um desejo de desenvolver 

ações sociais e religiosas voltadas para evangelização da comunidade. 

No contexto do Seminário, vimos que o percurso que conduz os nossos 

colaboradores ao sacerdócio se configura, ele próprio, como um processo eliminatório. Se 

muitos entram no Seminário porque o consideram um refúgio para as dificuldades da vida 

mundana, sabemos que as exigências formativas podem representar barreiras difíceis de 

serem transpostas, pois muitos desistem, ou são convidados a sair, ao longo do primeiro ano.  

Sustentado em quatro pilares denominados de dimensão formativa, a formação no 

interior do Seminário é direcionada para o fortalecimento da fé e da construção de 

fundamentos filosóficos e teológicos necessários para o bom desenvolvimento das atribuições 

do sacerdote, seja em sua atuação no ‘sermão’, seja na orientação espiritual direcionada aos 

fieis individualmente. Nesse estágio formador, os mundos de letramento de nossos 

colaboradores se alargam na medida em que eles compreendem a complexidade de suas 
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funções sociais e religiosas, pois, atualmente, a Igreja necessita ir até seu rebanho, situação 

impensada em poucos séculos atrás.  

O futuro sacerdote precisará aprender a assumir, conforme as palavras de nossos 

colaboradores, sua função de pastor, ou seja, anular-se a si mesmo para doar-se para o outro. 

Este é um ponto que merece muita reflexão e discussão, principalmente tendo em vista a 

adoção de determinado tipo de comportamento por parte de padres católicos que não usam a 

batina, tampouco fazem voto de pobreza. Estaríamos diante de uma quebra de paradigma 

religioso que enfraqueceria a Igreja naquilo que ela tem de mais forte, a manutenção da 

tradição? Esse questionamento merece ser discutido em pesquisas futuras. 

Quanto aos mundos de letramento que se descortinam, vimos a necessidade de 

evidenciar as exigências que dizem respeito ao domínio de novos letramentos, tais como o 

digital. Infelizmente, dentre os muitos modelos de exclusão social, há de considerarmos que 

as exigências sociais apontam para a necessidade de todos desenvolverem competências 

relativas ao letramento digital, e no ambiente religioso não é diferente. O exemplo vem de 

cima, o site do Vaticano foi um dos primeiros a ser disponibilizado, em 1995, em 

multilínguas, recebendo milhões de visitas diariamente.   

Essa preocupação não é sem razão, a Igreja católica vem travando um luta diária 

contra a evasão de seus fieis, principalmente na Europa, onde Igrejas são alugadas para outros 

fins distintos da evangelização. Esses dados mostram a relevância de os seminaristas 

adquirirem competências múltiplas em relação aos novos letramentos, pois quanto maior a 

abrangência comunicativa, maior será a chance de arrebanhar novos fieis, além de manter 

cativos os já existentes. Conforme sabemos, a mídia sozinha não faz milagres, é preciso que 

entre em cena o discurso competente e coerente dos sacerdotes, conquistando e mantendo 

seus rebanhos fieis ao catolicismo. 

Boa parte de nossos colaboradores já finalizaram a formação no Seminário Maior de 

São Pedro e hoje são vigários em Igrejas espalhadas por nosso estado. Lembrando suas 

histórias de vidas, podemos afirmar que eles são agentes sociais, pois eles foram capazes de 

promover mudanças significativas para si mesmos como também para a comunidade da qual 

fazem e fizeram parte.  

Consideramos, portanto, que a principal contribuição dessa pesquisa esteja no fato de 

podermos explorar o contexto social, cultural e religioso do jovem nordestino que almeja o 

sacerdócio, pois esse é um processo invisível a nossos olhos. Na apresentação da figura social 
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do padre, deparamo-nos com um agente social formatado, pronto, sempre revestido de 

solenidade, de modo que, associado àquela figura, esperamos encontrar um conjunto de 

competências relacionadas à religiosidade e formas de agir socialmente condizentes com sua 

posição social. Investigar o processo formador do jovem de família católica, as influências do 

meio e sua inserção no Seminário, permitiu-nos, de certa forma, humanizar a imagem do 

sacerdote. Torná-lo, entretanto, mais humano não significa necessariamente despojá-lo de sua 

religiosidade, pois sua relação com o que é divino não é objeto de nossa pesquisa. Esta é uma 

relação pessoal. 

Outra forma de compreender as contribuições desta pesquisa é voltar o olhar para os 

mundos de letramento situados que compõem o mosaico cultural estruturante dos domínios 

sociais dos quais nossos colaboradores fizeram e fazem parte. Os rompimentos identitários e 

as descobertas de novas identidades construídas a partir das práticas de letramento situadas 

configuram-se como os nossos maiores achados. Cada um de nossos colaboradores acreditou 

e investiu em sua transformação pessoal. Especificamente, encontramos esse processo 

marcado fortemente na trajetória vivenciada por Marcelo que, repetindo a diáspora daqueles 

que saem de sua terra em busca da transformação pessoal, percebe-se, ao longo de seu 

percurso, ‘uma outra’ pessoa e, ao mesmo tempo,  sempre nordestino. 
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Caro Seminarista, 

Com este questionário, queremos conhecer um pouco da realidade em que você vive e das práticas de leitura e 

escrita que você desenvolve em diferentes âmbitos de sua vida. Descobrir o que lê e o que escreve, como, por que e 

para quê nos dará o suporte necessário para que possamos responder às perguntas formuladas no projeto de pesquisa 

(acima mencionado) em desenvolvimento.  

Obrigada,  

Prof
a.
 Ma. Maria Nívia Dantas 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO  

 Primeiramente, folheie todo o questionário e veja como ele está organizado;  

     Leia todas as alternativas e escolha a resposta mais adequada, marcando-lhe um "x";  

 Quando necessário responder subjetivamente, utilize letras de fôrma ou letras cursivas, como  

Preferir, desde que seja o mais legível possível;  

 Circule o número correspondente à resposta escolhida;  

 Em caso de mudança de resposta, escreva ao lado o número da alternativa escolhida;  

 Procure responder a todas as perguntas.  

 

Projeto: As Práticas de letramentos na formação do seminarista 

Base de pesquisa: Letramento e Etnografia / CCHLA/UFRN 

Pesquisadora: Maria Nívia Dantas 

Orientadora: Prof
a
. Dr

a. 
Maria do Socorro Oliveira 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Endereço: Av. Campos Sales,  Nº 850 

Cidade: Natal                            Bairro: Tirol                    CEP:  

Telefone:                                   e-mail:___________________________________ 

Data: _____/_____/2009 
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A. CARACTERIZAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  

1. Qual a sua idade?   
 

2. Onde você nasceu?  

1. Estado:___________________________ 2.Cidade ou distrito:_____________________ 

3. Em qual das seguintes cores ou raças você se incluiria?  

         1. Branca 

         2. Preta (Negra) 

         3. Parda 

         4. Amarela 

         5. Indígena 

         6. Nenhuma dessas. Qual? _______________________ 

 

3. Qual a religião de sua família?  

 1. Católica   

 2. Evangélica (protestante)  

3. Religiões afro-brasileiras (Candomblé, Umbanda, etc.)  

4. Espírita   

5. Pentecostal  

  6. Outra:  ___________________________________________  

       7. Não pratica nenhuma religião   
 

4. Qual o grau de instrução do(a) chefe de sua família?  

 

 1. Analfabeto.  

 2. Sabe ler e escrever, mas não cursou a escola.  

 3. Primário incompleto (1
a
 a 3

a
 série).   

 4. Primário completo (4
a
 série).  

 5. Ginásio incompleto (5
a
 a 7

a
 série)   

 6. Ginásio completo (5
a
 série).  

7. Ensino Médio ou 2° grau incompleto (l
a
 e 2

a
 série)  

8. Ensino Médio ou 2° grau completo (3
a
 série)  

9. Ensino Superior incompleto  

10. Ensino Superior Completo  

11. Pós-graduação (lato sensu: especialização; strictu sensu: mestrado e doutorado)  

3. De quantas pessoas é composta sua família, que vivem sob o mesmo teto?  

 

 1. Uma pessoa  2. Duas pessoas  

 3. Três pessoas  4. Quatro pessoas  

 5. Cinco pessoas  6. Mais de cinco pessoas  
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4. Assinale quais serviços ou bens sua família tem em seu domicílio.  

 
 Nenhum  1 2 3 4 ou+ 

TV em cores  O 1 2 3 4 

Vídeo cassete  O 1 2 3 4 

Rádio  O 1 2 3 4 

DVD  O 1 2 3 4 

Computador  O 1 2 3 4 

Impressora  O 1 2 3 4 

Máquina de fotografar  O 1 2 3 4 

Filmadora  O 1 2 3 4 

Aspirador de pó  O 1 2 3 4 

Máquina de lavar  O 1 2 3 4 

Geladeira  O 1 2 3 4 

Freezer  O 1 2 3 4 

Automóvel  O 1 2 3 4 

Banheiro  O 1 2 3 4 

Telefone fixo  O 1 2 3 4 

Telefone celular  O 1 2 3 4 

Empregada doméstica  O 1 2 3 4 

Total (uso do pesquisador)       

 
 
 
5. Antes de entrar no Seminário, qual era sua situação de trabalho?  

1. Estava trabalhando. Qual era sua ocupação?  ______________________________________________   

2. Estava desempregado. Qual foi sua última ocupação?  ______________________________________  

3. Estava aposentado. Qual foi sua última ocupação?  __________________________________________   

4. Estava procurando emprego pela primeira vez.  

5. Nunca trabalhou e não estava procurando emprego.  

6. Morava com os pais.  

7. Outra situação ______________________________________________________________________  

6. Você exerceu atividades comunitárias em pastorais?  

 1. Sim. Qual função?  __________________________ Por quanto tempo?  ________  

14. Não. (Neste caso, pule para pergunta 8)   

7. Quanto tempo, semanalmente, você dedicava, habitualmente, a cada uma das suas atividades na pastoral?  

 1. Atuação comunitária:  ________ horas  

 2. Outras atividades: _________horas  
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8. Qual o nível de escolaridade completo mais alto de seu pai, ou responsável do sexo masculino que o criou 

(não responda, caso esta pessoa seja o chefe de sua família)?  

1.    Analfabeto.  

2. Sabe ler e escrever, mas não cursou a 

escola.  

3. Primário incompleto (1
a
 a 3

a
 série)  

4. Primário completo (4
a
 série)  

5. Ginásio incompleto (5
a
 a 7

a
 série)  

6. Ginásio completo (8
a
 série)  

7. Ensino Médio ou 2° grau incompleto (1
a
 e 2

a
 série)  

8. Ensino Médio ou 2° grau completo (3
a
 série)  

9. Ensino Superior incompleto  

10. Ensino Superior Completo  

11. Pós-graduação (lato sensu: especialização; 

strictu sensu: mestrado e doutorado)  

12. Não sabe.  

9. Qual o nível de escolaridade completo mais alto de sua mãe, ou responsável do sexo feminino que o criou 
(não responda, caso esta pessoa seja o chefe de sua família)?  

        

1.   Analfabeto  

2. Sabe ler e escrever, mas não cursou a escola.  

3. Primário incompleto (1ª. a 3
a
 série)  

4. Primário completo (4
a
 série)  

5. Ginásio incompleto (5
a
 a 7

a
 série)  

6. Ginásio completo (5
a
 série)  

7. Ensino Médio ou 2° grau incompleto (1ª. e 2
a
 série)  

8. Ensino Médio ou 2° grau completo (3
a
 série)  

9. Ensino Superior incompleto  

10. Ensino Superior Completo  

11. Pós-graduação (lato sensu: especialização; 

 strictu sensu: mestrado e doutorado)  

12. Não sabe dizer.  

10.   Qual o seu nível de escolaridade completo mais alto?  

1. Ginásio incompleto (5
a
 a 7

a
 série)  

2. Ginásio completo (8
a
 série)  

3. Ensino Médio ou 2° grau incompleto (1
a
 e 2

a
 série)  

4. Ensino Médio ou 2° grau completo (3
a
 série)  

5. Ensino Superior incompleto  

  6. Ensino Superior Completo  

  7. Pós-graduação (lato sensu: especialização; strictu sensu: mestrado e doutorado)  

11. Indique quais destes cursos, voltados à educação, você completou ou está cursando:  
 

Curso  Completou Está cursando Qual semestre? 

a. Normal (2º Grau)     

b. Normal Superior     
c. Propedêutico     

d. Filosofia    
e. Teologia    

f. Outro curso Superior     
 

12. Você realizou a maior parte de seus estudos:  

 1. Somente em escolas públicas.  2. Somente em escolas particulares.  

3. Parte em escolas públicas e parte em escolas particulares.   

13. Você realizou seus estudos em cursos supletivos?  

 

1. Sim. Quais séries?  _________________________________________________________  

2. Não.  

14.  Você participou de cursos pré-vestibulares?  

22. Sim, na rede privada.  
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23. Sim, organizados por universidades ou universitários.  

24. Sim, organizados por associações de moradores ou organizações comunitárias.  

25. Não.  

15.  Como foi feita a seleção para que você pudesse participar deste curso de formação Seminarista?  

1. Entrevistas 

2. Prova escrita  

16. Quais são as exigências, relativas ao conhecimento formal, para iniciar os estudos propedêuticos? 

1. Segundo grau completo 

2. Segundo grau incompleto 

3. Não há exigências 

 B. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO  

1. Entre seus familiares mais próximos, há crianças com idade entre 0 e 14 anos?  

 1. Sim. Quantas?______  2. Não. (Neste caso, pule para a pergunta 6).  

2. Essas crianças são seus:  

1. Irmãos  

2. Sobrinhos 

3. Agregados (filhos ou parentes de empregados ou de pessoas próximas à sua família). 

4. Outros parentes ou amigos.   

  3. Você costuma ler algo em voz alta para alguma dessas crianças?  

 1. Sim.  2. Não. (Neste caso, pule para pergunta 6).  

  4. Quais desses materiais você costuma ler para essas crianças?  

 1. Livros infantis.  2. A Bíblia ou livros religiosos.  

 3. Outros tipos de livros.  4. Gibis/revistas em quadrinhos.  

 5. Jornais e revistas.  6. Folhetos.  

 7. Outros. Quais?  ____________________   

 5. Você costuma acompanhar alguma dessas crianças nas tarefas escolares que realizam em casa?  

 1. Sim.  2. Não.  

3. Algumas vezes.  

 6. Quando precisa achar um número de telefone, você, na maior parte das vezes:  

1. Pede para outra pessoa consultar o catálogo telefônico ou a agenda de telefones.  

2. Consulta o catálogo telefônico ou a agenda, mas sente dificuldades.  

3. Consulta o catálogo, sem dificuldade.  

4. Consulta o serviço telefônico (102 ou similares).  

   5. Consulta sites.  

         6. Nunca precisou procurar número de telefone.   

    

  



205 

 
5. Quando precisa localizar uma rua ou um local qualquer, você, na maior parte das vezes:  

1.    Pede informações para outra pessoa.  

2. Consulta o guia de ruas, mas sente 

dificuldade.  

3. Consulta o guia de ruas sem dificuldade.  

4. Consulta serviços de itinerário via telefone.  

5. Consulta sites com itinerários.  

6. Nunca precisou procurar uma rua.  

7. Outros. Quais? _______________________________________ 

    6. Assinale os tipos de correspondências que você costuma receber ou escrever em sua casa:  

1. de parentes ou amigos.  

2. de bancos.  

3. de lojas ou estabelecimentos comerciais.  

4. de igrejas.  

5. de associações de moradores ou entidades 

comunitárias ou movimentos sociais.  

6. de partidos políticos ou sindicatos.  

7. de cobranças ou contas a pagar.  

9. Não costuma receber correspondências.  

 10. Outros. Quais?  ________________________________________________________________ _  

7. Quando você precisa se lembrar de compromissos familiares e/ou profissionais, de contas a pagar 

e/ou a receber, você costuma:  

1. Memorizar.  

2. Tomar notas em folhas soltas.  

3. Escrever em agenda.  

4. Marcar em folhinhas ou calendários.  

5. Anotar em programas de computador.  

 7. Uso outros meios para lembrar. Quais?  _______________________________________________ _  

8. Destas atividades, quais você costuma fazer?  

1. Lista de compras.  

2. Listas de tarefas.  

3. Bilhetes com recados ou instruções para 

 alguém da casa.  

4. Preenchimento de cheques.  

5. Assinatura de boletos de débito para fazer  

compras a prazo ou a crédito.  

6.Verificação de data de vencimento dos 

 produtos que compra.  

7. Comparação de preços entre produtos antes   

de comprar.  

8. Leitura de ofertas em folhetos e jornais.  

9. Leitura de manuais para instalar aparelhos 

 domésticos.  

          10. Reclamação por telefone ou por escrito  

sobre produtos ou serviços que adquiriu.  

11. Leitura de bulas de remédios antes de 

 usá-los.  

12. Não costuma realizar nenhuma dessas 

          atividades.  

 

  9. Quais destes materiais você tem em sua casa?  

1. Álbuns de fotografia.  

2. Bíblia ou livros religiosos.  

3. Cartilhas, carta do ABC ou livros escolares.  

4. Literatura de cordel.  

   5. Dicionário. Qual?  ______________________________________________________________ _  

   6. Enciclopédias. Qual?  _____________________________________________________________ _  

7. Folhetos, apostilas ou livretos de movimentos sociais, de partidos políticos ou grupos religiosos.  

8. Folhinha, calendários.  

9. Guias de rua e serviços.  

10. Catálogos e listas telefônicas.  

  11. Jornais e revistas. Por exemplo:______________________________________________________ 

  12. Livros de receitas.  

   13. Livros de literatura. Por exemplo:_____________________________________________________  
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   14. Livros didáticos ou apostilas escolares. Por exemplo:  ____________________________________   

   15. Livros infantis. Por exemplo:  _______________________________________________________   

 16. Livros técnicos ou especializados.  

 17. Manuais de instrução.  

   18. Outros. Quais? ____________________________________________________ 

   19. Não têm nenhum desses materiais.  

 

10. Você considera que suas habilidades de leitura são suficientes para a realização de suas 

atividades domésticas?  

 1. Sim.   

 2. Não.   

 3. Outro tipo de resposta: ___________________________________ 

11. Você considera que suas habilidades de escrita são suficientes para a realização de suas 

atividades domésticas?  

 1. Sim.  2. Não.  3. Não sabe dizer.  

   12. Na casa onde você passou sua infância tinha algum destes materiais?  
1. Álbuns de fotografia.  

2. Bíblia ou livros religiosos.  

3. Cartilhas, carta do ABC ou livros  

escolares.  

4. Literatura de cordel.  

5. Dicionário.  

6. Enciclopédias.  

7. Folhetos, apostilas ou livretos de 

 movimentos sociais, de partidos políticos ou  

grupos religiosos.  

8. Folhinha, calendários.  

9. Guias de rua e serviços.  

10. Catálogos e listas telefônicas.  

11. Jornais e revistas.  

12. Livros de receitas.  

13. Livros de literatura.  

14. Livros didáticos ou apostilas escolares.  

15. Livros infantis.  

16. Livros técnicos ou especializados. 

17. Manuais de instrução.  

18. Outros. Quais? ___________________________________ 

19. Não havia nenhum desses materiais.  

   13. Quando criança, você costumava ver seus pais, responsáveis ou parentes, fazendo alguma destas 

atividades?  

1. Lendo revistas.  

2. Lendo jornais.  

3. Lendo folhetos.  

4. Lendo livros.  

5. Lendo ou escrevendo cartas.  

6. Lendo ou escrevendo receitas.  

7. Lendo ou escrevendo tarefas do seminário.  

8. Ensinando ou acompanhando as crianças em 

tarefas escolares.  

9.    Lendo cartilhas, carta do ABC ou livros 

escolares.  

10.  Nenhuma dessas atividades.  

 

 

C. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVOS EM DIVERSOS ESPAÇOS DE 

SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA  

1. De modo geral, você diria que gosta de ler ou que tem hábito de ler?  

 1. Sim.  2. Não.   
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2. Indique, por favor, o quanto gosta de ler cada um dos seguintes tipos de publicação:  
 

 Não gosto  Gosto  Gosto mais  Gosto  Nunca li  

Publicações   muito  ou menos  pouco   

a. Revistas femininas (Cláudia, Nova,  1 2 3 4 5 

Ana Maria, TPM, etc.)       

b. Revistas de fofocas e de novelas  1 2 3 4 5 

(Contigo, Caras, Quem, etc.)       

c. Revistas institucionais (de  1 2 3 4 5 

organizações não governamentais, de       

empresas,etc. )       

d. Revistas de culinária, costura ou  1 2 3 4 5 

artesanato       

e. Revistas segmentadas (voltadas para  1 2 3 4 5 

jovens, idosos, educadores [Nova       

Escola, p.ex.], etc.)       

f. Revistas de música  1 2 3 4 5 

g. Revistas semanais de informação  1 2 3 4 5 

(Veja, Isto é, Época, etc.)       

h. Revistas especializadas ou técnicas  1 2 3 4 5 

(Pequenas empresas: Grandes negócios,       

Globo rural, etc.)       

i. Revistas eróticas (Playboy, Vip, etc)  1 2 3 4 5 

j. Revistas religiosas  1 2 3 4 5 

1. Jornais diários  1 2 3 4 5 

m. Fanzines1 e jornais alternativos  1 2 3 4 5 

n Livros de romances, policiais, ficção  1 2 3 4 5 

científica       

o. Romances publicados em revistas  1 2 3 4 5 

(Bianca, Júlia, Sabrina etc.)       

p. Livros de poesia  1 2 3 4 5 

q. Livros de auto-ajuda ou orientação  1 2 3 4 5 

pessoal       

r. Livros religiosos/Bíblia  1 2 3 4 5 

s. Livros escolares  1 2 3 4 5 

t. Livros técnicos, ensaios ou de teoria  1 2 3 4 5 

u. Histórias em quadrinho  1 2 3 4 5 

v. Folhetos ou literatura de cordel  1 2 3 5  5 

  

  

  

                                                 
1
 Fanzine: Publicação alternativa, fora dos padrões convencionais, dedicada a assuntos de música popular. 
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3. Quem você acha que mais influenciou seu gosto pela leitura?  

  

 

 1. Pai ou responsável do sexo masculino.   

 2. Mãe ou responsável do sexo feminino.  

 3. Algum outro parente.   

 4. Algum professor.  

 5. Algum amigo.   

 6. Algum colega ou superior no Seminário.  

7. Padre/pastor ou líder religioso.  

6. Algum colega ou líder comunitário ou líder 

sindical.  

 7.Ninguém. 

  

4. Você costuma ir a alguma biblioteca pública ou comunitária ou a algum lugar que empresta livros para 

(assinale todas as alternativas necessárias):  

1. Retirar livros por empréstimo.  

2. Ler e consultar livros.  

2. Duas ou três vezes por semana.  

4. No fim de semana.  

5. Não costumo ir a esses locais.  

6. Ler e consultar revistas e jornais.  

5. Você costuma ler jornal (impresso ou em formato eletrônico)?  

 1. Sim.   

 2. Não. (Neste caso, pule para pergunta 9).  

6. Com qual frequência você costuma ler jornal?  

1. Todos os dias.  

2. Uma vez por semana.  

3. Eventualmente/De vez em quando.  

7. Habitualmente, como você obtém o(s) jornal(is) que lê?  

1. Eu mesmo compro ou peço para comprar.  

2. Tenho assinatura pessoal.  

3. Outra pessoa de minha casa compra ou pede  

para comprar.  

4. Outra pessoa de minha casa tem assinatura.  

5. Tenho disponível no Seminário.  

6. Tenho disponível na escola/faculdade.  

7. Tenho disponível em lugar público, 

 biblioteca ou salas de espera.  

8. Tomo emprestado.  

9. Ganho brinde/exemplar de cortesia.  

 
8. Qual ou quais destas partes do jornal você mais gosta de ler?  

1. A primeira página: manchetes, resumos das  

notícias mais importantes.  

2. Noticiário local ou notícias do cotidiano da  

cidade.  

3. Noticiário nacional.  

4. Noticiário internacional.  

5. Noticiário policial.  

6. Política.  

7. Economia e negócios.  

8. Esportes.  

9. Programação de TV (resumo de novelas),  

cinema, teatro, shows e exposições.  

10. Humor, quadrinhos, passatempos,  

palavras-cruzadas.  

11. Classificados.  

12. Horóscopo.  

13. Outras. Quais? ____________________________________________________  

9. Quantos livros, aproximadamente, você leu no último ano?  

 1._____ livros.  2. Não leu nenhum. (Neste caso, pule para a pergunta 50).  
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10. Desses livros que leu, você se lembra de algum título ou autor que o marcou?  

 1. Sim. Qual(is)?  

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 2. Não me lembro de nenhum título nem autor neste momento.  

11. Habitualmente, como você obtém o(s) livro(s) que lê?  

1. Eu mesmo compro ou peço para comprar.  

2. Peço emprestado para outras pessoas.  

3. Tenho livros disponíveis no meu local de estudo.  

4. Tenho livros disponíveis na escola/faculdade.  

5. Tenho livros disponíveis em lugar público, biblioteca ou salas de espera.  

6. Ganho brinde/exemplar de cortesia.  

12. Com qual frequência você costuma ler revista(s)?  

 

 1. Todos os dias.   

 2. Duas ou três vezes por semana.  

 3. Uma vez por semana.  

 4. No fim de semana.  

 5. Eventualmente/De vez em quando.   

 6. Não costumo ler revista.  

 

13. Habitualmente, como você obtém a(s) revista(s) que lê?  

1. Eu mesmo compro ou peço para  

comprar.  

2. Tenho assinatura em meu nome.  

3. Outra pessoa de minha casa compra ou pede 

 para comprar.  

4. Outra pessoa de minha casa tem assinatura.  

5. Disponível no Seminário.  

6. Disponível na escola/faculdade.  

7. Disponível em lugar público/salas de  

espera.  

8. Peço emprestado para ler em minha casa ou  

9.  leio mesmo na casa do dono da revista.  

10. Brinde/exemplar de cortesia.  

 

14. Em relação ao uso de computadores, você utiliza:  

 1. Todos os dias.   

 2. Duas ou três vezes por semana.  

 3. Uma vez por semana. 

  4. No fim de semana.  

 5. Eventualmente/De vez em quando.   

 6. Nunca usa, porque não sabe usar computador.  

 

15. Em qual destes locais você costuma usar computador com mais frequência?  

1. Em casa.  

2. Na escola.  

3. No trabalho.  

4. Em centros comunitários.  

5. Em locais públicos (bibliotecas, etc.).  

6. Em locais privados (cyber café, agências de 

correio, etc.).  

7. Em casa de amigos ou parentes.  

8. Em outro local.  
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16. Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo?  

 

Atividades  Frequentemente  Às vezes  Raramente  Nunca  

a. Escrever relatórios e outros textos.  1 2 3 4 

b. Escrever trabalhos escolares.  1 2 3 4 

c. Organizar tarefas domésticas.  1 2 3 4 

d. Digitar dados ou informações.              1 2 3 4 

e. Elaborar planilhas e montar bancos de dados.  1 2 3 4 

f. Consultar e pesquisar.  1 2 3 4 

g. Fazer cursos à distância.  1 2 3 4 

h. Pagar contas e movimentar contas bancárias.  1 2 3 4 

i. Enviar e receber e-mails.  1 2 3 4 

j. Comprar pela Internet.  1 2 3 4 

l. Jogar ou desenhar.  1 2 3 4 

m. Navegar por diversos sites.  1 2 3 4 

n. Copiar músicas em CD ou arquivo eletrônico  1 2 3 4 

o. Entrar em sites de bate-papo e discussão.  1 2 3 4 

 

D. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVO NO ÂMBITO DE FORMAÇÃO OU ESTUDO  

1. Na maioria das vezes, o objetivo de você realizar suas leituras é:   

1. Entretenimento. Qual o tipo de leitura? __________________________________________________ 

2. Aprendizagem. Qual o tipo de leitura? ___________________________________________________ 

3. Estudo obrigatório. 

4. Prazer. Qual o tipo de leitura? __________________________________________________________ 

5. Não gosto de ler. (Neste caso, pule para pergunta 4)  

2. Qual destas atitudes você costuma tomar quando lê para estudar?  

1. Escreve comentários nas margens do texto.  

2. Sublinha partes do texto.  

3. Anota as ideias mais importantes.  

4. Copia partes do texto. 

5. Faz resumos do que leu.  

6. Faz esquemas com as ideias principais do texto.  

7. Outras. Quais? __________________________________________ 

8. Nenhuma dessas.  

     3. Quais destes textos você costuma ler para estudar?  

1. Livros didáticos  

2. Ensaios, artigos ou livros teóricos  

3. Livros de literatura  

4. Jornais  

5. Revistas  

6. Dicionários ou manuais de gramática  

7. Enciclopédias  

8. Apostilas  

9. Textos ou exercícios em folhas avulsas  

10. Matérias, esquemas, textos ou exercícios  

no caderno  

11. Folhetos  
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12. Outras. Quais? _________________________________________________ 

13. Nenhuma dessas.  

 

    4. Em seu curso de formação, que atividades são realizadas em sala de aula?  
 

Atividades  Frequentemente Às vezes Raramente Nunca 

a. Explicação oral de conteúdos pelo professor.  1 2 3 4 

b. Realização de trabalhos em grupos.  1 2 3 4 

c.Cópia de textos de estudo.  1 2 3 4 

d. Exercícios escritos.  1 2 3 4 

e. Leitura de jornais, revistas ou livros.  1 2 3 4 

f. Produção de textos ou redação.  1 2 3 4 

g. Apresentação de vídeo ou filmes.  1 2 3 4 

h. Debates e discussões em grupos.  1 2 3 4 

i. Seminários.  1 2 3 4 

j. Jogos ou dramatizações.  1 2 3 4 

1. Provas.  1 2 3 4 

m. Leitura em voz alta.  1 2 3 4 

n. Leitura silenciosa e interpretação de textos.  1 2 3 4 

o. Debate sobre situações reais de ensino-aprendizagem  1 2 3 4 

p. Reescrita de textos próprios ou de seus alunos  1 2 3 4 

 

 

5. Que atividade de sua formação mais o ajuda a dar significado a suas atividades discentes? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
7. Que atividade de sua formação você gostaria de aprimorar?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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E. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVO NO ÂMBITO DO SEMINÁRIO  

1. Como parte da sua formação atual ou anterior, o que você lê ou lia?  

1. Bíblia e informativos religiosos.  

2. Catecismo. 

3. Textos filosóficos e teológicos 

4. Cartas, ofícios, memorandos e e-mails.  

5. Cronogramas, agendas, calendários.  

6. Pedidos e comandas.  

7. Relatórios.  

8. Catálogos.  

9. Contas e orçamentos.  

10. Guias de rua.  

11. Folhetos de propaganda, folders e ofertas.  

12. Listas telefônicas.  

13. Jornais comerciais, institucionais, fanzines 

e boletins informativos.  

14. Revistas variadas (de informação semanal, 

segmentadas, etc.).  

15. Formulários.  

16. Livros técnicos ou especializados.  

17. Manuais e instruções.  

18. Faturas, notas fiscais, recibos, duplicatas.  

19. Plantas, mapas, esquemas, diagramas, 

desenhos técnicos.  

20. Tabuletas e cartazes com instruções e avisos, 

etiquetas.  

21. Apostilas.  

22. Livros didáticos e informativos.  

23. Livros de literatura (infantil, poesia, 

romance, aventura, policial, etc.).  

   20. Outros. Quais?  _________________________________________________________________ _  

  21. Não lê/ou não lia nenhum.  

2. Como parte da sua função no seminário, atual ou anterior, o que você escreve ou escrevia?  

1. Bilhetes e recados.  

2. Cartas, ofícios, memorandos e e-mails.  

3. Cronogramas, agendas, calendários.  

4. Pedidos e comandas.  

5. Relatórios.  

6. Contas e orçamentos.  

7. Folhetos de propaganda e folders.  

8. Jornais institucionais, fanzines e boletins 

 informativos.  

9. Revistas.  

10. Formulários.  

11. Manuais e instruções.  

12. Faturas, notas fiscais, recibos, duplicatas.  

13. Plantas, mapas, esquemas, diagramas,  

desenhos técnicos.  

14. Tabuletas e cartazes com instruções e  

avisos, etiquetas. 

15. Apostilas.  

16. Outras. Quais?______________________________________________________________ 

17. Não escreve/ou não escrevia.  

  

3. Quais equipamentos você utiliza ou utilizava em sua última função dentro do Seminário?  

1. Calculadora  

2. Máquina registradora  

3. Computador  

4. Fax  

5. Terminal de leitura óptica  

6. Fotocopiadora/xérox  

7. Filmadora, câmera fotográfica  

8. Metros, fitas métricas e réguas  

9. Medidor ou balança to. TV, vídeo e DVD  

10. Retroprojetor ou projetor mu1timídia  

11. Aparelho de som e toca-CD  

12. Outros. Quais? ______________________________________________________ 

13. Não utiliza/Não utilizava nenhum  
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4. Quais destas tarefas você realiza em sua função atual ou realizava no último?  

1. Acompanhamento do trabalho de outras 

pessoas.  

2. Trabalho em equipe.  

3. Aconselhamento.  

4. Participação em reuniões para planejar ou 

avaliar eventos religiosos. 

5. Participação em treinamentos e cursos.  

6. Participação em congressos religiosos ou 

feiras.  

7. Pesquisa, estudo e busca de informações.  

8. Realização de projetos como, por exemplo, 

elaboração de monografia.  

9. Profere palestras, cursos, oficinas ou aulas.  

10. Participação em eventos culturais.  

11. Reuniões com empresas, instituições, 

associações afins.  

12. Outras. Quais? ____________________________________________________________ 

13. Não faz/Não fazia.  

5. É solicitada para você, por seus professores, a produção de quais gêneros escritos?  

 

 1. Bilhetes e recados.   

 2. Cartas  

 3. Ofícios e memorandos. 

  4. Relatórios.  

 5. Cartazes de propaganda ou de informações. 

  6. Folders.  

 7. Jornais e boletins informativos.  

 8. Redações.  

 9. Receitas. 

  10. Plantas, mapas, esquemas.  

 11. Outros.___________________________________________________________________ 

6. Por que você pede essas produções escritas?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

7. Em atividades de sala de aula, o professor trabalha com os gêneros orais?  

 1. Sim.   

 2. Não.  

3. Não sabe responder.  

 

8. Que gêneros orais você contempla em seu planejamento?  

1. Seminário temático (apresentação individual ou em grupo).  

2. Debates. 

3. Mesa redonda.  

4. Entrevistas. 

5. Contação de histórias. 

6. Relatos de experiências 

7. Outros. Quais? ______________________________________________________________________ 
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9. Como você costuma se preparar para apresentação de trabalhos que envolvem gêneros orais como 

seminários e debates?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________   

10. Você já fez algum curso de capacitação? (Não vale contar ensino formal)  

 1. Nunca fiz.   

 2. Estou fazendo.  

 3. Nos últimos seis meses. 

  4. Há mais de seis meses.  

5. Não sabe responder.  

11. Com qual objetivo você fez esse curso?  

1. Conseguir um trabalho/um trabalho melhor.  

2. Melhorar no próprio trabalho.  

3. Para desenvolvimento pessoal.  

4. Outro. Qual? ______________________________________________________________________ 

5. Não sabe responder.  

12. Quais destas tarefas você faz ou fez?  

1. Procura empregos por meio de anúncios ou classificados.  

2. Participa de entrevistas ou processo seletivo.  

3. Preenche fichas de emprego.  

4. Prepara currículo para se candidatar a um trabalho. 

5. Participa de concursos ou testes.  

6. Participa de cursos preparatórios para concursos ou testes. 

7. Não sabe responder.  

13. Em sua opinião, a forma como você lê ajuda ou atrapalha sua formação?  

 1. Ajuda muito.  2. Ajuda um pouco.  

 3. Nem ajuda nem atrapalha.  4. Atrapalha um pouco.  

 5. Atrapalha muito.  6. Não sabe dizer.  

14. Em sua opinião, a forma como você escreve ajuda ou atrapalha sua formação?  

 1. Ajuda muito.  2. Ajuda um pouco.  

  3. Nem ajuda nem atrapalha.  4. Atrapalha um pouco.  

 5. Atrapalha muito.  6. Não sabe dizer.  

15. Em sua opinião, a forma como você se expressa oralmente ajuda ou atrapalha intenção comunicativa?  

1. Ajuda muito.  

3. Nem ajuda nem atrapalha. 

5. Atrapalha muito.  

2. Ajuda pouco. 

4. Atrapalha um pouco.  

6. Não sabe dizer. 
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F. PRÁTICAS DE LEITURA E ACERVO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 
(PARÓQUIA) 

1. Qual(is) atividade(s) você exerce nessa Instituição?  

1. Acompanho o trabalho de outras pessoas.  

2. Trabalho em equipe.  

3. Atendo ao público.  

4. Participo de reuniões, planejamentos, 

avaliações.  

5. Elaboro projetos e ajudo na captação de 

recursos.  

6. Participo de congressos religiosos ou feiras.  

7. Pesquiso, estudo e busco informações.  

8. Ministro palestras, cursos, oficinas ou aulas.  

9. Planejo e participo de eventos culturais.  

10. Participo de reuniões com empresas, 

instituições e associações afins.  

11. Realizo atividades educacionais ou culturais 

com diversos grupos etários jovens, adultos, 

crianças, idosos etc.).  

 11. Outras. Quais?  ________________________________________________________________ _  

12. Não sabe dizer.  

2. Com qual frequência você costuma ir ao centro comunitário ou entidade?  

 

 1. Todos os dias.   

 2. Duas ou três vezes por semana.  

 3. Uma vez por semana. 

  4. No fim de semana.  

 5. Eventualmente/De vez em quando. 

 6. Nunca usa, porque não sabe usar computador.  

7. Não sabe dizer.   

3. Quais destes materiais você costuma ler nesse lugar?  

1. Bilhetes e recados.  

2. Cartas, ofícios, memorandos e e-mails.  

3. Cronogramas, agendas, calendários.  

4. Projetos e relatórios.  

5. Catálogos.  

6. Contas e orçamentos.  

7. Folhetos de propaganda, folders e ofertas.  

8. Listas telefônicas.  

9. Jornais comerciais, institucionais, fanzines e 

boletins informativos.  

10. Revistas variadas (de informação semanal, 

segmentadas etc.).  

11. Formulários.  

12. Livros técnicos ou especializados.  

13. Manuais e instruções.  

14. Faturas, notas fiscais, recibos, duplicatas.  

15. Tabuletas e cartazes com instruções e avisos, 

etiquetas.  

16. Apostilas.  

17. Livros didáticos e informativos.  

18. Livros de literatura (infantil, poesia, 

romance, aventura, policial, etc.).  

19. Letras de música e canções.  

20. Outras. Quais?____________________________________________________________________ 

21. Não leio ou lia nenhum dos relacionados.  

 

 4. Onde são realizadas as atividades desse lugar? _______________________________________________  

5. No local onde se realizam as atividades comunitárias, há materiais como:  

 1. Cartas  

2. Folhetos  

3. Cartazes e murais  

4. Apostilas e livretos  

5. Livros diversos  

6. Jornais  

7. Revistas  

8. Calendários 

9. Manuais, guias e catálogos 

10. Livros com canções 

11. Outros livros. Quais?  

______________________________________

__________________________________ 
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6. Em sua opinião, a forma como você lê ajuda ou atrapalha nas atividades comunitárias?  

 1. Ajuda muito.  2. Ajuda um pouco.  

 3. Nem ajuda nem atrapalha.  4. Atrapalha um pouco.  

 5. Atrapalha muito. .  6. Não sabe dizer.  

7. Em sua opinião, a forma como você escreve ajuda ou atrapalha nas atividades comunitárias?  

 1. Ajuda muito.  2. Ajuda um pouco.  

   3. Nem ajuda nem atrapalha.  4. Atrapalha um pouco.  

 5. Atrapalha muito.  6. Não sabe dizer.  

  8. Em sua opinião, a forma como você se expressa oralmente ajuda ou atrapalha nas atividades  

comunitárias?  

1. Ajuda muito.  

2. Ajuda um pouco 

3. Nem ajuda nem atrapalha.  

4. Atrapalha um pouco. 

5. Atrapalha muito 

6. Não sabe dizer. 

 

G. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVOS NO ÂMBITO DA RELIGIÃO  

   1. Com qual frequência você costuma participar da missa?  

  _________ vez por dia.   

    2. O que você faz durante o ritual religioso?  

1. Sigo o folheto ou o livro da missa (Bíblia ou outro).  

2. Leio em voz alta durante a missa.  

3. Leio a Bíblia, ou outros livros sagrados ou religiosos.  

4. Leio apostilas ou folhetos para estudo sobre sua religião.  

5. Outra opção. Qual?________________________________ 

    3. O que você faz quando se encontra em alguma comunidade religiosa?  

1. Escrevo algo para alguma atividade religiosa.  

2. Dou palestras ou testemunhos na minha paróquia ou em outra.  

3. Dou aconselhamento para aqueles que me procuram.  

4. Participo de grupos de estudo, de leitura de textos religiosos ou de discussão sobre temas religiosos.  

5. 9. Participo de jornadas religiosas.  

6. Participo de congressos religiosos na minha cidade ou fora dela.  

7. Outras. Quais?   

 8. Não sabe dizer.  

4. No local onde se realizam as atividades religiosas, há materiais como:  

1. cartas  

2. folhetos  

3. cartazes e murais  

4. apostilas e livretos  

5. livros sagrados e religiosos  

6. livros para ensino da religião  

7. livros infantis e infanto-juvenis que narram 

histórias religiosas  

8. jornais  

9. revistas  

10. calendários  

11. instruções e receitas  

12. hinário ou livros com canções  

13. outros. Quais? 

14.  Não sabe dizer.  
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5. Em sua opinião, a forma como você lê ajuda ou atrapalha nas atividades religiosas?  

 1. Ajuda muito.  2. Ajuda um pouco.  

 3. Nem ajuda nem atrapalha.  4. Atrapalha um pouco.  

 5. Atrapalha muito.  6. Não sabe dizer.  

6. Em sua opinião, a forma como você escreve ajuda ou atrapalha nas atividades religiosas?  

 1. Ajuda muito.  2. Ajuda um pouco.  

 3. Nem ajuda nem atrapalha.  4. Atrapalha um pouco.  

 S. Atrapalha muito.  6. Não sabe dizer.   

7. Em sua opinião, a forma como você se expressa oralmente ajuda ou atrapalha nas atividades religiosas?  

 1. Ajuda muito.  2. Ajuda um pouco.  

 3. Nem ajuda nem atrapalha.  4. Atrapalha um pouco.  

 S. Atrapalha muito.  6. Não sabe dizer.   

Observações:________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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