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ALMEIDA, Fábio Fetz de. A leitura e a escrita como prática religiosa: um estudo de caso 
sobre crianças e adultos pertencentes à Igreja Metodista. 

RESUMO 

A pesquisa examinou a influência das práticas religiosas da Igreja Metodista e de sua 
escola dominical sobre o processo de letramento, durante o ano de 2008. Por meio de um 
estudo de caso que envolve as técnicas de observação, duas famílias foram selecionadas 
para um estudo aprofundado. Os instrumentos utilizados para empreender a pesquisa foram 
entrevistas semi-estruturadas, a observação das práticas desenvolvidas nos finais de 
semana durante o culto religioso, na escola dominical e a análise do material pedagógico 
utilizado na escola dominical. O objetivo era o de observar as práticas de letramento aos 
quais crianças e adultos eram expostos. A seguinte hipótese norteou a pesquisa: as práticas 
de aprendizagem na escola dominical e as relações familiares, embora fundamentados no 
dogma religioso, envolvem exercícios de letramento que favorecem a habilidade da escrita 
pelas crianças. O público alvo foi formado por duas crianças em idade escolar (entre dez e 
treze anos de idade) assim como as suas famílias. As práticas de leitura e escrita das 
famílias selecionadas foram analisadas a partir dos conceitos de habitus e capital cultural 
(Bourdieu, 2007) e de configurações familiares (Lahire, 2004). Observou-se que o 
ambiente religioso investigado possui sólidos valores sociais, os quais influenciam 
positivamente no processo de aprendizado dos jovens através de práticas sociais 
desenvolvidas na escola dominical. Sendo assim, a incorporação do capital cultural na 
forma de habitus e dos esquemas de reprodução de bens simbólicos existentes no ambiente 
religioso contribui para o desenvolvimento das habilidades de escrita, leitura e 
interpretação do grupo selecionado. 

Palavras-chave: Letramento; Igreja Metodista; Escola Dominical; Habitus; Capital 
cultural, Configurações familiares. 



ALMEIDA, Fabio Fetz de. The reading and writing as a religious practice: a case study 
about children and adults of Methodist Church. 

ABSTRACT 

The research examined the influence of the religious practices of the Methodist Church and 
its Sunday School on the process of literacy, in the year 2008. Through a case study 
involving the techniques of observation, two families were selected for a detailed study. 
The instruments used to develop this research was semi-structured interviews, the 
observation of the religious cult and the Sunday School practices development in the 
weekends, and the analysis of the pedagogical material used in the Sunday School. The 
objective was to observe the practices of literacy to which children and adults were 
exposed. The following hypothesis guided the research: the learning practices of the 
Sunday School and the family relationship, although based on the religion dogmas, 
involves literacy exercises that encourage the development of skills of writing in children. 
The study group was composed by two children in school age (between ten and thirteen 
years old) and their families. The reading and writing practices of the select families was 
analyzed through the concepts of habitus and cultural capital (Bourdieu, 2007) and family 
configuration (Lahire, 2004). It was observed that the investigated religious field has solid 
social values that contribute positively to the learning process of the younglings through 
the social practices development in the Sunday School. Thus, the embodiment of cultural 
capital as habitus and the ways of production of symbolic goods in the religious field has 
contribute to the development of writing, reading and interpretation skills of the select 
group.

Key-words: Literacy; Methodist Church; Sunday School; Habitus; Cultural Capital; 
Family configuration.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação buscou investigar a relação de afinidade entre a 

religião e a família e suas influências no letramento de crianças em idade escolar. Destarte, 

pretende-se aquilatar a hipótese assim expressa: as práticas de aprendizagem na escola 

dominical e as relações familiares, embora calcadas na apropriação dos princípios éticos 

religiosos, envolvem práticas de letramento que favorecem a construção da escrita pelas 

crianças. 

A escolha do presente tema é resultado de nossa experiência como docente 

da rede pública estadual, que nos permitiu levantar uma série de subsídios acerca do tema, 

em razão de constatarmos o fato de que alguns alunos – oriundos de famílias com baixo 

capital escolar e assíduos freqüentadores, desde tenra idade, de instituições religiosas– 

apresentarem-se como exímios leitores. Além disso, os textos escolares por eles 

produzidos se destacavam perante os demais. Esses fatos nos instigaram a investigar um 

tema ainda pouco explorado na sociologia da educação, quer seja, a relação entre 

religiosidade e escolarização. 

Embora se acredite que a sociedade moderna passe por um processo de 

secularização, em razão dos avanços científicos e tecnológicos, houve no Brasil um 

crescimento da adesão religiosa em geral, com destaque da religião pentecostal e 

neopentecostal - expressões religiosas que durante muito tempo foram marginalizadas pela 

sociedade (Valla e Fonseca, 2004). Mesmo considerando que os protestantes históricos e, 

dentre eles, os metodistas, estejam perdendo espaço para outras expressões religiosas, não 

podemos desconsiderar a relevância em se realizar um estudo junto a esse grupo. 

Novaes (2005), Vorraber Costa (2003) e Christian Smith (2003) 

constataram em suas pesquisas que os jovens estão cada vez menos hostis com relação a 

assuntos religiosos, pois, ainda que não apresentem forte inclinação para práticas 

religiosas, a ascensão de novas crenças religiosas e igrejas, em um contexto social 

fortemente influenciado pela mídia, têm oferecido diferentes espiritualidades e, assim, 

vem estimulando a aproximação desse grupo com a religião. 

De acordo com Sposito (2005), atualmente, muitos estudos têm explorado 

as diferentes formas de sociabilidade juvenil, nos permitindo considerar a existência de 

diversas juventudes. A escola e a igreja são instâncias de socialização formadoras da 
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juventude, pois são espaços de interação social nos quais se formam grupos que partilham 

os mesmos ideais. 

As instituições religiosas continuam produzindo espaços para jovens, onde são 
construídos lugares de agregação social, identidades e formação de grupos que 
podem ser contabilizados na composição da sociedade civil. Fazendo parte 
destes grupos, motivados por valores e pertencimentos religiosos, jovens têm 
atuado no espaço público e têm fornecido quadros militantes para sindicatos, 
associações, movimentos e partidos políticos (Novaes, 2005, p.289) 

A pesquisa de Novaes (2005) revelou resultados muito significativos. 

Dentre os jovens que chegaram ao ensino superior, encontramos proporcionalmente um 

número superior de jovens que se declaram espíritas kardecistas, seguidos dos evangélicos 

não-pentecostais e ateus. Outra informação interessante dessa pesquisa é que são os 

pentecostais, também, os que mais se afastam do estereótipo de juventude presente no 

senso comum: rebeldia, transgressão e problema social, aproximando-se de uma conduta 

moralmente correta sob a ótica da sociedade.  

Brenner, Dayrell e Carrano (2005) destacaram que os adolescentes estão se 

envolvendo mais com grupos jovens, dentre eles grupos de igrejas, pois esta cresceu 

enquanto lócus de sociabilidade juvenil. Um percentual significativo de adolescentes 

declarou que freqüentar a igreja é uma forma de lazer em especial para os evangélicos. 

Esse dado está relacionado com as diversas atividades realizadas por esta instituição, como 

as apresentações de música gospel, teatro, acampamentos e festas. 

As redes evangélicas, de acordo com Almeida (2004), trabalham em favor 

da valorização das relações pessoais, gerando aumento de auto-estima e do impulso 

empreendedor, além de estimular a ajuda mútua com o estabelecimento de laços de 

confiança e fidelidade. Elas atuam em contextos de carências, operando, por vezes, como 

circuitos de trocas que envolvem dinheiro, comida, utensílios, informações e 

recomendações de trabalho, entre outros.  

As redes evangélicas são também fechadas quando em oposição a outros 

circuitos de reciprocidade negativa: basicamente o crime e o narcotráfico (Almeida, 2004, 

p. 15). Pesquisas realizadas nas favelas do Rio de Janeiro indicam como o narcotráfico 

desestabilizou a rede associativa, criando um pacto implícito entre bandidos e moradores 

(Zaluar, 2003; Alvito, 2001; Mafra, 2003) e, nestes contextos, as redes religiosas tornam-se 

possibilidades de interrupção das trajetórias de risco de jovens que moram nessas áreas 

(Almeida, 2004). 

Uma das conclusões da pesquisa de Fernandes et alli (1998) foi a de que os 

evangélicos prezam pela prática congregacional, onde um templo circunscreve uma 
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associação de pessoas em torno de uma confissão e práticas comuns, e cujos circuitos de 

reciprocidade são densos.

O funcionamento dos templos no pentecostalismo clássico e no 

protestantismo histórico apresenta diversas atividades transversais aos cultos, que 

segmentam o corpo de fiéis por sexo e idade (Almeida, 2004). Como exemplos, podemos 

citar a escola dominical, os grupos de ensino religioso e de oração, o coral, grupos de 

música, teatro, esportes, em suma, uma série de atividades e interações face a face que 

extrapolam o plano da religião. 

Além dessas atividades transversais aos cultos, cabe destacar que os 

evangélicos realizam leituras dos textos bíblicos durante os cultos e em suas casas, 

possibilitando assim um momento de reunião familiar, em torno de um suporte escrito, 

que, segundo Montezano, objetiva: 

(...) apreender e compreender os ensinamentos doutrinários, para diversos fins, 
como, por exemplo, preparar textos para “pregação” ou evangelização de 
outros, ou simplesmente atender a alguma proposta pedagógica da igreja. (2006, 
p.78) 

Propõe Lahire (2004) que a criança associa a forma pela qual os pais se 

relacionam com a leitura e a escrita, o que influencia, assim, a sua postura no ambiente 

escolar. Os sujeitos estudados por Montezano (2006) destacaram em suas entrevistas que 

praticam a leitura de histórias bíblicas para os seus filhos desde a tenra idade, 

possibilitando para eles momentos de interação com a leitura. Considerando os indícios 

apresentados sobre as práticas de leitura entre as famílias religiosas, assim como as 

relações sociais desenvolvidas no interior desse grupo, a presente pesquisa se propôs 

analisar as práticas de leitura e escrita realizadas por famílias e seus filhos pertencentes à 

Igreja Metodista. 

O percurso metodológico 

O foco central a ser investigado são as situações de letramento vivenciadas 

por crianças, cujas famílias, além de pertencerem à Igreja Metodista, freqüentam a escola 

dominical dessa igreja em Itapecerica da Serra. Pretendemos verificar se as atividades 

realizadas na escola dominical são significativas para o desenvolvimento da habilidade 

leitora e escritora das crianças, assim como também se no espaço familiar as crianças são 

expostas a situações que favoreçam o desenvolvimento das habilidades supracitadas. 
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Optamos por selecionar duas famílias que apresentavam como 

características comuns o fato de seus filhos cursarem a sexta série do ciclo II do Ensino 

Fundamental1 e participarem da sala dos pré-adolescentes, denominação utilizada pela 

escola dominical da Igreja Metodista para as crianças entre os dez e os treze anos de idade. 

Entrevistamos ainda a professora da Escola Dominical, no intuito de compreendermos as 

características das atividades e suas impressões sobre o grupo sob sua responsabilidade. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com ênfase no estudo de 

caso. Para Chizzotti, o estudo de caso: 

é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que 
coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a fim de 
organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência ou avaliá-la 
analiticamente. (...) o caso é tomado como unidade significativa do todo e, sendo 
assim, suficiente para fundamentar a sua representatividade. É considerado 
também como um marco de referência de complexas condições sócio-culturais 
que envolvem uma situação, a qual retrata uma realidade e/ou revela a 
multiplicidade de aspectos globais, presentes em uma dada situação. (2005, 
p.102) 

Na pesquisa que se apresenta, o destaque para o estudo de caso deve-se ao 

fato de que tal procedimento enfatiza a descoberta e, sendo assim, conforme Ludke e 

André (1986, p.18), o quadro teórico inicial2 servirá de estrutura básica a partir da qual 

novos aspectos poderão ser detectados, de acordo com o avanço do estudo. Essa 

característica se fundamenta no pressuposto de que o conhecimento não é algo acabado, e 

o pesquisador estará sempre buscando novas respostas ao longo do desenvolvimento de seu 

trabalho, como argumentam as autoras.  

O estudo de caso realça a interpretação em contexto (Ludke e André, 1986), 

ou seja, para que possamos estabelecer uma apreensão mais objetiva do objeto, é 

necessário nos embrenharmos no contexto em que ele se situa. Destarte, as ações, 

comportamentos e interações das pessoas devem ser relacionadas à situação específica ou 

ao contexto em que elas ocorrem, o que nos leva à observação direta.

Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos 
sujeitos, pode apreender sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 
atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações (Ludke e André, 1986, 
p.26).

Assim, para atingirmos o objetivo principal desse trabalho, qual seja, 

compreendermos melhor a relação desse grupo com a leitura e a escrita, os recursos 

1 O ensino fundamental nas escolas públicas do estado de São Paulo é dividido em dois ciclos, o ciclo I, que 
abrange da primeira à quarta série ou do primeiro ao quinto ano, e o ciclo II, que por sua vez, contempla da 
quinta à oitava série, ou do sexto ao nono ano.
2 Os estudos acerca do letramento, apresentados no capítulo 2.  
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escolhidos para a coleta de dados foram a observação das aulas na escola dominical e a 

análise do material utilizado na mesma. Realizou-se, também, entrevistas semi-estruturadas 

com duas famílias, cujos filhos participavam da escola dominical e com a professora 

responsável pelas aulas na igreja. 

A observação das atividades da escola dominical se justifica em razão dela 

ser um dispositivo institucional destinado à aprendizagem e leitura dos textos bíblicos, 

atuando como um dispositivo orientador dos fiéis em sociedade. Segundo Novaes (1985), 

através da escola dominical, o crente receberá orientações sobre as atitudes e o 

comportamento correto em seu cotidiano. 

O objetivo da escola dominical é inculcar no fiel a visão a partir de uma 

perspectiva religiosa, sendo a sua principal estratégia a leitura do texto bíblico. Mesmo que 

a maioria das vertentes e denominações protestantes da atualidade enfatize a comunicação 

oral, elas não prescindem do texto bíblico, da consulta e de seu manuseio. Na entrada da 

Igreja Metodista, em um painel, pudemos observar uma passagem do texto bíblico que 

enfatizava: Errais porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus (Bíblia 

Sagrada, N.T., 22:29).

De acordo com Proença: 

lê-se para “estruturar” e “compreender a vida” e conferir-lhe “significado”. Pelas 
leituras educam os filhos, se estabelecem os ritos para guerrear e vencer o 
demônio; por meio dela são criadas as regras de comportamento, elaborados os 
argumentos para a entrega de “dízimos” e ofertas; é ela que também dá 
sustentação ao poder exercido pelo líder e legitimação aos títulos que ostenta, 
conferindo-lhe autoridade perante o grupo a fim de conduzi-lo. (2003, p.34).

Por meio do nosso diário de campo, registramos como eram organizadas as 

atividades da escola dominical. Observamos atentamente a participação dos sujeitos 

pesquisados nos momentos em que a leitura era realizada (se conseguiam realizá-la com 

desenvoltura), as características de sua indumentária e do espaço físico da igreja, bem 

como elementos ocasionais surgidos no decorrer da pesquisa, ou seja, as reações dos 

sujeitos pesquisados perante as ações de seus filhos no interior da igreja, as reações dos 

sujeitos à presença do pesquisador, como também suas ações nos momentos que precediam 

ao início das atividades da escola dominical. Nas aulas da escola dominical voltadas para 

as crianças e para os adolescentes, registramos as estratégias utilizadas pelas professoras 

para organizar as atividades, atentando especialmente se ela possibilitava aos alunos 

momentos de interação e estimulava a leitura e a escrita.  
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O objetivo do diário foi criar um arquivo de pesquisa, que possibilitasse 

acessar a qualquer momento os dados e as informações colhidas durante as observações 

realizadas. Além de funcionar como um repositório de informações, o diário nos permitiu 

objetivar, imparcialmente, as experiências vividas durante as observações Dessa forma, a 

redação de um diário e o recolhimento das informações em um arquivo funcionou como 

procedimento metodológico de pesquisa associado à objetividade do trabalho científico.

De acordo com Mills (1972), elaborar um diário, em que seja possível 

armazenar informações, comentários, críticas, experiências e observações, é um exercício 

artesanal e um ofício de vida. Nesse diário intelectual, escrever é transformar a realidade 

em texto. Nesse exercício de objetivação, que aborda a subjetividade de maneira cética a 

fim de torná-la objetiva, o pesquisador viverá intensamente uma experiência de vida que, 

senão regrada, ao menos metódica em sua execução, dedicada e comprometida com os 

objetivos de sua pesquisa e com os procedimentos metodológicos de sua ciência. Embora 

enfatize a importância dos procedimentos metodológicos, não podemos deixar de frisar a 

importância da imaginação sociológica do pesquisador. 

As entrevistas realizadas junto às famílias foram o segundo procedimento 

no trabalho de campo. Elas foram realizadas após o contato prévio com os informantes 

para confirmarmos a autorização e agendar a realização das entrevistas.  

Realizamos as entrevistas na residência dos informantes, para que 

tivéssemos a oportunidade de analisar o contexto doméstico em que estavam inseridos. A 

entrevista com a professora da escola dominical, a seu pedido, foi realizada em seu local de 

trabalho. Os sujeitos de nossa pesquisa mostraram-se receptivos, não se registrou nenhum 

obstáculo para que as entrevistas fossem gravadas. As entrevistas tiveram duração média 

de duas horas. 

Procuramos, através da análise do material utilizado na escola dominical, 

identificar as características presentes nesse material que possibilitassem o 

desenvolvimento de habilidades inerentes à leitura e à escrita. Selecionamos quatro 

atividades, que se encontram anexadas à presente dissertação. 

Para a realização dessa pesquisa, optamos por analisar as práticas de leitura 

das famílias pesquisadas a partir dos conceitos de habitus e capital cultural (Bourdieu,

2007) e de configurações familiares (Lahire, 2004). Servimo-nos do conceito de habitus

por considerarmos que ele poderia nos fornecer os elementos necessários para 

compreendermos as práticas sociais familiares concernentes à leitura e à escrita, pois, de 

acordo com Bourdieu (1972 apud Ortiz, 1983, p.19) o habitus adquirido na família está no 
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princípio de estruturação das experiências escolares. Em Lahire (2004), buscamos o 

conceito de configurações familiares por considerarmos que ele nos auxiliaria a entender a 

rede de interações sociais em que estavam imersas as famílias, pois, como destaca Setton 

(2002, p.67) o sujeito social contemporâneo é determinado e influenciado por um campo 

híbrido e diversificado de socialização. 

O trabalho, ora apresentado, encontra-se dividido em dois capítulos, 

acrescidos das considerações finais, referências bibliográficas e dos anexos devidamente 

numerados. 

No primeiro capítulo, destacamos os aspectos históricos do protestantismo e 

uma breve caracterização do desenvolvimento do metodismo na Inglaterra e no Brasil. 

Apresentamos também as pesquisas que tratam, direta ou indiretamente, da relação entre 

religiosidade e escolarização e realizamos uma revisão bibliográfica acerca dos estudos 

sobre letramento e as diferenças existentes entre ele e a alfabetização. 

No segundo capítulo, apresentamos o nosso campo de pesquisa, com a 

descrição das observações realizadas na escola dominical, a análise do material didático 

utilizado na mesma, as entrevistas com as duas famílias e com a professora da escola 

dominical e a análise do material didático utilizado por ela. Por último, empreendemos a 

análise dos dados coletados à luz do referencial teórico escolhido. 

As considerações finais destacam os resultados da pesquisa, retomando os 

principais achados vis-à-vis a nossa hipótese. Por último, apresentam-se as referências 

bibliográficas e as atividades utilizadas na escola dominical em anexo. 
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CAPÍTULO 1 

RELIGIÃO E LETRAMENTO 

1.1. O protestantismo histórico e o desenvolvimento do metodismo 

O protestantismo é fruto da Reforma, movimento religioso surgido no 

século XVI na Europa que rompeu com a Igreja Católica objetivando uma reaproximação 

com o cristianismo primitivo. Em uma Europa que passava por transformações econômicas 

e culturais, fruto do fortalecimento da atividade comercial e do Renascimento Cultural, 

Lutero contrapôs-se à venda de Indulgências pela Igreja Católica e questionou alguns de 

seus dogmas através de 95 teses consideradas heréticas por essa igreja. Em razão dessas 

atitudes, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X, mas, contando com o apoio de parte 

da nobreza e do campesinato, difundiu o luteranismo pela Alemanha. 

Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e fundou uma nova igreja 

que, dos sacramentos católicos, manteve apenas a eucaristia e o batismo, tendo abolido o 

celibato clerical, o culto aos santos e à Virgem Maria. A tradução da Bíblia para a 

linguagem vernácula se justificava pelo fato da igreja luterana considerar que o fiel 

precisava ter acesso à palavra divina sem a necessidade da intermediação de sacerdotes e, 

sendo assim, desempenhou um papel relevante na trajetória educacional dos sujeitos que 

aderiram ao protestantismo. 

A Alemanha foi o primeiro país a aderir ao luteranismo. Posteriormente, a 

Reforma expandiu-se pela Europa, sendo que em 1537, Dinamarca, Noruega, Islândia e 

Suécia já tinham aderido aos princípios luteranos. Entretanto, nem todas as teses de Lutero 

foram reconhecidas por seus aliados em outros países, motivando assim o surgimento de 

novas igrejas, como a de João Calvino e a de John Wesley. 

O metodismo é uma confissão religiosa que se desenvolveu na Inglaterra do 

século XVIII, sob a inspiração das idéias religiosas de John Wesley, membro da Igreja 

Anglicana. O metodismo surge e um contexto de profundas transformações na sociedade 

inglesa, fruto da Revolução Puritana, em 1640, e Gloriosa, em 1688, que fortaleceram o 

Parlamento inglês em detrimento do poder real e, assim, forneceram os alicerces para o 

desenvolvimento industrial dessa nação: o poder do Estado que protegia uma velha ordem 

essencialmente feudal foi derrubado, passando o poder para uma nova classe, tornando 

possível o livre desenvolvimento do capitalismo (HILL, 1985, p.11). 
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O processo de modernização na Inglaterra provocara significativas 

mudanças na vida de toda a nação. A dinâmica econômica inglesa, caracterizada pela 

estrutura agrária, passa a se desenvolver em função da indústria, em um processo 

denominado Revolução Industrial. Diante desse quadro, surge o movimento metodista que, 

de acordo com Cordeiro (2004), sofreu a influência de diversas tendências teológicas 

protestantes, como o pietismo3 e o anglicanismo4. De acordo com Weber:  

O próprio nome já mostra o que impressionava seus contemporâneos, como 
característica de seus adeptos: o caráter sistemático, metódico da conduta no 
sentido da obtenção da certituto salutis, pois esta foi, desde o início, o centro 
da aspiração religiosa também para este movimento, e assim perdurou. Apesar 
de todas as diferenças com certos ramos do pietismo alemão é mostrado, acima 
de tudo, pelo fato de o método ter sido usado inicialmente para provocar o ato 
emocional da conversão. (2000, p.98)

A penetração dos metodistas no Brasil, de acordo com Mesquida (1994) 

ocorre no início do século XIX. Nesse primeiro momento, a ação dos protestantes se 

concentrava em comunidades religiosas fechadas à sociedade brasileira (Mendonça, 1984), 

pois as oportunidades para o desenvolvimento da missão protestante no Brasil eram 

limitadas devido às restrições impostas pelo Estado brasileiro, notadamente católico. 

Segundo Montezano (2006, p.27), essas colônias foram criando igrejas, que não tinham 

como função evangelizar os brasileiros, mas preservar os valores culturais, regionais e 

religiosos dos imigrantes.

No final do século XIX, os metodistas intensificam sua ação missionária no 

Brasil e, em 1881, fundaram o Colégio Piracicabano, através da educadora e missionária 

feminina da Igreja Metodista Episcopal do Sul, Marta Watts. De acordo com Mesquida: 

É possível identificar dois aspectos da ação pedagógica: o proselitismo e a 
difusão de uma concepção de mundo própria da denominação. Para conseguir 
adeptos, o metodismo privilegiava a evangelização direta, enquanto a escola 
dominical, as escolas paróquias, os colégios e as universidades encarregavam-se 
de propagar os ideais, os valores, as idéias e os princípios metodistas. Seu 
objetivo: produzir um novo homem, crente e servidor fiel da nação. (1994, 
p.107) 

3 Pietismo: Grupo de protestantes luteranos que seguiu as idéias formuladas por Jacob Spenar (1635-1705), 
pastor alemão. Os pietistas acentuavam como base de sua doutrina uma piedade ardente – o que provocou o 
seu nome - , abandonando a ortodoxia e os outros fundamentos do luteranismo. (Azevedo, 1999, p.355) 
4 Reforma religiosa operada na Inglaterra no século XVI. As exigências fiscais do papado, assíduas, criavam 
no povo inglês e no clero, em particular, grandes tensões e a crença na necessidade de uma reforma religiosa. 
Não obstante, foi uma iniciativa particular do rei inglês e não um movimento popular que provocou o 
rompimento com a Igreja católica. A demora na solução do processo de divórcio solicitado pelo soberano ao 
papa provocou a cisão. Em 1534, foi promulgado o Ato de Supremacia reconhecendo o monarca como chefe 
supremo da Igreja inglesa que se tornou, então, anglicana, nacional e dirigida pelo rei. (Azevedo, 1999, p.33) 
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A educação era parte integrante da estratégia de implantação do 

protestantismo no Brasil e se desenvolveu concomitantemente com a pregação dos 

primeiros missionários. Junto também com as igrejas implantam-se as escolas paróquias.

O aprendizado da doutrina protestante seria facilitado com a leitura da Bíblia e, portanto, a 

alfabetização dos conversos era uma das prioridades da estratégia missionária. De Acordo 

com Montezano, o protestantismo: 

Propaga e instiga a leitura da Bíblia, como instrumento de compreensão da 
palavra escrita, e considera que a educação da família cristã passa pela educação 
secular instituída, desempenhando, dessa forma, um papel relevante na trajetória 
educacional dos filhos das famílias protestantes. (2006, p.26) 

O protestantismo de missões apresentava como preocupação fundamental o 

combate ao analfabetismo, em razão do mesmo se colocar como um obstáculo para a 

evangelização. De acordo com Mendonça (1991), o protestantismo missionário elegeu a 

educação como principal estratégia para promover o crescimento do número de fiéis no 

Brasil. De acordo com Montezano, os protestantes, na atualidade, apresentam uma 

preocupação como o analfabetismo, pois com vistas à evangelização, geraram-se práticas 

em torno do desenvolvimento da leitura e da escrita, as quais mobilizaram outras 

capacidades: abstração, atenção, inferência, leituras em diferentes linguagens (2006,

p.29).

Para Ramalho (1976), apesar do desempenho pouco expressivo das missões 

protestantes, houve uma ampliação dos adeptos ao protestantismo em nosso país. Segundo 

Pierucci e Prandi (1977), os protestantes históricos representam 3% da população 

brasileira, sendo sua presença mais intensa nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul. Se compararmos esses dados com os do censo de 2000, houve um crescimento pouco 

expressivo dos protestantes tradicionais: 4,23% da população declarou pertencer a esse 

grupo. Por outro lado, observa-se um crescimento expressivo dos pentecostais, que 

representam 10,43% da população, compreendidos nas suas mais diversas vertentes. 

1.2. Os estudos realizados sobre o tema 

A partir do levantamento bibliográfico realizado no banco de teses da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES5), constatou-se 

que estudos que procuram articular práticas de letramento e experiência religiosa são raros. 

5Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/Teses.do  
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O único estudo que realizava uma intersecção entre religiosidade e escolarização foi a 

dissertação de mestrado de Montezano (2006). 

Os demais estudos encontrados, Brunner (2004), Silva (2004), Bianchini 

(2005) e Silva (2005), apenas tratam do fenômeno de forma indireta. Entretanto, esses 

trabalhos trouxeram subsídios ao estudo que se apresenta, em razão de apontarem a 

religiosidade como uma das facetas que contribuiu para a inserção dos sujeitos de suas 

pesquisas no mundo letrado. 

Com o objetivo de compreender os aspectos ideológicos presentes no 

discurso de formação educacional dos membros da igreja pentecostal Assembléia de Deus, 

Brunner (2004) investiga a ação da escola dominical dessa denominação religiosa, que 

busca inculcar nos filhos de seus afiliados um modelo de comportamento e de 

interpretação do mundo circunscrita à religião. Entretanto, podemos inferir, a partir da 

leitura de seu trabalho, que a escola dominical possibilitava práticas que favoreciam o 

contato das crianças com suportes escritos, assim como, no caso de crianças não-

alfabetizadas, o contato com leituras bíblicas, realizadas pelos responsáveis pelas 

atividades paralelas aos cultos. 

A pesquisa de Silva (2004), sobre o uso da leitura e da escrita no cotidiano 

de alunos das séries iniciais do Ciclo I do Ensino Fundamental constatou as diferentes 

situações em que essas práticas se realizam. Entre os fatores identificados, as experiências 

e ritos religiosos receberam destaque em seu trabalho: 

Lançando mão de relatos, desenhos e fotografias, a Bíblia, entre outros 
materiais, alcançou visibilidade neste trabalho como constitutiva da experiência 
da leitura vivida pelas crianças e suas famílias. Idas e vindas das igrejas e dos 
cultos, hinos de louvores, leituras individuais ou compartilhadas da Bíblia – 
todos eles são aspectos constitutivos das práticas de leitura vivenciadas por essa 
turma (2004, p.83). 

Considerando que a escola em que a autora realizou sua pesquisa localiza-se 

em um bairro periférico da cidade de Campinas, e que os sujeitos envolvidos em sua 

pesquisa pertencem a frações das camadas populares, podemos constatar como os 

diferentes suportes escritos produzidos por instituições religiosas estão presentes no 

cotidiano dessas famílias, favorecendo o contato das crianças com a cultura escrita. 

O trabalho de Bianchini (2005), que versou sobre as lacunas existentes na 

formação de professoras do Ensino Infantil, apontou, por meio de dois depoimentos de 

professoras-alunas que não apresentavam muitas dificuldades durante o curso Normal 

Superior, algumas pistas sobre o primeiro contato dessas com a leitura no ambiente 
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familiar, também ligada à religião: Sempre, sempre. Porque assim, como nós somos 

evangélicos então meu pai sempre comprava livro... então a gente sempre estava em 

contato com... com livros, com a leitura (Bianchini, 2005, p.98).

E ainda: 

(...) Meu pai é católico e ele lê a Bíblia pra ele, depois ele achou uma parte muito 
bonita ele lê na mesa do café da manhã, explica pra gente... Então, a leitura, 
apesar de não termos muita escolaridade na nossa família, a leitura sempre esteve 
presente nesses momentos (2005, p.98). 

A partir desses dois depoimentos, é possível constatar como a experiência 

religiosa favoreceu a intermediação entre a cultura escrita e o ambiente familiar. A 

presença da leitura nas interações familiares parece, então, relacionar-se com as estratégias 

de escolarização em razão da criança letrada encontrar, no ambiente doméstico, um lugar 

efetivo e simbólico para as práticas desenvolvidas por ela na escola (Lahire, 2004). 

Analisando a trajetória de filhos de famílias negras das camadas populares 

de Pernambuco, no período de 1950 a 1970, Silva (2005), buscou compreender como esses 

sujeitos, cujos pais são analfabetos ou semi-alfabetizados, conseguiram superar as suas 

reduzidas expectativas de escolarização e alçar ao ensino secundário e ao superior no 

período citado. Dentre as instâncias que contribuíram para a maior intimidade desses 

sujeitos com a leitura e a escrita, a autora destaca casos em que a religião foi um dos 

fatores externos que favoreceu esse contato. De acordo com Silva: 

O envolvimento dos indivíduos estudados em movimento sociais, como 
associações, grupos, igrejas, dentre outros, pode ter influenciado em sua maior 
associação com a cultura escrita e com a escola. Como a maioria dessas 
instituições trabalha com processos de leitura, discussão e socialização de textos 
de forma bastante permanente, talvez a participação de sujeitos nelas tenha 
constituído como mais uma das condições que possibilitaram a esses indivíduos 
e suas famílias ter uma maior inserção no mundo letrado e uma boa permanência 
na escola (2005, p.224). 

Montezano (2006), em seu estudo que trata das influências da cultura 

religiosa protestante no desempenho escolar de alunos provenientes de frações das 

camadas populares, demonstra, através de evidências empíricas, baseadas em observações 

de campo e análise do discurso dos informantes, a articulação entre as práticas 

socializadoras da família e da cultura religiosa que contribuíram para o rendimento escolar 

favorável. Para Montezano: 

O êxito no desempenho escolar de alunos protestantes servia-se de um habitus
que ,adquirido na igreja e potencializado na família, parecia agir em consonância 



21

com as práticas escolares, criando disposições que contribuíam para a 
adaptabilidade dos alunos ao nível de exigências da escola. (...) configurou-se, 
nessas famílias, um estilo de vida, situações e práticas restritas às possibilidades 
de ganho no trabalho e às exigências divinas, sendo a religião o elemento 
prioritário do ethos cultural desses entrevistados (2006, p.85). 

Montezano (2006) aponta que o rendimento escolar favorável, apresenta-se 

associado a um feixe de situações socializadoras, uma vez que tal êxito não é apenas o 

produto da afiliação religiosa protestante, mas sim da forma como a família se relaciona 

com a religião, que contribui para a coerência nos projetos das diferentes instâncias 

socializadoras analisadas: família, escola e religião. Segundo Montezano, as famílias 

protestantes:

Investem no capital moral e religioso da prole, de acordo com os princípios da 
religião, motivados a nosso ver principalmente pela ausência de capital 
econômico e cultural legitimado pela sociedade. Consideram a religião e o 
trabalho como requisitos indispensáveis para o pertencimento e reconhecimento 
social (2006, p.86). 

Em sua dissertação, Montezano (2006) realizou uma pesquisa em 

periódicos6 voltados à educação brasileira, referente ao período de 1990 a 2004, em busca 

de trabalhos que articulassem religião e práticas pedagógicas, mas verificou a inexistência 

de pesquisas acerca dessa temática. 

Nos Estados Unidos, estudos que privilegiam a articulação entre 

religiosidade e trajetória escolar vêm sendo produzidos há algum tempo. Caputo (2004) 

pesquisou o processo pelo qual a religiosidade dos pais incide sobre o comportamento de 

seus filhos adolescentes e chegou à conclusão de que adolescentes cujos pais são mais 

religiosos tendem a um menor comportamento de risco, ou seja, delinqüência juvenil, 

vícios, gravidez precoce etc. Por conseguinte, tendem a uma trajetória escolar mais regular, 

dado que algumas situações, que poderiam torná-la mais complicada, são reduzidas. 

Conforme já assinalamos, no meio acadêmico há uma carência de estudos 

que busquem articular religiosidade e experiência de escolarização. Exceção feita à 

pesquisa de Montezano (2006), não encontramos pesquisas que tratem da temática, 

justificando assim a necessidade de se pesquisar esse fenômeno e, dessa forma, contribuir 

para o conhecimento das práticas de leitura e escrita de frações das camadas populares e 

suas influências na inserção dos sujeitos no universo letrado.

6 Os periódicos pesquisados pela autora foram os seguintes: Educação e Sociedade, que passou a denominar-
se Educação e Pesquisa a partir de 1988, FE-USP; Educação e Realidade, UFRG; Educação em Revista,
UFMG; Revista Brasileira de Educação, ANPED; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, INEP.



22

1.3.A relação dos indivíduos com o mundo letrado 

A importância da leitura e da escrita, como fatores impulsionadores do 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo e da sua inserção social nas sociedades letradas, 

há muito tem sido identificada e discutida por pesquisadores e educadores. O domínio 

pleno dessas habilidades é imprescindível para a autonomia dos indivíduos, assim como 

para o exercício pleno da cidadania em uma sociedade democrática. 

À escola, incondicionalmente, cabe a tarefa de ensinar a ler e a escrever. 

Entretanto, não podemos desconsiderar as experiências que as crianças vivenciaram antes 

de adentrarem aos portões dessa instituição, pois em um mundo letrado, elas contam com a 

mediação de inúmeros atores e situações que as colocam perante o código escrito, como 

destacam as reflexões de Chartier e Bourdieu (1996), que consideram a leitura como uma 

prática cultural indissociável das relações sociais. 

Em uma sociedade letrada, mesmo os indivíduos que não dominam a escrita 

e a leitura, em razão das práticas sociais que envolvem essas habilidades, estabelecem um 

contato com elas. Essa relação com o código escrito pode ser considerada uma prática de 

letramento (conceito que discutiremos a seguir), pois favorece a sua inserção cultural e 

social em uma sociedade letrada.  

Propõe Lahire (2004) que a criança apreende a forma pela qual os pais se 

relacionam com a leitura e a escrita no ambiente familiar e essa postura repercute no 

ambiente escolar. A integração social e simbólica da experiência escolar é possível, para o 

autor, mesmo em configurações familiares fracamente dotadas de capital escolar ou até 

mesmo naquelas que não o possuem de forma alguma. Nessas configurações, os pais, por 

meio de inúmeros comportamentos cotidianos, como ao requisitarem o auxílio da criança 

para realizar a leitura de algum documento, valorizam, indiretamente, a experiência 

escolar. 

A organização da família no cotidiano, referente aos eventos e práticas de 

letramento, está relacionada às condutas e aos comportamentos do adulto em casa. O 

adulto é quem deve incentivar a criança, orientar sua atenção para aspectos da escrita por 

meio de seu gesto e sua fala e torná-la significativa. O modo de falar do adulto e a maneira 

de usar funcionalmente o código escrito no cotidiano são incorporados pela criança, o que 

ressalta a importância da participação dos pais na aquisição da leitura e da escrita por ela. 

Nesse sentido, torna-se necessário compreendermos o papel exercido pela 

família na introdução dos sujeitos no mundo letrado. Lahire (2004), Terzi (2001) e 
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Mayrink-Sabinson (1998), destacam a importância dessa instituição na intermediação da 

criança com o mundo letrado, fornecendo assim subsídios para compreendermos os 

resultados escolares, principalmente nas séries iniciais. 

Entretanto, compreender o papel da família de uma forma isolada, 

desconsiderando suas relações sociais, nos leva a dissimular as relações de força presentes 

na sociedade. Nesse sentido, o conceito de habitus e de configurações familiares, fruto das 

pesquisas de Bourdieu e Lahire, nos fornecerão os subsídios para compreendermos as 

formas pelas quais os sujeitos se relacionam com o universo letrado. 

1.4.Instrumental teórico: habitus e configurações familiares

O conceito de habitus é de fundamental importância no pensamento de 

Pierre Bourdieu. Conceito diretamente associado ao de illusio, caracterizando um conjunto 

de disposições que, na maioria das vezes, é adquirida e reproduzida de forma inconsciente 

pelos agentes inseridos em diferentes espaços sociais. Nas palavras de Bourdieu (2007), 

habitus se define como: 

Estrutura estruturante, que organiza as práticas e a percepção das práticas [...] é 
também estrutura estruturada: o princípio do mundo social é, por sua vez, 
produto da incorporação da divisão de classes sociais. [...] Sistema de esquemas 
geradores de práticas que expressa de forma sistêmica a necessidade e as 
liberdades inerentes à condição de classe e a diferença constitutiva da posição do 
habitus, apreende as diferenças de condição, que retêm, sob a forma de 
diferenças entre práticas (como produtos do habitus), segundo os princípios de 
diferenciação que, ao ser produto de estas diferenças, são objetivamente 
atribuídos a estas e tendo por conseguinte a percebê-las como naturais (p.164). 

Habitus, portanto, é o princípio básico da diferenciação entre aqueles 

agentes que se encontram inseridos em diferentes espaços sociais. Embora seja percebido 

enquanto prática natural, o habitus é fruto de longo processo histórico de disputas sociais. 

Para Valle: 

O conceito de habitus vem designar o sistema de disposições não somente 
corporais mas também cognitivas, de estruturas estruturantes porque 
estruturadas, comuns a um grupo social, que vive em condições análogas de 
existência (classe social ou classe de idade), socializando num mesmo sistema 
escolar e pertencente a uma mesma geração ou grupo profissional. Essas 
estruturas, incorporadas sob a forma de disposições (corporais, mentais ou 
cognitivas), explicam a resistência às mudanças. O habitus atribui uma dimensão 
inventiva a essas disposições e permite, segundo os quadros ou as condições 
objetivas nas quais são formadas e reativadas, situar-se no mundo social, ajustar-
se às suas transformações e projetar-se no futuro (2007, p.131). 
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Habitus, portanto, constitui nossa maneira de perceber e julgar o mundo, 

assim como configura a nossa maneira de agir corporal e materialmente. É o princípio 

gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de 

classificação (principium divisionis) de tais práticas (Bourdieu, 2007, p.162). O habitus,

assevera Bourdieu (1996, p.243), é o produto de uma trajetória social e comporta, de 

acordo com Bonnewitz o ethos e a hexis: 

(...) ethos para designar os princípios ou os valores em estado prático, a forma 
interiorizada e não-consciente da moral que regula a conduta cotidiana. A hexis
corporal corresponde às posturas, disposições do corpo, relações ao corpo, 
interiorizadas inconscientemente pelo indivíduo ao longo de sua história. (2005, 
p.77) 

Bourdieu estabelece uma teoria da prática onde o agente social é 

considerado em função das relações objetivas que regem a estruturação da sociedade 

global. A prática é, ao mesmo tempo, necessária e relativamente autônoma em relação ao 

campo. Mas não é uma simples execução mecânica, pois comporta a capacidade ativa e 

inventiva de cada um. Essas proposições possibilitam fundamentar antropologicamente a 

lógica real da reprodução social, longe de ser o produto de um processo mecânico, a 

reprodução da estrutura social só se realiza com a colaboração de agentes que são

produtores, mesmo que sejam, conscientes ou inconscientes, reprodutores (Bourdieu, 

1996, p.161). 

No campo da produção cultural a espécie mais valiosa é o capital cultural, 

que pode existir sob três formas. No estado incorporado, ou seja, sob a forma de 

disposições duráveis, que pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação que requer 

tempo e investimento; depois, no estado objetivado, sob a forma de bens culturais – 

quadros, livros, instrumentos, suportes materiais transmissíveis em sua materialidade, que 

só existem se utilizados como objetos nas lutas que se travam no campo da produção 

cultural; por fim, no estado institucionalizado, que confere ao agente detentor do capital 

cultural um reconhecimento institucional (Bourdieu, 1998). 

De acordo com Bourdieu (1996), não é possível dissociar a linguagem das 

condições concretas em que ela se engendra, ou seja, a interação lingüística é, 

essencialmente, uma relação de força simbólica, determinada pelas relações sociais 

existentes entre os locutores. Para Bourdieu (1994), a origem social representa fator 

principal de produção da competência lingüística, pois, por meio de uma familiarização 

precoce, os membros das camadas privilegiadas adquirem uma maneira de se relacionar 
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com a fala e a escrita. Essa herança cultural é transmitida de maneira inconsciente e é 

percebida pelos não herdeiros como dons pessoais. Sendo assim, é pouco provável , sob 

esse ponto de vista, que os sujeitos oriundos de famílias portadoras de baixo capital 

cultural adquiram o capital lingüístico necessário para que mantenham com a língua uma 

relação mais legítima. 

Todavia, o arcabouço teórico de Bourdieu não oferece elementos suficientes 

para colocar em evidência a heterogeneidade das experiências socializadoras. Para Lahire 

(2002), os sujeitos transitam por grupos heterogêneos, possibilitando a eles diferentes 

experiências. Lahire (2004), ao pensar criticamente o conceito de habitus de Bourdieu 

(2007), observou certa fragilidade, ou mesmo incapacidade, da teoria para lidar com 

objetos que apresentam uma configuração pouco institucionalizada, nas quais a família e 

escola, tradicionalmente detentoras do monopólio de formação de personalidades, aos 

poucos perdem seu poder na construção de identidades sociais e individuais dos sujeitos

(Setton, 2005, p.346).

Durante o seu estudo sobre modalidades concretas de socialização familiar, 

Lahire (2004) encontrou exemplos que tornaram possível compreender como o capital 

cultural familiar encontrava, ou não, condições para ser transmitido. De acordo com Lahire 

(2004), as noções de capital cultural, transmissão e herança perdem a pertinência quando 

nos dedicamos à descrição e análise das modalidades de socialização familiar, na esfera de 

uma sociologia dos processos de constituição das disposições sociais, de construção de 

esquemas mentais de comportamento (Lahire, 2004).  

O estudo das configurações sociais nos permite compreender que 

determinados comportamentos perante a leitura e a escrita são o resultado da interação de 

redes de interdependência (Lahire, 2004, p.38). O conceito de configuração familiar, de 

acordo com Lahire (2004), é entendido como o conjunto dos elos que constituem uma 

“parte” (mais ou menos grande) da realidade social, entendida como uma rede de 

relações de interdependência humana (Lahire, 2004, p.40). De acordo com Setton (2002), 

o conceito de configuração familiar: 

Serve como um instrumento conceptual e didático que tem como intenção 
romper com a idéia de que as instituições socializadoras e seus agentes sejam 
antagônicos. Salientar a relação de interdependência das instâncias/agentes da 
socialização, condição para existirem enquanto configuração, é uma forma de 
afirmar que a relação estabelecida entre eles pode ser de aliados ou de 
adversários. (p.110) 
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Colocamos aqui a questão levantada por Lahire pois ela é crucial para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa de mestrado. Não estamos interessados no tratamento 

separado, tanto no espaço religioso quanto no educacional, da incorporação das 

disposições e de seu reconhecimento na forma de capital simbólico. O que interessa aqui é 

a transferência de certos comportamentos sociais, que se apresentam na forma de 

elementos duráveis, que, ao migrarem de um espaço social para o outro, conferem ao 

agente social certa vantagem comparativa frente aos demais, quando o tema é a adaptação 

às regras socialmente estabelecidas e reconhecidas, existentes nos dois espaços. Falamos 

nos aspectos que, sobretudo, interferem no processo de letramento, seja na escrita, na fala 

ou na leitura, disposições essenciais quando o assunto é a alfabetização de jovens e adultos 

na sociedade moderna.  

Portanto, é a observação de certas disposições que se refletem nas práticas 

ligadas à religião que confere a esse trabalho o seu foco e objetivos fundamentais. Com 

isso pretendemos dizer que a reprodução da essência básica das formas de sociabilidade, 

nos dois espaços sociais, são refletidas em sentido completamente diferente, isto é, elas 

acumulam capital simbólico que originam bens singulares em cada espaço social, mas que, 

no entanto, podem ser intercambiáveis entre si. E essa porosidade é fundamental para 

pensarmos acerca do sentido da diferenciação social nos dois espaços sociais, 

especialmente quando uma confere à outra aquilo que é denominado por vantagem 

comparativa, isto é, a tendência, a capacidade ou a facilidade que certos sujeitos possuem 

para a aquisição de um contingente maior de capital simbólico, adaptando-se com maior 

destreza às regras e condicionamentos existentes em um determinado espaço social.  

No caso, o fenômeno pesquisado é a influência exercida por certas práticas 

no processo de letramento, leitura e escrita, de tal forma que a economia simbólica de 

aquisição, produção e reprodução de bens simbólicos, existente no ambiente escolar e 

religioso, é alterado por aqueles agentes que estão inseridos simultaneamente nos dois 

ambientes sociais. Finalmente, essa distorção do ponto de vista da economia dos bens 

simbólicos acaba sendo benéfica para estudantes que vivenciam formas de sociabilização 

nos dois contextos sociais, os quais conseguem um maior reconhecimento pelos pares, 

exatamente por apresentarem uma quantidade superior de capital cultural. Tanto na 

família, como na escola dominical, o centro das preocupações é a formação moral da 

criança sob a ótica da igreja, mas, de maneira muitas vezes inconsciente, são desenvolvidas 

práticas de letramento. 
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1.5. O letramento e as práticas sociais 

Letramento é um conceito que foi incorporado recentemente ao discurso de 

lingüistas e educadores e tem sido interpretado sob diferentes óticas. Apesar das 

divergências conceituais, essencialmente o letramento envolve diferentes situações 

cotidianas em que a leitura, a escrita e a oralidade se encontram presentes, tornando-o um 

campo fértil de estudos, tanto de caráter teórico quanto de questões ligadas às práticas 

sociais que envolvem a leitura e a escrita. Diferentes autores se debruçaram sobre essa 

temática, como Tfouni, Kleiman, Soares e Ribeiro, conforme destacaremos a seguir. 

Tfouni (1988; 1995) analisa o letramento focalizando os aspectos sócio-

históricos que envolvem a aquisição da escrita pelo indivíduo. De acordo com a autora, os 

estudos que envolvem o letramento procuram identificar as práticas psicossociais da escrita 

nas sociedades letradas, considerando as origens sociais e suas práticas culturais.  

Para a autora, o letramento é o resultado da maneira como ocorre a 

aquisição da escrita e as implicações da ausência da mesma para o indivíduo e para a 

sociedade na qual está inserido. Nesse sentido, as práticas de letramento não se restringem 

somente àquelas pessoas que adquirem a escrita, isto é, aos alfabetizados. Buscam 

investigar também as conseqüências da ausência da escrita a nível individual, mas sempre 

remetendo ao social. (Tfouni, 1995, p.21) 

São as práticas sociais cotidianas dos indivíduos, que envolvem a leitura e a 

escrita, que estabelecem o seu nível de letramento, ou seja, sua capacidade de solucionar 

problemas que exijam a leitura e a escrita em diferentes graus de complexidade (Ribeiro, 

1999). Sendo assim, em uma mesma sociedade, podemos observar indivíduos que 

apresentam diferentes níveis de letramento, que lhes permitem codificar e decodificar a 

língua escrita em diferentes contextos sociais (Soares, 1995).

As práticas de letramento, segundo Terzi: 

são maneiras culturais de utilização da escrita, ou seja, são o que as pessoas 
fazem com a escrita. Porém, as práticas de letramento não são unidades 
observáveis de comportamento, pois elas também envolvem valores, atitudes e 
sentimentos (2001, p.160). 

Essas práticas variam conforme os eventos de letramento presentes na vida 

do indivíduo, portanto, podem ser compreendidas como situações ou ocasiões que 

abranjam o código escrito, nas quais a leitura e a escrita têm uma função no cotidiano do 

indivíduo e são usadas em contextos reais e não isolados: o texto escrito é parte essencial 
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da natureza das interações sociais e serve para ser lido ou para se falar sobre ele. Portanto, 

incluem a oralidade e a escrita (Di Nucci, 2002). 

Como exemplo, podemos utilizar a leitura de uma matéria jornalística, que 

por si só é considerada um evento de letramento, assim como os comentários realizados 

sobre o seu conteúdo, pois possuem uma função comunicativa entre pessoas no mesmo 

contexto social. 

Os níveis de letramento variam de acordo com a capacidade dos indivíduos 

em utilizar a leitura em seu cotidiano. Pesquisas realizadas por Terzi (1995) demonstram 

que crianças, cujos pais contam histórias e oferecem revistas e livros, apresentam um nível 

de letramento superior se comparado àquelas que não têm as mesmas oportunidades de 

contato com a escrita. Resultados semelhantes apresentam os indivíduos presentes em 

ambientes que instigam a aprendizagem da leitura e da escrita, através dos eventos de 

letramento: eles terão um nível de letramento mais elevado do que indivíduos que têm 

pouco contato com a escrita. Para Matencio (1994), os níveis de letramento não podem ser 

compreendidos apenas como um conjunto de conhecimentos específicos da escrita, mas 

sim, a partir do contato que os falantes têm com a escrita e das funções sociais da escrita 

em seu cotidiano. 

Assim sendo, os níveis de letramento resultam da qualidade das práticas de 

leitura e escrita, ou seja, são influenciados pela complexidade do texto que o sujeito lê e 

escreve e a assiduidade da sua prática (Di Nucci, 2002). Além disso, os níveis de 

letramento parecem estar relacionados com a escolaridade dos sujeitos, dado que aqueles 

com níveis mais altos de letramento apresentam maior escolaridade (Ribeiro, 1999). 

Segundo a mesma autora, diferentes níveis de letramento variam de acordo com as práticas 

sociais de escrita no cotidiano e com o tempo de escolarização do indivíduo. Porém, 

mesmo o indivíduo que não tem acesso ao conhecimento sistematizado pode ser 

considerado letrado, embora com um nível de letramento rudimentar. 

Ribeiro (2001) constatou que pessoas com um nível médio-baixo de 

letramento possuíam como práticas bastante freqüentes a escrita de cartas, mantinham 

diários pessoais e, eventualmente, liam livros religiosos ou de auto-ajuda para confirmar a 

fé, evocar sentimentos ou meditar sobre a vida. Esses indivíduos não utilizavam a escrita 

para outros fins como aprender, buscar informações ou planejar e controlar sentimentos, 

como pessoas de níveis de letramento mais elevados. 

Em uma sociedade letrada, os níveis de letramento de seus membros são 

determinados pelas práticas sociais de leitura e de escrita presentes em seu cotidiano. 
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Compreende-se por indivíduo letrado aquele que compreende o mundo da escrita além da 

representação gráfica. Não basta apenas o sujeito dominar o código escrito, é necessário 

utilizar a leitura e a escrita em suas práticas sociais (Di Nucci, 2002). 

Podemos ilustrar a assertiva acima exposta como um exemplo que retrata o 

desenvolvimento do letramento a partir das práticas sociais. Em uma pesquisa realizada 

por Signorini (1994), com agricultores analfabetos e semi-analfabetos do interior paraibano 

que usavam a escrita de acordo com as necessidades cotidianas, constatou-se que ambos 

concebiam a leitura como um saber escolarizado que relacionava a escrita ao 

conhecimento. 

De acordo com Signorini, este conhecimento parecia de natureza prática, 

voltado para a ação social, mais especificamente para a comunicação em contextos não 

familiares. Esses agricultores usavam a leitura e a escrita de acordo com as suas 

necessidades sociais, fazendo usos sociais da escrita. Apesar de não dominarem o código 

escrito por não serem escolarizados, eram pessoas com diferentes níveis de letramento. De 

acordo com a autora, o nível de letramento desses indivíduos estava relacionado às 

oportunidades de usos da escrita em seu cotidiano, e não apenas às características 

individuais. De acordo com Kleiman (1995), o letramento está relacionado com: 

as práticas sociais e eventos relacionados com uso, função e impacto social da 
escrita. Essa concepção de letramento não o limita... as práticas que envolvem de 
fato o ler e o escrever. O letramento está também presente na oralidade, uma vez 
que, em sociedades tecnológicas como a nossa, o impacto da escrita é de largo 
alcance. (p.181) 

O letramento é definido por Kleiman (1995) como um conjunto de práticas 

relacionadas ao uso, função e impacto da escrita na vida dos indivíduos, que as utiliza 

como sistema simbólico em contextos específicos para determinados objetivos, que 

envolve a escrita e a oralidade. Assim, pode-se inferir que a oralidade também faz parte do 

letramento, pois a aquisição da escrita é compreendida como um processo que dá 

continuidade ao desenvolvimento lingüístico da criança (Di Nucci, 2002). 

Considerando o exposto, pode-se considerar o letramento como um 

encadeamento de práticas, determinadas social e culturalmente pelo uso da escrita, nas 

quais os indivíduos que não tenham auferido educação formal e que não dominam o código 

escrito podem ser considerados letrados desde que utilizem a escrita e interajam com ela no 

contexto social. Pode-se ponderar que ser letrado significa ter desenvolvido a capacidade 

epilinguística, ou seja, que o indivíduo é capaz de compreender a escrita através das suas 

funções sociais. É necessário enfatizar que esta acepção de letramento enfoca o impacto 
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das práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, o fato do indivíduo estar em contato com 

elas, utilizando-as em seu cotidiano, o torna letrado, fornecendo as condições para que ele 

possa interagir, mesmo de maneira precária, com o meio letrado (Di Nucci, 2002). 

Soares (1998) e Ribeiro (1999) também remetem às práticas sociais da 

escrita ao definirem o letramento a partir das implicações destas para a inserção cultural e 

social dos indivíduos no mundo letrado. Essas autoras enfatizam que o contato com a 

escrita colabora para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, mas é a natureza e o 

impacto da escrita no cotidiano que tornam os indivíduos letrados e os inserem no contexto 

social. 

De acordo com Soares (1995; 1998), tornar-se letrado importa em 

conseqüências sócio-culturais, pois, gradualmente, os indivíduos perpassam a uma nova 

condição sócio-cultural, incorporando elementos que os possibilitam ocupar um espaço 

diferente em sociedade, uma nova forma de se inserir culturalmente. Todavia, isso não 

resulta, fundamentalmente, em uma ascensão sócio-econômica. O letramento pode 

implicar em mudanças cognitivas, pois o indivíduo letrado pode desenvolver formas de 

pensamento mais complexas e elevadas se comparadas às de uma pessoa não letrada ou 

não alfabetizada, assim como vantagens lingüísticas, dado que sua presença em contextos 

sociais em que a leitura é praticada pode resultar em um enriquecimento no uso da língua 

oral, em suas estruturas lingüísticas e, conseqüentemente, na diversificação de seu 

vocabulário (Di Nucci, 2002). 

O conceito de letramento elaborado por Soares (1998) é caracterizado pelas 

habilidades e conhecimentos da leitura e da escrita necessários para que o indivíduo se 

insira adequadamente nas atividades sociais nas quais elas são exigidas. Em uma sociedade 

centrada na escrita, essas habilidades e conhecimentos não podem ser distanciados de seus 

usos, assim como também desprendidos das formas que efetivamente assumem na vida 

social. 

Partindo da proposição apresentada, Soares (1998) define letramento como 

o:

resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; o 
estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 
conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais. (p.39) 

O letramento descrito por Soares (1998), enquanto resultado das práticas 

sociais da leitura e da escrita para o indivíduo, é enriquecido por Ribeiro (1999), que 

percebe que o letramento emerge na intersecção entre a aquisição e o uso da escrita com as 
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mudanças que advêm na organização social e cultural, que implicam no aperfeiçoamento 

cognitivo dos indivíduos. Kleiman (1995; 1998), Soares (1995; 1998) e Ribeiro (1999; 

2001) afirmam que, tanto os aspectos cognitivos, quanto os aspectos sociais, estão 

implicados com o letramento. Para Soares (1998), estas facetas podem ser entendidas a 

partir de duas dimensões, a saber: a individual e a social. 

Em se tratando da dimensão individual, o letramento é visto como uma 

propriedade pessoal, caracterizada pelo domínio das habilidades em leitura e escrita pelos 

indivíduos. Essa dimensão do letramento enfatiza o domínio de habilidades e 

conhecimentos lingüísticos para a leitura, abrangendo a decodificação de símbolos escritos 

e sonoros, assim como também o processo de construção da interpretação e da 

compreensão dos mesmos. Em se tratando da escrita, é requerido ao indivíduo o domínio 

de algumas habilidades e conhecimentos para que ele possa estabelecer uma relação entre 

as atividades sonoras e os símbolos escritos, além da habilidade para comunicar-se de 

forma adequada com o leitor, expressando suas idéias com clareza e organização sobre a 

forma escrita (Di Nucci, 2002). 

Com relação à dimensão social, o letramento é percebido como um 

fenômeno cultural, relativo a uma série de atividades sociais que exijam o uso da leitura e 

da escrita. De acordo com Soares (1998), essa perspectiva pode resultar da adaptação do 

indivíduo a contextos sociais em que é requisitada a leitura e a escrita, pois para que ele 

possa ser incluído, é necessário que possua certas habilidades que o permitam se 

comunicar nesse meio, assim como também a partir da transformação das relações sociais, 

a partir de um conjunto de práticas de leitura e de escrita socialmente construídas (Di 

Nucci, 2002). 

Para Ribeiro (1999), o letramento, compreendido como um conjunto 

socialmente organizado de práticas que se utilizam de um sistema simbólico, pode ser 

definido a partir das perspectivas histórica, etnográfica e psicológica. Na primeira, Graff 

(1981; 1995) alude à importância da alfabetização a partir da conexão entre escolaridade e 

o desenvolvimento econômico e industrial. O autor assinala que a escola no século XIX 

cumpriu um papel doutrinário e disciplinador para o trabalho industrial, determinando as 

funções da escrita neste contexto. Considerando a perspectiva etnográfica, Health (1986) 

destaca os diferentes padrões culturais que influenciam o letramento dos indivíduos, em 

razão dos valores que as sociedades atribuem à escrita e à leitura.  

Partindo de uma perspectiva antropológica, Goody (1987) pesquisa a 

relação entre a escrita e os modos de funcionamento cognitivo, sublinhando que a escrita 
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não é a mera decodificação da fala, mas também uma forma de reorganização da 

linguagem. A escrita é compreendida como um caminho para a compreensão dos 

fenômenos culturais e de suas variações tanto em seu impacto na cultura, quanto na 

oralidade. Pode-se inferir, então, que as práticas sociais de leitura e de escrita colaboram 

para o desenvolvimento cognitivo e para o nível de letramento do indivíduo (Di Nucci, 

2002).

A conexão existente entre os aspectos cognitivos e os níveis de letramento 

dos indivíduos é destacada nas pesquisas de Scriber e Cole (1981). Em seus estudos, os 

autores enfatizam que os indivíduos alfabetizados em uma comunidade em que a 

aprendizagem da leitura e da escrita ocorria por transmissão familiar não possuíam formas 

de pensamento mais abstratas que os não alfabetizados. Isto indica que não é apenas a 

aquisição do sistema de escrita que desenvolve o sistema cognitivo, mas sim os tipos de 

práticas de leitura e escrita que os indivíduos realizam em seu no cotidiano (Di Nucci, 

2002).

Considerando os autores elencados, podemos inferir que existem diferentes 

maneiras de conceituar o letramento. O tema é complexo e, sendo assim, abre um amplo 

leque para que os pesquisadores se debrucem sobre ele em busca de um entendimento mais 

profundo sobre os impactos da leitura e da escrita na vida dos indivíduos. 

Cabe destacar que em nossa pesquisa, o letramento é compreendido quanto 

ao impacto das práticas sociais de leitura, escrita e oralidade para a inserção dos indivíduos 

no mundo letrado. Considerando que os sujeitos expostos a práticas de leitura e escrita 

podem apresentar vantagens cognitivas vis-à-vis àqueles que não as vivenciam, em razão 

da apreensão de estruturas textuais, nos propusemos investigar as práticas de leitura e 

escrita de sujeitos que participam da escola dominical da Igreja Metodista e seus reflexos 

no letramento de crianças e adultos. 

1.6. As diferenças entre alfabetização e letramento 

Alfabetização e letramento são amiúde confundidos ou sobrepostos, sendo 

imperativo estabelecermos uma distinção, assim como também uma aproximação entre os 

mesmos, pois eles se relacionam. A entrada no mundo da escrita ocorre por intermédio da 

alfabetização e do letramento, cada um do seu modo: a alfabetização como a obtenção de 

uma tecnologia, o ler e escrever, e o letramento presente no desenvolvimento de 

competências do uso dessa tecnologia em práticas sociais que as envolvem. 
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Soares, (2003) estabelece a distinção entre essas duas concepções, 

destacando que alfabetização e letramento são processos diversos, mas interdependentes e 

indissociáveis. A alfabetização não antecede nem é pré-requisito para o letramento, tanto 

que pessoas analfabetas, por estarem inseridas em um ambiente social em que existam 

pessoas letradas, possuem um nível rudimentar de letramento, o que pode ser visto como o 

resultado de sua presença junto a agentes sociais que lêem. A alfabetização faz parte de um 

contínuo linear, com limites claros. Já o letramento pertence a um contínuo não-linear 

multidimensional, ilimitado, perene (Soares, 2003).  

Tfouni (2001) destaca a diferença entre alfabetização e letramento, 

argumentando que o último se insere em um processo sócio-histórico, pois em uma 

sociedade letrada, as práticas sociais encontram-se baseadas no letramento, sendo a 

escrita (...) mediadora entre essas e o sujeito (Tfouni, 2001, p78). As práticas sociais de 

leitura influenciam todos os indivíduos de uma dada sociedade de maneira pessoal, 

particular. Em razão dos sujeitos estarem inseridos em uma sociedade grafocêntrica não 

nos permite asseverar que elas são iletradas, pois a exposição a esse mundo é inevitável, 

entretanto, as diferenças na posse de determinados bens culturais estabelecem a diferença 

entre os sujeitos, pois os conhecimentos não são compartilhados homogeneamente, eles 

são distribuídos socialmente (Orlandi, 1987, p.138).

De acordo com Tfouni (2001), a relação entre alfabetizado e letrado não é 

de forma alguma linear e o letramento, por ser sócio-histórico, anula a tese da grande 

divisa7, que faz uma separação dicotômica entre oral e escrito, tratando o oral como 

inferior. Assim sendo, escrita, alfabetização e letramento estão atrelados, sendo 

alfabetização uma aquisição da escrita enquanto incorporação de habilidades para leitura e 

escrita, além das chamadas práticas de linguagem, pertencendo, portanto, ao nível 

individual. O letramento enfoca os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita, tendo 

por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, mas também quem não é, 

fazendo parte, portanto, do social.  Assim como Tfouni (2001), Guedes-Pinto (2002) 

concorda com a idéia de que o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos de 

aquisição de um sistema escrito por uma sociedade. Tfouni (2001) e Guedes Pinto (2002) 

assinalam que, na busca por se romper com a grande divisa, muitos pesquisadores que a 

defendiam se abrigaram em outra linha de pesquisa que somente a camuflou. 

7
A tese da grande divisa consiste em uma divisão existente entre oral e escrito, privilegiando esse último.  
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Iletrado não pode ser considerado o contrário de letrado, pois, em uma 

sociedade grafocêntrica, não existe iletrado, assim como também uma pessoa que nunca 

tenha sido exposta a uma situação de letramento. Existem, sim, diferentes graus de 

letramento. Um sujeito inserido em um mundo letrado, no qual a comunicação é realizada 

também pela escrita, não pode ser classificada como iletrada, pois ela reconhece qual o 

ônibus correto que a leva para casa, é capaz de identificar a diferença entre a fachada de 

uma farmácia e a de um supermercado, tudo a seu modo, por estar inserida nesse meio. 

Esse sujeito que se comunica nesse contexto, portanto, possui um nível de letramento, 

talvez embrionário, mas inegavelmente não nulo. Dessa forma, Freire (1983) afirma que 

nem a cultura iletrada é a negação do homem, nem a cultura letrada chegou a ser a sua 

plenitude. Não há homem absolutamente inculto: o homem humaniza-se expressando, 

dizendo o seu mundo. Aí começa a história e a cultura letrada.  

Para Kleiman (1995) a primeira autora que apresentou o termo “letramento” 

foi Kato (2002), em seu livro “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística”, em 

1986. Kato (2002) define letramento como sendo o processo ou efeito da leitura e da 

escritura (Kato, 2003, p. 40). Essa definição reaparece em Tfouni (1988), que aponta a 

diferença entre alfabetização e letramento no livro Adultos não alfabetizados, o avesso do 

avesso.

A expressão letramento surgiu, segundo Soares (1998), da necessidade de se 

compreender a alfabetização de uma forma diversa àquela pela qual os pesquisadores a 

compreendiam. O termo letramento derivou do que na língua inglesa denomina-se literacy

que, etimologicamente, origina-se do latim littera (letra), e o sufixo-cy que, em inglês, 

denota condição, estado, fato de ser. Literacy, assim, é o estado ou a condição daquele que 

aprende a ler e a escrever. Na definição da palavra letramento, Soares (1998) destaca a 

idéia de que a leitura e a escrita trazem conseqüências sociais, culturais, políticas, 

econômicas, cognitivas e lingüísticas para todo um grupo social, assim como para o 

próprio indivíduo.

Em nosso país, a palavra alfabetismo significa o estado ou a qualidade de 

alfabetizado, mas, mesmo dicionarizada, ela não é corrente. Ao se procurar uma palavra 

que tivesse o mesmo sentido que literacy tem em inglês, optou-se por criar a palavra 

letramento.  

Soares (1988) assinala que o fato de o termo alfabetismo não ser 

comumente utilizado, mas sim o seu contrário, ou seja, analfabetismo, é devido a sua mais 

fácil compreensão pela imensa maioria da população. Desta forma, percebemos como é 
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forte a concepção de alfabetização como aquisição de um código alfabético, sendo mais 

forte ainda o poder de segregação que a palavra analfabeto possui no Brasil. Curiosamente 

o termo illiteracy em inglês surgiu antes de literacy. Esse fato revela uma mudança 

histórica das práticas sociais às novas demandas sociais do ler e escrever, ao exigirem uma 

nova palavra para designá-los.

A partir do momento em que o conceito de letramento passou a ser 

propagado, passamos a dirigir nosso olhar de uma forma diferente para o fenômeno da 

aquisição das habilidades em leitura e escrita, quer seja, aos indivíduos não bastava apenas 

ler e escrever, mas sim, fazer o uso dessas habilidades no contexto social em que estão 

inseridos. Assim sendo, se firma o uso do termo letramento como concepção para definir a 

apropriação da leitura e da escrita e os seus usos na prática social. O termo analfabetismo, 

por se voltar àqueles que não tiveram a oportunidade de apreender a tecnologia do ler e 

escrever, não conseguia contemplar a complexidade que envolvia as relações que os 

indivíduos mantêm com a leitura e a escrita na sociedade. 

Podemos identificar a mudança no significado que ocupa o ato de ler e 

escrever através do critério utilizado pelo Censo Demográfico para se identificar o número 

de analfabetos no Brasil. Anteriormente, considerava-se alfabetizada a pessoa capaz de ler 

e escrever o próprio nome e, agora, questiona-se se o indivíduo é capaz de registrar uma 

mensagem simples em um bilhete. Mesmo que a mudança na concepção tenha sido sutil, 

ela tornou-se mais ampla, denotando um caráter social dessa prática, mas ainda insuficiente 

de acordo com o que é proposto pelo termo letramento. 

Nos países em que se pressupõe que toda a população seja alfabetizada, em 

razão da escolaridade básica ser obrigatória e universal, a estimativa do grau de letramento 

dos indivíduos faz-se com relação aos anos de escolaridade concluídos pelo indivíduo. 

Supõe-se que de quatro a cinco anos de escolarização seja o mínimo para que o sujeito não 

apenas decodifique, mas faça uso da leitura e da escrita nas práticas sociais, ou seja, torne-

se letrado. 

No Brasil, as pesquisas indicam que as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental cursadas pelo indivíduo não afiançam uma mudança do nível de letramento, 

dado que depende das condições de acesso a bens de cultura, ou seja, que tenha disponível 

material de leitura para que haja continuidade dos estudos, pois muitos dos sujeitos que 

possuem o ensino fundamental completo possuem apenas um nível regular de letramento. 

Em muitos casos, isso ocorre em razão da dificuldade de acesso aos bens culturais, à falta 

de disposições culturais que permitam aos sujeitos uma relação mais profícua com a leitura 
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e à qualidade do ensino. 

Assim, podemos inferir que existem diferentes formas para aquilatar a 

apropriação da leitura e da escrita, assim como diferentes usos que os sujeitos fazem dessas 

habilidades em suas práticas sociais. Destarte, quando se discute illetrisme ou illiteracy em 

países desenvolvidos, não podemos estabelecer uma conexão com o problema do 

analfabetismo no Brasil, dado que o que se procura verificar nesses países é o uso que os 

sujeitos fazem da leitura e da escrita, portanto, apresentam um aspecto mais social. 

É necessário observar que o indivíduo considerado analfabeto é, de certa 

forma, letrado por estar envolvido em práticas sociais de leitura e escrita no dia a dia. A 

distinção entre alfabetização e letramento de acordo com Soares é a seguinte: 

Alfabetização é a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever. (1998, p.39). Já o 

letramento é o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais (p.39).

Marcuschi (2003), por sua vez diferencia letramento, alfabetização e 

escolarização, destacando que o letramento é o processo histórico de aprendizagem social 

da leitura que envolve o conjunto de práticas sociais em que está imerso o sujeito, 

enquanto a alfabetização trata-se do aprendizado, mediante um ensino, das habilidades de 

ler e escrever, e, por último, a escolarização é a prática formal e institucional que objetiva a 

formação integral do indivíduo. 

Kleiman (1995) e Soares (1998) evocam Paulo Freire ao tratarem da 

dimensão social do letramento. Ambos destacam que a alfabetização pensada por Paulo 

Freire enfatiza a necessidade de a mesma ser realizada a partir de uma visão crítica do 

mundo. Ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita como meio de tomar 

consciência da realidade e transformá-la, assim como Paulo Freire defende: 

o ato de estudar implica sempre o de ler, mesmo que nesse não se esgote. 
De ler o mundo, de ler a palavra e assim ler a leitura do mundo 
anteriormente feita. Mas ler não é puro entretenimento nem tampouco um 
exercício de memorização mecânica de certos trechos do texto (2002, 
p.29). 

Paulo Freire não realizou nenhuma discussão acerca do tema letramento, em 

razão do mesmo ser um conceito que há poucos anos está presente no mundo acadêmico. 

Entretanto, há de se destacar que esse autor propunha que a alfabetização deveria ocupar 

um papel transformador na vida dos indivíduos, uma ferramenta para a compreensão da 

realidade social em que os mesmos estavam imersos. Portanto, a alfabetização não poderia 

ser compreendida apenas como um processo em que os sujeitos apreenderiam uma técnica 
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para a decodificação das palavras, mas sim, como uma estratégia para possibilitar a 

compreensão e a transformação da realidade social dos indivíduos.  

Soares (1998), no intuito de compreender mais profundamente o letramento, 

propõe duas dimensões para a compreensão desse processo: o individual e o social. A 

autora assevera que o entendimento do letramento a partir dessas duas dimensões nos 

permite estabelecer critérios adequados para que possamos aquilatar com maior precisão 

como ocorre esse processo em diferentes contextos sociais, haja vista que ele se relaciona 

com as condições sociais, culturais e econômicas dos indivíduos. O domínio da técnica de 

decodificação das palavras é insuficiente se não forem disponibilizados para os indivíduos 

condições para o letramento, ou seja, é necessário que existam oportunidades para que os 

sujeitos tenham acesso a bens culturais.  

O letramento, assim caracterizado, nos remete outra vez a Freire (1983) 

quando ele propõe que a educação é uma forma de intervenção no mundo que vai além do 

conhecimento dos conteúdos escolares. Freire considera o ler e escrever como estratégias 

de apropriação e inserção no mundo e, sendo assim, formas de intervenção social. Dessa 

forma, o autor assevera que alfabetização não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a 

sua palavra, criadora de cultura. A cultura letrada conscientiza a cultura (Freire, 1983, p. 

13).

Partindo das definições apresentadas, é possível observar as diferenças 

existentes entre o letramento e a alfabetização. O letramento é uma prática social, que 

requer determinadas condições sociais, econômicas e culturais para que seja concretizada. 

Já a alfabetização é um processo em que os indivíduos incorporam a técnica de codificação 

/ decodificação do código escrito. Portanto, para que os indivíduos dominem plenamente a 

habilidade escritora e leitora, é necessário que haja uma conjugação satisfatória entre esses 

dois processos, ou seja, a alfabetização e o letramento. Mas, infelizmente, ao observarmos 

os resultados obtidos através do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 

podemos constatar que estamos muito distantes desse objetivo. Os dados demonstram que 

55,4% dos alunos que participaram dessa avaliação apresentam sérios problemas de leitura, 

sendo que 18,7% deles foram classificados no nível muito crítico, por não desenvolverem 

habilidades de leitura condizentes com quatro anos de escolarização (SAEB, 2004, p.34). 
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CAPÍTULO 2 

AS PRÁTICAS RELIGIOSAS FAMILIARES: O PROCESSO DE LETRAMENTO 

2.1. Os primeiros contatos com o campo de pesquisa 

A aproximação do pesquisador com os sujeitos pesquisados foi intermediada 

por um docente da rede pública estadual, adepto da Igreja Metodista. Apesar de freqüentar 

os cultos em um município diverso àquele em que o pesquisador realizaria sua 

investigação, ele conhecia o Pastor responsável pela igreja na cidade de Itapecerica da 

Serra. O docente se comprometeu a telefonar para o pastor e anunciar o interesse do 

pesquisador em realizar uma aproximação com o grupo. Consideramos que essa medida 

facilitou o ingresso do pesquisador no campo, pois assim evitaríamos o surgimento de 

obstáculos que pudessem atrapalhar a coleta de dados. 

O primeiro contato ocorreu na sede da igreja, localizada no centro da cidade de 

Itapecerica da Serra, logo após o final do culto. O pesquisador anunciou ao Pastor os 

objetivos de sua pesquisa, destacando como seria realizado o levantamento das 

informações perante os fiéis. A reação do Pastor foi positiva, demonstrando interesse nos 

objetivos anunciados e se colocou à inteira disposição para dirimir qualquer dúvida sobre a 

dinâmica da igreja. O Pastor apenas orientou o pesquisador a inquirir os fiéis ao final dos 

trabalhos da escola dominical. 

Os contatos com o grupo ocorriam com freqüência semanal8, aos domingos no 

período da manhã, no momento em que eles se reuniam na escola dominical. Como o 

grupo era reduzido (aproximadamente quarenta e cinco pessoas, sendo trinta adultos e os 

demais compostos por crianças e adolescentes), o pesquisador ficou em evidência perante 

o grupo, pois era um estranho em meio a um grupo que já se conhecia há algum tempo, 

dado que se cumprimentavam pelo nome. Um diário de campo foi criado para registrar as 

informações que eram recolhidas ao longo dos encontros com os sujeitos pesquisados. 

As atividades da escola dominical eram iniciadas às nove horas e trinta 

minutos, com duração de duas horas. Uma professora organizava as leituras e as 

discussões, sempre precedidas por cantos, acompanhados por um fundo musical. Em um 

8 A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de setembro e dezembro de 2008. 
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dos momentos em que entoavam cantos, um dos presentes ofereceu ao pesquisador um 

livro em que estavam presentes as letras das músicas que, prontamente, aceitamos e 

passamos a acompanhar as diretivas do culto, de maneira que os adeptos se sentissem à 

vontade ao observar que o forasteiro participava das atividades. 

A arquitetura da igreja e a decoração do seu interior expressavam discrição. 

Não apresentava imagens sacras e o altar se destacava em razão da sua elevação e do 

púlpito. O traje utilizado pelos fiéis era discreto, predominando o uso de trajes sociais entre 

homens e mulheres. Já entre as crianças, a indumentária era mais diversificada, com o uso 

de roupas mais informais. 

Durante nossas visitas, procuramos sempre chegar às oito horas e quarenta e 

cinco minutos, pois assim seria possível observarmos a chegada dos fiéis e estabelecermos 

contato com eles em um momento em que estariam mais à vontade, dado que, como o final 

do encontro coincidia com um horário próximo ao do almoço, eles se deslocariam 

rapidamente da igreja para as suas casas.  

A maioria dos fiéis chegava à igreja com quinze minutos de antecedência, 

sendo o atraso incomum. Nos momentos que antecediam o início do encontro, as conversas 

eram realizadas em um tom muito baixo. As crianças ficavam próximas aos seus pais e, 

quando circulavam pela igreja, não chamavam a atenção, pois caminhavam de maneira 

tranqüila e conversavam baixo, demonstrando que reconheciam a necessidade de se 

expressar de uma maneira mais contida naquele espaço. Nos momentos em que 

presenciamos algum comportamento divergente por parte das crianças, os pais 

prontamente intervinham. 

Eram utilizados recursos de multimídia durante o culto: um projetor de 

imagens e um notebook estão à disposição para a exibição de vídeos e demais 

apresentações.  

No momento em que eram transmitidas informações aos fiéis sobre a 

programação da igreja (datas das festas para arrecadar fundos para a reforma da antiga 

sede), o pesquisador foi convidado pelo pastor a comparecer ao púlpito para apresentar aos 

fiéis os objetivos da sua pesquisa. Essa atitude nos chamou a atenção, pois demonstrava o 

grau de acolhimento da liderança ao pesquisador. Essa impressão foi reforçada no 

momento em que se realizava a última oração antes do encerramento dos trabalhos, 

caracterizada por pedidos de graça, pois o Pastor citou o nome do pesquisador e expressou 

o seu desejo para que a pesquisa fosse bem sucedida.  
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2.2. A escola dominical 

2.2.1. As práticas religiosas e a língua escrita 

A escola dominical não oferecia atividades apenas para as crianças e 

adolescentes: ela englobava também os adultos. A abertura dos trabalhos era realizada pelo 

Pastor, que posteriormente era substituído pela professora que atuava junto aos adultos, 

sendo as crianças levadas, às dez horas, para um espaço diverso, subdividido de acordo 

com a sua idade, onde ficavam até as onze horas. 

Em um primeiro momento, acompanhamos a classe dos adultos, para 

estabelecermos uma relação de confiança junto ao grupo, assim como também 

observarmos a afinidade dos sujeitos perante as normas cultas da língua portuguesa. Os 

trabalhos realizados por esse grupo se concentravam na leitura e na discussão do texto 

bíblico, intercalado por cânticos do hinário9 da igreja. Cada um dos fiéis portava sua 

própria Bíblia, assim como também um hinário. Os fiéis se revezavam na leitura de trechos 

bíblicos pré-determinados no encontro anterior e, em seguida, era aberta uma discussão 

pela professora. 

Os fiéis eram convidados a ler os trechos escolhidos para a discussão. Ao longo 

dos encontros, verificamos que a maioria dos fiéis se colocava à disposição para realizar a 

leitura, sendo a mesma realizada sem grandes entraves, com fluência satisfatória. Nos 

momentos em que era aberta a discussão, os fiéis conseguiam se expressar com clareza, 

cometendo apenas alguns percalços no tocante às normas cultas da língua portuguesa. Em 

uma das leituras, em que estava presente o termo coração descerra, os presentes foram 

conclamados a fornecer uma explicação para o termo, sendo esse definido por uma das 

fiéis, professora de Língua Portuguesa.

A presença de sujeitos com formação superior nos permite compreender 

porque era comum a preocupação com o vocabulário. De acordo com as informações 

fornecidas pelos fiéis para o pesquisador no período que antecedia as atividades da escola 

dominical, foi possível constatar a heterogeneidade do grupo, que mesclava fiéis com baixa 

escolaridade, assim como com formação superior. Sendo assim, caso a discussão 

prosseguisse sem que algumas definições fossem oferecidas, parte do grupo enfrentaria 

dificuldades para acompanhá-la.  

9 Livro que contém as letras das canções utilizadas ao longo do culto religioso. 
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Esta assertiva foi reforçada pela formação das responsáveis pelas atividades da 

escola dominical. As professoras responsáveis, seja da classe dos adultos, das crianças ou 

dos adolescentes, apresentavam formação superior, sendo três licenciadas e uma bacharel 

em psicologia. Esse detalhe nos forneceu subsídios para compreender a dinâmica 

implementada durante o encontro, que em alguns momentos se assemelhava ao de uma 

aula no ambiente escolar. Apesar das atividades objetivarem o reforço aos princípios 

religiosos defendidos pela denominação religiosa, havia uma preocupação com a 

compreensão do vocabulário presente nos textos. 

Foi possível constatarmos uma intencionalidade em se estabelecer uma 

conexão entre as mensagens do texto bíblico e o cotidiano dos fiéis, de maneira que o 

mesmo fornecesse uma explicação e, conseqüentemente, orientasse a ação dos mesmos em 

sociedade. Nesse sentido, podemos citar uma discussão que, partindo da possibilidade da 

chegada do dia do Julgamento Final um dos fiéis citou a ganância por poder e dinheiro, 

estabelecendo uma conexão entre as lideranças políticas de países que compõem o G8, que 

seriam exemplos do distanciamento com Deus e, conseqüentemente, um dos sinais da 

proximidade do fim dos tempos.  

O exemplo citado acima pôde nos oferecer algumas pistas sobre os hábitos de 

alguns dos presentes. Apesar de a discussão apresentar um viés religioso (a conexão entre 

os objetivos do G8 e um sinal do fim dos tempos), foi possível inferir algumas informações 

sobre as leituras realizadas por alguns fiéis, fruto de sua práxis profissional. 

O Pastor realizava intervenções pontuais, evitando assim que sua presença se 

sobressaísse perante o da professora da escola dominical. No momento em que as leituras 

eram realizadas, ele permanecia sentado junto ao grupo de fiéis, retornando ao altar 

somente para finalizar o encontro, quando realizava a oração de despedida. Sua 

participação mais atuante na escola dominical era realizada somente no primeiro domingo 

de cada mês, durante a Santa Ceia10, momento em que os fiéis comemoravam um fato 

marcante da história de sua primeira liderança religiosa. 

A escola dominical era dividida em seis grupos de alunos, determinados a 

partir da faixa etária: a classe composta pelas crianças de quatro a seis anos de idade 

realizava trabalhos mais lúdicos que envolviam desenhos, música e a leitura de histórias 

bíblicas pela professora, porque as crianças não eram alfabetizadas. Já as crianças da faixa 

etária dos sete aos nove anos de idade, trabalhavam com revistas editadas pela própria 

10 De acordo com a tradição cristã, Jesus Cristo se reuniu com seus apóstolos para uma refeição, momentos 
antes de ser preso. 
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igreja, que ofereciam pequenos textos bíblicos adaptados para a leitura e a discussão, assim 

como também a elaboração de peças teatrais e ensaios do coral da igreja, atividades 

semelhantes àquelas realizadas com o grupo formado pelos pré-adolescentes – composto 

por aqueles que possuíam entre dez a treze anos de idade – e pelos adolescentes – entre os 

treze e quinze anos de idade -, mas cujo grau de complexidade é maior. Por último, a classe 

dos jovens, entre os quinze e os dezessete anos de idade, e a dos adultos, que reunia o 

grupo com mais de dezoito anos. 

Com relação ao grupo formado pelas crianças, acompanhamos as atividades 

realizadas em duas classes, cuja faixa etária variava entre os sete e os treze anos de idade. 

Escolhemos observar esse grupo em razão do mesmo nos poder fornecer subsídios para 

compreendermos a dinâmica das atividades entre crianças alfabetizadas e não alfabetizadas 

e, assim, verificarmos se eram significativas para a introdução da criança no universo da 

leitura e da escrita. 

As atividades realizadas junto ao grupo de crianças supracitado partiam de 

passagens bíblicas adaptadas, cujos textos eram acompanhados de imagens. A professora 

fazia uma breve apresentação e, então, entregava a revista para as crianças, que deveriam 

realizar a leitura. O texto era uma pequena passagem do Velho Testamento11. Após a 

leitura, a professora perguntava se os alunos conheciam a história, que respondiam que 

sim. Três crianças afirmaram que os pais já haviam lhe contado a história e que inclusive 

haviam assistido a um filme sobre o tema. 

Em seguida, a professora entregou para os alunos uma folha que apresentava 

um desenho sobre o tema, e os convidou a pintar. Depois de concluída a pintura, a 

professora tecia comentário sobre o fato, destacando a necessidade de agir com correção e 

sempre procurar conhecer mais sobre a Bíblia. A professora, através das atividades, 

procurava reafirmar os princípios religiosos como guias para a vida das crianças, que 

estavam sempre mais próximas de Deus. 

Ao longo das observações, foi possível constatar certa recorrência na estrutura 

das atividades, que englobavam pequenos textos direcionados para reafirmar os princípios 

religiosos. Entretanto, o que nos interessava era verificar a exposição da criança aos textos, 

se a professora se expressava corretamente e como as crianças reagiam frente a estruturas 

textuais. Como a professora requeria também a escrita de textos breves, foi possível 

também identificar a habilidade das crianças na produção de textos. 

11 O Velho Testamento compõe a primeira parte da Bíblia, livro sagrado utilizado pelos cristãos. 
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A professora possibilitava às crianças diversos momentos para elas se 

expressarem. Quando demonstravam o conhecimento da história, as crianças da classe se 

esforçavam para conseguir o maior espaço de tempo possível para contar o que sabiam. 

Por se tratar de uma classe composta por seis crianças, era aberta a possibilidade para todos 

participarem, mas isso não significava que não havia uma disputa entre elas, facilmente 

controlada pela professora, pois seus pedidos eram rapidamente atendidos. Em alguns 

momentos, a professora auxiliava a criança, quando ela apresentava alguma dificuldade 

para falar alguma palavra. Essa reação era realizada somente em alguns momentos, pois 

não eram todos os erros corrigidos.  

Na classe formada pelas crianças entre os sete e os nove anos, foram entregues 

atividades que exigiam que os alunos identificassem em uma folha as palavras que 

correspondessem à graça de Deus12. Em meio às palavras que as crianças deveriam 

identificar, encontravam-se outras que elas deveriam ignorar, caso compreendessem o 

objetivo da atividade. Terminada a identificação, as crianças eram convidadas a pintar 

palavras, recortá-las e, em seguida, fixá-las em um painel.  

As aulas da escola dominical seguiam sempre uma rotina, em que a professora 

convidava os alunos a cantarem uma música do hinário a realizarem uma oração antes do 

início dos trabalhos. O material, fornecido pela igreja, comportava lições que envolviam a 

realização de alguma leitura e a posterior discussão. Em uma das aulas, a professora 

perguntou aos alunos da classe em que estavam os alunos da faixa etária dos sete aos treze 

anos se eles sabiam o que era um diário. A maioria respondeu que sim e, então, a 

professora realizou a leitura de um diário fictício e perguntou se os alunos realizavam esse 

tipo de registro. A atividade propunha à professora que presenteasse os alunos com um 

caderno, de maneira que eles produzissem o seu próprio diário. 

2.2.2. O material didático utilizado 

Os materiais analisados eram constituídos por atividades diversas, agrupadas 

por faixa etária, direcionadas a crianças de quatro a seis anos, de sete a nove anos e de dez 

a treze anos de idade. As atividades desenvolvidas com o grupo de crianças de quatro a 

seis anos de idade trabalhavam habilidades psicomotoras e a oralidade, uma vez que nessa 

12 Vide anexo B. 
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fase a criança, normalmente, não se encontra alfabetizada, explorando noções de 

lateralidade, espacialidade e motricidade.  

Era notória em todas as atividades, a preocupação com o reconhecimento do 

grupo, a sociabilidade e a disciplina, enfatizando a espontaneidade e a desenvoltura, como 

por exemplo, andar em fila, aprender a dividir, a ouvir, a cooperar e obedecer a regras13.

Pôde-se observar que eram atividades que exploravam o trabalho com linhas, desenhos, 

recortes, colagem com as mãos, pintura, dança e dramatização, o que estimulava a 

concentração, a observação, o conhecimento, a compreensão, a comparação, a solução de 

problemas (raciocínio lógico), além da consulta/conferimento de certos padrões de 

disposição e características de objetos. Com o estímulo dessas habilidades, mobiliza-se as 

operações mentais que podem ajudar a construir uma aprendizagem verdadeira e 

significativa. Contudo, a preocupação com o desenvolvimento das habilidades em escrita e 

leitura estava presente14, propiciando assim a inserção da criança no mundo letrado, 

estimulando-a ao uso da linguagem, uma vez que escrevendo o seu próprio nome, ela 

recorria ao seu conhecimento prévio para avançar.  

Nas atividades direcionadas para as crianças de sete a nove anos de idade pôde-

se perceber o desenvolvimento de habilidades relacionadas principalmente à oralidade, à 

leitura e à escrita, uma vez que as crianças dessa faixa etária já estavam familiarizadas com 

a escrita, tais como: ler com autonomia para si e para os outros, saber ouvir, interpretar, 

analisar, compreender, comparar, estabelecer relações, fazer inferência, argumentar, 

expressar-se de forma clara oralmente e por escrito, fazendo uso correto dos aspectos 

lingüísticos da língua materna. Na atividade presente no Anexo B, eram trabalhadas 

habilidades de leitura e escrita, como a análise, interpretação, compreensão e comparação 

de aspectos lingüísticos da língua portuguesa, explorando as classes gramaticais (verbos e 

substantivos), bem como a relação semântica entre os vocábulos. Trabalhava-se também a 

coordenação motora através da pintura. 

No que diz respeito às atividades direcionadas a crianças de dez a treze anos de 

idade, estas estimulavam o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e oralidade, 

uma vez que as atividades dirigidas a esse grupo atingiam indivíduos supostamente mais 

autônomos quanto à expressão oral, a leitura e a escrita. Havia uma preocupação com a 

ampliação dessa autonomia no que diz respeito à leitura para si e para os outros, a análise 

de textos, a interpretação e compreensão, a comparação, ao estabelecimento de relações, a 

13 Vide anexo A.
14
Vide Anexo D.
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argumentação pertinente e eficaz, a pesquisa, a localização de informações implícitas e 

explícitas, ao uso formal da língua materna, reconhecendo e utilizando os seus aspectos 

lingüísticos de maneira adequada para expressar-se oralmente e por escrito. 

Verificou-se que em algumas atividades do Anexo C – faixa etária de sete a 

nove anos de idade, havia um estímulo a leitura e a escrita de forma bastante lúdica (caça-

palavras). De acordo com Piaget: 

O jogo é portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-
motor e de simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, fornecendo 
a esta seu alimento necessário e transformando o real em função das 
necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação das 
crianças exigem todos que se forneça às crianças um material conveniente, a fim 
de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem 
isso, permanecem exteriores à inteligência infantil (1976, p.160).

A criança, já familiarizada com o mundo das letras, reconhece e faz uso desse 

conhecimento através de desafios, ampliando o seu repertório lexical e aspectos 

morfológicos (classes gramaticais – verbos e substantivos). 

Na atividade com figuras enigmáticas – Anexo C – faixa etária de dez a treze 

anos, também era explorada a linguagem através de desafios. Importa ressaltar que todas as 

atividades eram sempre iniciadas com leitura de texto (histórias bíblicas ou versículos), o 

que reforçava a preocupação com a contextualização dessas atividades, inferindo-lhes 

sempre um sentido. Utilizando-se de atividades com mapas (Anexo D), a professora 

explorava conhecimentos geográficos relacionados à localização, levando o indivíduo a 

mobilizar e a ampliar os seus conhecimentos prévios. O estímulo à pesquisa de fontes 

históricas também era possível ser identificado nessa atividade. Ao fazer resumos das 

pesquisas e/ou textos, as crianças podem tornar-se mais hábeis em produzir seus próprios 

textos e aperfeiçoar a sua escrita. 

O que notamos em algumas atividades foi o desenvolvimento da expressão 

corporal, através de pequenas dramatizações (teatro), nas quais as crianças mostravam o 

que haviam compreendido sobre determinado assunto/texto. Através dos movimentos era 

possível trabalhar a coordenação motora e treinar o cognitivo, uma vez que o indivíduo 

precisava apreender o que leu ou ouviu e transmitir em forma de movimentos e através de 

personagens criadas por ele e pelo grupo, estimulando a compreensão, a autonomia, a 

criatividade, o cooperativismo (trabalho em equipe), bem como a escrita, pois eles 

necessitavam escrever e revisar o que iriam apresentar. Isso estimulava também o 
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envolvimento das crianças que eram mais tímidas, pois contribuía para uma melhor 

fluência na oralidade 

2.2.3. A visão da professora da escola dominical 

Marcamos a entrevista com Sofia15 para uma sexta-feira, na escola pública 

estadual em que ela lecionava para alunos da 2ª Série do Ciclo I. Enfrentamos algumas 

dificuldades para estabelecer uma data com a entrevistada em razão do seu desejo de que o 

encontro fosse marcado na escola. Inquirimos a pesquisada sobre a possibilidade de 

realizarmos a entrevista em sua residência, entretanto a mesma se mostrou reticente em 

realizá-la nesse local. 

Sofia atuava na escola dominical com os pré-adolescentes, grupo formado 

por crianças entre os dez e os treze anos de idade, e tem uma filha, Isabelle, de doze anos, 

que freqüentava a classe que está sob sua responsabilidade na igreja. Nossa informante 

destacou que sua família freqüentava a Igreja Metodista havia três gerações e que seu 

marido, que antes freqüentava a Igreja Católica, se converteu ao metodismo havia quatro 

anos.

A fala de Sofia era pausada, seus gestos contidos, mas ela estava à vontade 

para a entrevista. Perguntei se ela se importava que a entrevista fosse gravada, de forma 

que ela transcorresse com uma maior tranqüilidade, sendo posteriormente autorizada por 

ela.  

Sofia tinha quarenta e cinco anos de idade, e lecionava havia dezoito anos. 

Terminou há pouco tempo a sua formação superior em Pedagogia, freqüentando durante 

dezoito meses uma faculdade que se localiza na cidade de Araras. Questionei sobre suas 

impressões sobre o curso, realizado em uma cidade distante, e ela relatou que era 

necessário em razão de um problema de ordem legal, pois poderia ser demitida caso não 

possuísse formação superior. 

Seu marido era motorista autônomo e possuía o Ensino Médio completo. 

Era ela quem passava mais tempo com a filha, pois trabalhava apenas à tarde, momento em 

que a menina ficava com a avó. Em razão do horário de trabalho do marido não ser regrado 

15 Destacamos que todos os nomes utilizados nessa dissertação são fictícios, para preservar a identidade dos 
nossos informantes.
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(possuía horário para sair, mas não para voltar), a filha ficava mais tempo com o pai 

durante os finais de semana. 

Ela atuava na escola dominical havia cinco anos. Enfatizou que, por gostar 

da sua atividade profissional, decidiu atuar com os filhos dos adeptos da igreja. Nesse 

momento, atuava junto com os pré-adolescentes, mas também já respondeu por turmas 

formadas por crianças de outras faixas etárias. Sofia enfatizou a importância da religião 

como guia para suas ações. 

Sobre seus hábitos culturais, Sofia afirmou que ia pouco ao teatro e ao 

cinema. Lia livros de formação pessoal, mas, quando perguntamos qual foi sua última 

leitura, ela então hesitou e somente respondeu prontamente sobre nomes de livros 

didáticos. Seu marido não possuía o hábito de ler, apesar de ela o incentivar.

Quando a estimulamos a falar sobre sua infância, ela descreveu que seu pai 

era muito rigoroso. Praticamente não permitia que ela saísse com as suas amigas, mesmo 

porque como moravam em um local de difícil acesso, que se localizava a quatorze 

quilômetros do centro de Itapecerica da Serra, era muito complicado se encontrar com elas 

em função do transporte. Seu pai freqüentou a escola somente até a terceira série e sua 

mãe, até a quarta série do primeiro grau. 

Ela ressaltou que atualmente está complicado trabalhar como professora. O 

salário é baixo e as crianças são muito indisciplinadas. Perguntamos a ela qual seria a 

explicação para esse problema, e ela então respondeu que um dos fatores seria a 

desestruturação das famílias, assim como também seu descaso com a educação das 

crianças. Como ela havia citado sobre um problema que ela enfrentava junto às crianças da 

série em que ela trabalhava em uma escola estadual, questionamos como os pais deveriam 

agir. Então ela respondeu: 

...eu não permito que minha filha assista qualquer coisa... também não a deixo 
ouvir qualquer música... pegue o exemplo do pessoal lá da Igreja... eles tomam 
cuidado sobre o que as crianças assistem... procuram saber primeiro... até 
organizamos alguns encontros entre as crianças para que elas possam assistir 
determinados filmes... uma espécie de “cine pipoca” em casa... nos preocupamos 
com quem... (nossos filhos) convivem... por causa disso, preferimos que eles 
freqüentem a casa do pessoal que a gente conhece...

Como ela relatou que existe uma preferência por conviver com pessoas 

ligadas à sua religião, perguntamos para Sofia se existiam atividades sociais organizadas 

pela igreja que envolveriam os fiéis. Ela respondeu que sim, que eram organizadas 
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algumas festas, abertas também para pessoas externas à igreja, entretanto, convidadas pelos 

fiéis. Sobre atividades envolvendo as crianças, Sofia: 

... também temos... inclusive, teve um retiro... que reunia jovens de outras Igrejas 
Metodistas... eu prefiro que seja assim... assim eles vão ficar com crianças que 
pensam igual... diminui o problema... deixar a criança confusa, sabe... a gente 
cobra muito das crianças que respeitem os preceitos religiosos... 

Sobre como são trabalhados esses preceitos, Sofia afirmou que uma das 

estratégias era a escola dominical. Perguntamos como os jovens com quem trabalhava aos 

domingos incorporavam esses preceitos, Sofia: 

... os pais cobram... eu vejo que eles realmente seguem... veja só: quando eu 
comento alguma passagem bíblica, muitas vezes os pais já haviam lido... existe 
uma orientação para que seja realizado o estudo em algum momento em casa... 
lógico que eles escorregam... mas isso é normal, são adolescentes... inclusive tem 
encontro de famílias... a Maria é psicóloga... orienta os pais também... não é só 
religião... ela é a base... mas também a gente apóia, conversa... troca 
experiências... 

Perguntamos a Sofia se ela, como professora da escola dominical, conhecia 

quais escolas regulares as outras crianças freqüentavam e ela respondeu que a maioria 

estudava em escolas particulares, mas também existiam crianças que estavam matriculadas 

em escolas públicas. Então questionamos quais seriam esses alunos que estudavam em 

escolas públicas e se, como professora da escola dominical, observava alguma diferença 

com relação às demais, principalmente em se tratando de apresentações orais ou escritas. 

Sofia:

ah, tem a filha do Anderson... mas muito pelo contrário... ela é uma das 
melhores... você se lembra da apresentação no dia dos pais... ela é aquela menina 
que cantou... ela participa do coral da igreja... o Anderson disse pra mim que não 
tem como colocar numa escola particular... problemas financeiros... olha que 
interessante... você se lembra de como o Anderson atua na Classe dos Adultos... 
ele gosta de participar... escolheu até o filme para passar na “Tela Crente”... 
(risos) ... ela é a melhor da sala dela...

Sofia segue comentando sobre algumas diferenças existentes entre as 

crianças. Ela começou a falar sobre uma família que havia se convertido ao metodismo 

havia pouco tempo, que morava no Bairro Branca Flor, onde a igreja mantinha um posto 

missionário. De acordo com a entrevistada, eles freqüentavam a Igreja Metodista havia 

cinco anos. Perguntamos se eles possuíam filhos, e ela respondeu que sim: seis crianças. 

Como ela destacou que essa família estava freqüentando a igreja havia cinco anos, 

perguntamos a ela se as crianças dessa família eram assíduas freqüentadoras dos encontros 
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da escola dominical, pois não havíamos observado um grupo tão extenso durante as nossas 

observações. Sofia destacou que: 

... o trabalho começou lá no posto missionário... primeiro vieram as crianças... a 
família é humilde... sabe como é... a gente promovia brincadeiras, fornecia 
lanche... depois os pais começaram a freqüentar... como lá no posto (missionário) 
tudo é pequeno, não era realizado culto... não tem muita estrutura... a igreja tava 
pagando uma Van para buscá-los até o centro... mas não dava certo... na Escola 
dominical, a diferença entre as crianças era muito grande.... não é preconceito... 
o problema é que existe uma grande distância... é mais fácil a gente explicar para 
as crianças daqui como é a realidade de lá do que o contrário... então, eles vem 
pra sede somente na “Santa Ceia”... a Lilian (professora da escola dominical) faz 
um trabalho lá... 

A diferença cultural e econômica entre as crianças que freqüentavam a 

escola dominical no centro da cidade e as oriundas de um bairro periférico em que a igreja 

mantinha um Posto Missionário estabeleceram uma barreira para o convívio entre os dois 

grupos. Perguntamos a Sofia como foi a relação entre as crianças que comumente 

freqüentavam a escola dominical e aquelas vindas do Posto Missionário: 

o nível cultural era diferente... temos crianças humildes que freqüentam a igreja, 
mas a família está ali, dentro da igreja. A maior parte das famílias possuem um 
ou dois filhos no máximo, sabe, hoje é complicado cuidar de mais de dois 
filhos.... essa família (do Bairro Branca Flor), tem seis filhos... quando tentamos 
juntar os dois grupos, as crianças brigavam, não acompanhavam as atividades... 

Como a entrevistada afirmou que as crianças do Posto Missionário não 

acompanhavam as atividades da escola dominical, perguntamos se ela poderia citar um 

exemplo que ilustrasse essa situação, ao que Sofia respondeu: 

eu me recordo de um dia que em uma discussão, eu dei um exemplo de um 
filme, não lembro qual era... todos começaram a falar sobre o filme, mas as 
outras (do Posto Missionário) não falaram nada... quando a gente falava de 
coisas relacionadas à família, elas se sentiam excluídas, pois não vivenciavam 
isso em sua casa... por exemplo, na comemoração do dia dos pais, elas fizeram o 
presente, mas o pai não estava no dia para receber... assim, ficava chato para 
elas...

... elas (as crianças do Posto Missionário), quando freqüentavam a escola 
dominical aqui (na igreja no centro da cidade) também não conseguiam 
acompanhar as atividades, pois elas tinham uma dificuldade imensa para ler... 
então, a Lilian (Professora da Escola dominical do Posto Missionário) até criou 
algo semelhante a uma sala de alfabetização para essas crianças... a Lilian, 
formada em Pedagogia, era responsável pela turma... 

De acordo com Sofia, houve uma tentativa para o convívio entre esses dois 

grupos que apresentavam diferenças econômicas e culturais. O resultado dessas diferenças 



50

foi o retorno da antiga prática, em que os alunos do Posto Missionário ficariam 

circunscritos a esse espaço. Para amenizar as diferenças com relação à leitura e à escrita, 

foi organizada uma sala de alfabetização, paralela aos trabalhos da escola dominical. 

Os textos que eram utilizados pelas crianças na escola dominical eram 

produzidos pela sede da Igreja Metodista em São Paulo, e distribuídos por todo o país. 

Perguntamos se poderíamos analisar esses materiais, e nossa informante destacou que sim, 

e que encontraríamos parte desses materiais no site da Igreja Metodista na internet.

... são materiais divididos por faixas etárias... eles são ilustrados, trabalham com 
o lúdico... apesar das pessoas imaginarem que só trabalhamos com religião, 
muitas atividades falam sobre cidadania, sobre o problema do racismo.... o 
direito das crianças... tem muitas igrejas que ficam falando mal das outras... na 
escola dominical falamos pras crianças respeitarem a crença dos coleguinhas da 
escola que estudam durante a semana...

Conforme relato de Sofia, os materiais apresentavam textos bíblicos 

adaptados para as crianças alfabetizadas e propunham atividades que requisitavam 

respostas escritas das crianças ou a elaboração de peças teatrais. Para as crianças não 

alfabetizadas, as professoras realizavam a leitura de histórias bíblicas, propunham 

brincadeiras e estimulavam o canto delas. Como Sofia era professora alfabetizadora, ela 

nos informou que acaba agindo como se estivesse numa sala de aula... corrijo quando elas 

escrevem errado porque são atividades que os levam a escrever e assim elas vão errar 

menos (...).

2.3. As práticas familiares de leitura e escrita 

2.3.1. A família de Luana.

Marcamos a entrevista com os pais de Luana para um sábado, às dezoito 

horas. Encontramos a casa com facilidade, pois o bairro em que moravam se localizava 

próximo ao centro da cidade. Ao tocarmos a campainha, fomos recebidos pelo senhor 

Mário, que nos convidou para entrar, anunciando que a esposa e a filha estavam à nossa 

espera. 

Logo que adentramos, encontramos a senhora Joana que, com um sorriso, 

pediu para que sentássemos no sofá e nos ofereceu um café. A residência possuía cinco 

cômodos, era limpa e organizada. Os móveis estavam bem conservados, assim como a 

pintura no interior da residência. Em frente ao sofá, observamos uma estante em que se 
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encontrava um televisor e alguns livros, dentre eles, a Bíblia que eles utilizavam nos 

cultos. A entrevista transcorreu em um ambiente calmo, os aparelhos eletrônicos (televisor 

e o rádio) estavam desligados, demonstrando que a família havia se preocupado em 

estabelecer um ambiente adequado para o diálogo com o pesquisador. 

Começamos a nossa conversa explicando os objetivos da pesquisa. Ambos 

observaram com atenção, destacando que estavam curiosos desde o dia em que fomos 

apresentados pelo Pastor, pois era a primeira vez que um pesquisador se aproximara do 

grupo. Perguntamos se poderíamos gravar a entrevista, e eles responderam que não haveria 

nenhuma objeção. 

O senhor Mário estudou até a quarta série do ciclo I do Ensino Fundamental 

e trabalhava na construção civil. Ao questionarmos exatamente qual seria sua função, ele 

nos respondeu que, apesar de possuir pouco estudo, conseguia fazer a mesma coisa que um 

engenheiro. Pedimos para que explicasse melhor essa afirmação, então Mário:  

...é porque... quando a gente trabalha, o tempo acaba fazendo nós aprendermos a 
fazer certas coisas... então, na construção de uma casa, acabamos aprendendo 
qual o tamanho da viga, quantas precisam para sustentar uma laje... esse tipo de 
coisa... trabalho como autônomo, me contratam para acompanhar as obras em 
casas na cidade, reformar ou construir... 

Mário estava com quarenta e sete anos e freqüentava a Igreja Metodista 

havia, aproximadamente, vinte anos. Alegou que passou a freqüentá-la, junto com sua 

esposa, em razão de convites de amigos da família. Considerou que o culto possibilitava 

uma maior aproximação entre os fiéis, em razão do reduzido número de freqüentadores 

que, além de manterem contato na igreja, também se reuniam em outras atividades sociais, 

como festas e encontros de casais. 

Sua esposa, Joana, 46 anos, concluiu o Ensino Médio e era técnica em 

enfermagem, mas não exercia mais a profissão. Enfatizou que a remuneração do esposo lhe 

permitiu abandonar o trabalho como enfermeira para se preocupar com a educação de 

Luana e com os afazeres domésticos. 

Sobre os hábitos culturais, o casal destacou que não freqüentava museus ou 

teatros. O lazer da família se restringia a visita à casa de amigos ou de parentes, assim 

como também a atividades organizadas pela igreja. Destacaram que não gostavam muito 

de sair de casa, pois a violência das ruas os assustava. Procuravam selecionar os programas 

que assistiam na televisão, evitando aqueles em que havia cenas eróticas ou de violência. 



52

Mário afirmou que gostava de assistir ao telejornal e, aos finais de semana, sempre que 

possível, acompanhava os jogos de seu time pela televisão. 

Joana destacou que gostava muito de assistir às telenovelas, mas que 

ultimamente não as acompanhava. Ela gostava de fazer bordados, e nos mostrou as capas 

das almofadas que estão em sua sala, alegando que ultimamente se dedicava muito a essa 

tarefa. 

Questionamos o casal sobre sua experiência escolar. Mário afirmou que não 

teve a oportunidade de concluir seus estudos em razão da necessidade de ingressar no 

mercado de trabalho para auxiliar na renda familiar. Aprendeu seu ofício com o pai, que, 

como ele, apresentava uma baixa escolarização. Perguntamos a ele se desejava retomar os 

estudos, o que então respondeu que não possuía muito tempo para se dedicar a essa 

atividade, assim como também não considerava necessário, pois: 

.... o que sei já é o bastante para meu trabalho direito... além do mais, a escola de 
hoje é fraca, o que a gente aprendeu até a quarta série naquele tempo era mais 
puxado.... sei mais matemática que muito peão de obra que estudou mais que 
eu... 

Joana, nesse momento, começou a falar sobre sua escolarização. Sua família 

a estimulou a estudar mais, pois lhe diziam que quanto mais ela aprendesse, sua vida seria 

melhor. Logo após concluir o Ensino Médio, sob influência de amigas, resolveu ingressar 

no curso técnico de enfermagem, pois era fácil, naquela época, conseguir emprego.  

A família freqüentava semanalmente tanto a escola dominical, pela manhã, 

como o culto, à noite. Ao perguntarmos sobre as diferenças que observavam entre as 

atividades da escola dominical e as diretivas do culto, Mário e Joana destacaram que 

ambos eram centrados no conhecimento da palavra de Deus, mas que, pela manhã, existia 

a possibilidade de se discutir trechos da Bíblia e de se estabelecer uma aproximação com 

os fatos da vida cotidiana. 

Luana freqüentava a escola dominical havia quatro anos e participava do 

coral da igreja. Mário e Joana afirmaram que as famílias eram incentivadas a levar seus 

filhos para a escola dominical, mas apenas algumas mantinham esse hábito. Sobre as 

atividades realizadas por sua filha, Joana destacou que: 

... na Escola Dominical... as professoras ensinam para as crianças a palavra de 
Deus... que as crianças devem obedecer a seus pais... a professora dela pedi para 
ela e para as outras crianças lerem textos e também organizam apresentações na 
igreja... 
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No momento em que começamos a tratar sobre a educação de Luana, quem 

nos respondia era Joana. Era ela quem passava mais tempo com a filha, assim como 

também era a encarregada de zelar pelo acompanhamento escolar. Mário afirmou que a 

mulher era a responsável por gerir o orçamento doméstico e, por possuir maior grau de 

instrução, era ela quem ajudava a filha com as tarefas escolares. 

Perguntamos ao casal sobre as razões que os levaram a decidir ter um filho 

após os trinta anos de idade. Joana nos responde que Luana fora adotada por eles, pois: (...)

como não poderíamos ter filhos, resolvemos adotar... a Luana foi uma benção, pois ela 

nos trouxe muita felicidade... era algo que faltava para a gente... nós fazemos tudo por ela, 

procuramos.... dar para ela o melhor (...).

Os pais nos informaram que Luana sabe que é adotada e que essa situação 

não gerou problemas para a criança. Eles nos informaram que Luana possui muitos 

amigos, seja na igreja ou no colégio particular em que estudava. Perguntamos as razões da 

opção pelo colégio particular e, então Joana nos respondeu: (...) as escolas públicas são 

muito bagunçadas... não pedem muita lição de casa, os professores faltam muito... lá no 

colégio da Luana... sempre pedem lição, leitura... é um lugar seguro.... eles estudam mais 

(...).

Sobre os hábitos de leitura da família, Mário relatou que lia muito pouco em 

casa e que possuía dificuldades para compreender textos longos e que Joana é quem mais 

praticava a leitura em casa. Mário destacou que era na igreja o local em que mais realizava 

leituras, com o auxílio da esposa.  

Em razão de Mário nos ter afirmado que a esposa era quem possuía o hábito 

de realizar leituras no ambiente familiar, perguntamos a ela com que freqüência lia e quais 

eram os gêneros de que mais gostava. Joana afirma que: (...) costuma ler revistas de 

culinária e revistas da igreja. A Bíblia eu leio sempre, costumo seguir o que a gente 

combina nos domingos na igreja... ele (Mário) não gosta tanto de ler como eu... eu leio 

mais (...).

Nessa família, Joana se destacou por possuir uma melhor articulação em 

suas respostas. Quando dirigíamos as perguntas para Mário, ele respondia, mas sua mulher 

sempre realizava algum comentário assim que ele concluía sua fala. 

Com relação ao estímulo à leitura no ambiente familiar, Joana afirmou que 

sempre incentivou a filha a ler e, mesmo que Mário não seja um grande leitor, ele se 

preocupava em possibilitar o contato da filha com livros infantis. De acordo com Joana: 
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(...) eu lia contos de fada pra ela... aquelas mais conhecidas: Branca de Neve, Os Três 

Porquinhos.... tem outras, mas não me lembro... ela gostava bastante (...).

Apesar da pouca intimidade com a leitura, Mário enfatizou que exigia da 

filha a execução da lição de casa requerida pela escola e chamava sua atenção quando as 

notas não eram satisfatórias. Joana concordou, mas afirmou que era ela quem comparecia 

às reuniões escolares, pois como o marido trabalhava durante a semana, tornava-se 

complicado para ele freqüentá-las. 

Para a família, a escola dominical possuía um papel muito importante para a 

formação religiosa, tanto para as crianças, como para os adultos. Perguntamos para Joana 

quais seriam as estratégias utilizadas pelas professoras da escola dominical junto às 

crianças para promover a educação religiosa, ao que nossa entrevistada respondeu: 

...a professora de Luana... prepara lições a partir da Bíblia... usa também uma 
revista que não lembro o nome direito... é comum ela pedir pra Luana e pras 
outras crianças ler algumas partes da Bíblia... ela (Luana) e as outras crianças no 
dia dos pais e das mães fazem apresentações no final da escola dominical para 
todo mundo... elas fazem a leitura de partes da Bíblia que falam sobre a família...

2.3.2. A família de Matheus 

Algumas dificuldades se apresentaram para que realizássemos a entrevista 

com os pais de Matheus. Na primeira data combinada, os mesmos não se encontravam na 

residência, em razão de uma viagem para o litoral de São Paulo. Ao revermos o casal na 

escola dominical, eles nos pediram desculpas, alegando que haviam se esquecido, 

demonstrando certo sentimento de culpa pelo ocorrido. 

A residência do casal localizava-se há seis quilômetros do centro da cidade, 

em uma região caracterizada pela grande presença de chácaras. A estrada não era asfaltada, 

mas existe iluminação pública no local. No primeiro momento em que nos dirigimos para o 

local, encontramos algumas dificuldades para localizar a residência e somente 

conseguimos encontrá-la após a orientação de outros moradores da região. 

O terreno em que o imóvel se localizava era grande, sendo que um 

alambrado delimitava os limites do mesmo. Como não havia campainha, chamamos o 

casal, e foi Chico quem nos recebeu e nos convidou para entrarmos em sua residência. 

Todas as janelas e portas da casa eram protegidas por grades de ferro. Perguntamos se a 

região era perigosa e Chico nos respondeu que não, mas que preferiram colocar as grades 

para que eles pudessem visitar a casa de amigos, ou mesmo viajar, despreocupados. 
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O interior do imóvel era amplo e bem organizado. Alguns móveis, como a 

estante da sala e a mesa da cozinha eram de madeira maciça, em estilo rústico. Comento 

com o senhor Chico sobre a beleza dos mesmos, e nosso informante respondeu que foram 

comprados em uma cidade próxima a pedido de sua esposa. Ele nos convidou a sentar à 

mesa e, nesse momento, Rosa se apresentou nos pedindo somente um pouco de paciência 

para que ela terminasse de assar um bolo. 

Perguntamos para Chico se seu filho participaria da entrevista, e ele afirmou 

que Matheus se encontrava na casa de amigos, mas que chegaria às dezoito horas em casa. 

Como Rosa encontrava-se ocupada, começamos explicando os objetivos da nossa pesquisa 

para Chico. Enquanto o pesquisador fazia a explanação, Chico realizava algumas 

intervenções requisitando maiores detalhes sobre a pesquisa, demonstrando certa 

curiosidade. 

Chico, trinta e oito anos, trabalhava no centro de distribuição dos correios 

da cidade de Itapecerica da Serra e cursava o terceiro ano da faculdade de matemática de 

uma universidade particular na cidade de São Paulo. Afirmou que sempre possuiu o desejo 

de voltar a estudar e que agora reuniu as condições necessárias, pois possuía um emprego 

estável no serviço público e um imóvel próprio. Sua esposa, trinta e seis anos de idade, 

trabalhava como auxiliar judiciário VI no fórum da cidade. Tanto Chico como sua esposa 

freqüentavam a Igreja Metodista desde crianças, pois seus pais, moradores da cidade, já 

eram adeptos da mesma. O casal se conheceu na própria igreja e estão casados há dezesseis 

anos e possuíam apenas um filho. Chico destacou que: 

... resolvemos ter apenas um filho... o problema de ter mais filhos é conseguir 
criá-los direito... é melhor ter apenas um e fazer direitinho do que ter um monte 
e não conseguir fazer as coisas da melhor forma... muitos pais não pensam 
nisso e têm problemas... 

Sobre sua atividade profissional, Chico informou que gostava de seu 

trabalho, mas que pretendia prestar um novo concurso público para conseguir um emprego 

que lhe remunerasse melhor. Como exemplo citou sua esposa que, apesar de possuir 

apenas o ensino médio, recebia um bom salário no judiciário e que, nos correios, a 

remuneração era menor. Apesar disso, afirmou que o casal conseguiu economizar dinheiro 

para comprar o imóvel que, por ser afastado do centro da cidade, apresentava um preço 

melhor. 

Rosa finalmente se apresentou, dizendo que em breve nos serviria um café. 

Começamos então a inquirir nossos informantes sobre seus hábitos culturais. Eles 
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afirmaram que gostavam de freqüentar cinemas, mas que procuravam assistir dramas ou 

comédias, dispensando os filmes de ação. Requisitei que citassem o último filme que 

haviam assistido, e então Rosa: 

... o último filme que vimos foi aquele... com aquele ator, o Nicolas.... o Senhor 
das Armas.... gostamos do filme.... fala sobre guerras.... sobre o comércio das 
armas.... é muito triste, crianças lutando em guerras.... mas infelizmente 
acontece... falta amor no mundo... 

Perguntamos se o casal discutia esses temas com Matheus, que estudava na 

sexta série de uma escola pública estadual. O casal afirmou que sim, pois ele precisava 

compreender esses assuntos, muito presentes em nossa sociedade. Chico afirmou que, 

apesar de ser estudante da área de exatas, gostava de discutir esses temas: 

... na faculdade... falo sobre esses temas com alguns amigos... no trabalho 
também... a Rosa e eu trabalhamos no serviço público e nossos colegas de 
trabalho falam sobre política... ora,  falar mal do governo é com a gente... o povo 
precisa ser mais politizado... 

Nossos informantes procuravam demonstrar em suas respostas que eram 

engajados politicamente. Afirmaram que já haviam participado de greves e que, apesar das 

críticas que esses movimentos recebiam da população, não deixavam de participar deles. 

Como o pesquisador havia afirmado ser funcionário público, Chico nos perguntou se 

tínhamos participado da greve dos professores da rede pública estadual. 

Ao longo das nossas observações na escola dominical, o casal sempre fazia 

intervenções, tecendo comentários sobre os trechos selecionados para discussão. 

Afirmaram que fazem as leituras selecionadas pela professora da escola dominical ao 

longo da semana, pois Rosa considerava: 

... ser importante ler a Bíblia... não adianta ficar indo na igreja no domingo e 
esquecer na semana ela... lá no serviço, tem colega católico que vai na igreja e 
que faz tudo errado... não respeita, se aproveita dos outros... a gente tem que 
praticar no dia-a-dia o que prega a Bíblia... 

Chico relatou que também não poderia ficar esperando as coisas caírem do 

céu, e nos forneceu um exemplo: (...) não adianta eu querer ganhar na mega-sena e não 

jogar. É preciso agir... a gente luta todo dia... fomos aprovados em concurso, mas 

estudamos para isso... Deus nos abençoou, mas fizemos nossa parte (...).

Sobre Matheus, o casal afirmou que procurava transmitir essas idéias para o 

seu filho. Exigiam que ele estudasse além do que os professores pedissem na escola e, 

sobre a escola em que seu filho estudava, Chico relatou: 
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... a escola em que ele estuda não é o paraíso.... não é de toda ruim... eu e a Rosa 
procuramos uma escola a partir dos comentários de nossos amigos da igreja e do 
nosso serviço... é uma escola central... os professores não faltam muito...  a 
direção tem pulso firme... não deixam as crianças fazerem o que querem... o 
Matheus não dá problema porque sabe que se aprontar eu e a Rosa vamos 
conversar com ele... 

Matheus freqüentou a pré-escola em uma instituição particular e, 

posteriormente, fora matriculado em uma escola pública. Os pais afirmaram que sempre se 

preocuparam com a educação de seu filho e que ambos acompanhavam os resultados 

escolares de Matheus, que sempre foram satisfatórios. 

A família não assinava revistas ou jornais. Consideravam ser muito alto o 

valor da assinatura desses veículos de informação. Afirmaram que costumavam comprar, 

de vez em quando, a revista Isto é e que Rosa costumava trazer alguns jornais do serviço. 

Procuravam se informar através de telejornais, mas quem mais assistia era Rosa, pois 

Chico estudava durante a noite e acompanhava o noticiário através da internet. 

Perguntamos se eles possuíam conexão com a internet em casa e Chico relatou: (...) 

temos... é lenta... uma conexão discada... cai toda hora... mas é melhor do que nada... 

gostaria de ter o speedy, mas é caro.... utilizo nos finais de semana... preciso me informar 

(....).

Matheus também utilizava a internet, mas eles estabeleciam limites em seu 

uso. Rosa afirmou que era necessário os pais acompanharem os sites utilizados pelos filhos 

pois, do contrário, em vez de aprender: 

... eles emburrecem... quando o filho vê coisas que não prestam... os pais são os 
maiores culpados. Na igreja, discutimos sobre como educar nossos filhos... o 
pastor fala que não adianta proibir.... o pai e a mãe tem que orientar... quando 
tem encontro de casais a psicóloga afirma que as crianças têm que ter limite... o 
pai e a mãe são autoridades...

Chico afirmou que sempre estabeleceu limites para seu filho e que sua 

esposa também: 

... se ele aprontou alguma... eu brigo com ele... eu deixo ele ir na casa de 
amigos...mas quero saber o que estão fazendo... se ele aprontar, deixo de 
castigo... conheço os amigos dele... agora ele está na casa de uma família que eu 
e Rosa conhecemos... não posso deixar ele na casa de qualquer um... aprende 
coisa errada...

Matheus estava com treze anos, e participava da escola dominical havia 

quatro anos. A família considerava importante a participação de seu filho nessa atividade, 

pois eram transmitidos valores essenciais para ele, como o respeito e o amor a Deus. A 
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família destacou que a participação deles estimulava o envolvimento do filho com a igreja, 

como destacou Chico: 

... como sempre fomos à escola dominical... ele pegou nosso exemplo... ele 
aprende coisas importantes... ele sabe encontrar as passagens (da Bíblia) com 
facilidade... também se envolve em saídas... tem acampamentos e festas... como 
conhecemos as pessoas que freqüentam.... temos confiança que ele saia com 
eles...

A prática de leitura na escola dominical foi destacada pelos nossos 

informantes. Com relação ao estímulo da família para que Matheus tivesse contato com 

livros, Rosa: 

... a gente pegava algumas histórias infantis... e lia para ele (Matheus)... minha 
mãe fazia isso pra mim e eu gostava.... acho que isso ajuda a criança.... ela 
precisa viver essa época... lembro muito da minha mãe... meu pai nem tanto... 
como ele era durão não ligava pra essa coisa de ler... sempre falei pro Chico que 
sentia falta disso da parte do meu pai.... mas ele também trabalhava demais.... 

Destacamos anteriormente a organização do espaço familiar, limpo e 

organizado. Como Rosa trabalhava no fórum e Chico nos correios, atividades que exigem 

extrema organização, consideramos que ela repercutia no espaço domiciliar. Com relação à 

organização das atividades domésticas, Rosa nos informou que: 

.... o Chico tem tudo dentro de pastas... como gosta de matemática... as contas 
ficam todas na sua mão.... mas eu ajudo a pagar... tudo que envolve números está 
nas mãos dele... mas na cozinha ele não vai... tenho que brigar pra ele ir lavar a 
louça... no meu trabalho sou mais organizada que em casa... ele é certinho... 

Matheus retornou à sua residência no horário estipulado pelo pai, às dezoito 

horas. O pai, orgulhoso, afirmou que seu filho seguia os horários estipulados por ele: (...) 

nos encontramos muito pouco durante a semana... eu trabalho e estudo... mas durante o 

sábado e o domingo, respeitamos os horários... principalmente do almoço e do jantar... 

são momentos para nos reunir(...).

Como o pai e a mãe de Matheus exerciam atividade remunerada, a avó 

materna cuidava dele até que a mãe retornasse à residência, às dezessete horas. Como Rosa 

havia comentado que sua mãe realizava leituras de livros infantis para ela, perguntamos 

sobre a escolaridade da avó de Matheus: (...) minha mãe estudou até a oitava série... ela só 

cuidava da casa e dos filhos... meu pai trabalhava muito e só chegava tarde... então, ela 

ficava com a gente e nos levava para a escola. Ela ia nas reuniões e pegava no nosso pé 

com as notas (...).
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De acordo com Rosa, a avó materna era a encarregada de cuidar de Matheus 

enquanto os pais estavam trabalhando. Durante sua infância, Rosa nos informou que era 

ela a responsável por acompanhar a educação dos filhos e, sendo assim, nos momentos em 

que Matheus ficava a seus cuidados, ele não vivenciava uma situação conflitante àquela 

presente em seu ambiente familiar. Rosa citou que a sua mãe realizava leituras de livros 

infantis para ela e cobrava que ela estudasse. 

2.4. A análise dos dados 

Como afirma Chartier e Bourdieu (1996), a leitura é uma prática cultural 

indissociável das relações sociais. Portanto, são fenômenos culturais inerentes à condição 

social dos indivíduos que, em razão das diferenças de acesso aos bens de cultura, 

apresentam diferenças com relação à posse do capital cultural (Bourdieu, 1998, 1999). 

Independente de sua condição econômica e cultural, a família transmite aos 

seus descendentes uma cultura, um estilo de vida, uma moral, preceitos éticos e religiosos, 

assim como também uma maneira singular de vivenciar esse patrimônio (Lahire, 2004). 

Partindo dessa perspectiva:

não basta, para a criança, estar cercada ou envolvida de objetos culturais ou de 
pessoas com disposições culturais determinadas para chegar a construir 
competências culturais (...) é preciso, doravante, destacar as modalidades 
efetivas de “transmissão” desse capital cultural (Lahire, 2004, p. 338-9) 

A inculcação de uma disposição cultural, a saber, a leitura, requer a 

exposição dos sujeitos desde tenra idade a situações em que ela seja praticada para, assim, 

incorporarem essa competência. Ao investigarmos famílias que freqüentavam a escola 

dominical, procuramos observar as modalidades efetivas para a transmissão desse capital 

cultural. 

Nosso ponto de partida para a análise das práticas de leitura dos sujeitos 

pesquisados é considerar a família e a igreja enquanto instâncias socializadoras que 

coexistem numa relação de interdependência, que são: 

instâncias que configuram uma forma permanente e dinâmica de relação. Não 
são estruturas reificadas ou metafísicas que existem acima e por cima do 
indivíduo. São instituições constituídas por sujeitos em intensa e contínua 
interdependência entre si e, portanto, não podem ser vistas como estruturas que 
pressionam uma às outras, mas instâncias constituídas por agentes que se 
pressionam mutuamente no jogo simbólico da socialização. (Setton, 2002, p.110) 
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A escola dominical objetiva inculcar nos sujeitos uma determinada visão de 

mundo, calcada na fé religiosa. Tanto os adultos, como as crianças, são expostas a 

situações em que a leitura era a estratégia utilizada para propagar essas idéias. Entretanto, 

outras disposições eram requeridas aos fiéis, como a submissão às autoridades constituídas. 

A família e a igreja são instituições que expressam como objetivo impingir 

nos sujeitos costumes e idéias engendradas pela sociedade, necessários para a manutenção 

da solidariedade social (Durkheim, 1965). O discurso de nossos informantes reafirma os 

preceitos supracitados: (...) o Matheus não dá problema porque sabe que se aprontar eu e 

a Rosa vamos conversar com ele... (Chico, pai de Matheus). Diz Joana, mãe de Luana: (...) 

na Escola Dominical... as professoras ensinam para as crianças a palavra de Deus... que 

as crianças devem obedecer a seus pais (...).

A preocupação com a disciplina é recorrente no discurso de nossos 

entrevistados. A submissão dos filhos à autoridade dos pais ou dos professores é inculcada 

no ambiente familiar e religioso e requerida, também, pela instituição escolar. Os pais de 

Matheus, que estuda em um colégio público, enaltecem o pulso firme da direção da escola 

que não permite que os alunos façam o que querem. A própria freqüência aos encontros da 

escola dominical também impõe aos fiéis uma forma de organização disciplinar.  

Em nossas observações, constatamos a pontualidade dos adeptos, que 

raramente chegavam atrasados na escola dominical. As qualidades comportamentais do 

aluno, de acordo com Lahire (2004) também são requisitadas no ambiente escolar. Os 

professores evocam as qualidades morais dos alunos, tanto quanto as suas qualidades 

intelectuais. Entretanto, o respeito às normas intrínsecas às escolas não significa que o 

mesmo obterá um bom desempenho escolar, pois essa depende da posse de disposições 

culturais concernentes à escola, ou seja, que o habitus inculcado pela família e o habitus

que se pretende inculcar pela educação escolar sejam complementares. 

A busca pela coerência ética e moral em que estão inseridos os filhos dos 

sujeitos pesquisados é sublinhada por nossos informantes. Os círculos de amizade de seus 

filhos são observados e controlados, na tentativa de se evitar que os mesmos freqüentem 

ambientes que sejam contraditórios culturalmente ao que vivenciam no espaço familiar e 

religioso: (...)conheço os amigos dele... agora ele está na casa de uma família que eu e 

Rosa conhece... não posso deixar ele na casa de qualquer um... aprende coisa errada (...) 

(Chico, pai de Matheus).

Para Sofia, mãe de Isabelle, e professora da escola dominical: 
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inclusive, teve um retiro... que reunia jovens de outras Igrejas Metodistas... eu 
prefiro que seja assim... assim eles vão ficar com crianças que pensam igual... 
diminui o problema... deixar a criança confusa, sabe... a gente cobra muito das 
crianças que respeitem os preceitos religiosos...

A busca por processos de socialização coerentes àqueles presentes no 

ambiente familiar e religioso, a saber, as realizações de encontros entre jovens da mesma 

denominação religiosa e o estímulo à formação de círculos de amizade fechados, são 

estratégias para se controlar as formas de sociabilidade daqueles indivíduos que participam 

ou buscam se inserir na esfera religiosa. Esses procedimentos normativos que operam nos 

dois ambientes sociais funcionam como mecanismos para a incorporação da lógica de 

produção e reprodução dos bens simbólicos, que são legitimamente reconhecidos pelos 

pares no interior do campo social. 

Essa situação fica clara quando observamos no decorrer da pesquisa de 

campo que existe uma forte cobrança pelas autoridades estabelecidas para que os demais 

agentes incorporem as regras de conduta. Essa cobrança pode ser identificada nas seguintes 

atitudes que puderam ser observadas nos ambientes pesquisados, a escola dominical, o 

culto de domingo e nas entrevistas realizadas com as famílias e a professora da escola 

dominical. Durante a observação realizada no culto e na escola dominical, constatamos a 

complementaridade das regras de conduta que normatizam os comportamentos dos seus 

participantes. Vimos que os participantes agem com discrição com relação à fala, ao 

controle do corpo e às formas de vestimenta. Nesse mesmo ambiente, é cobrada a 

capacidade de leitura, debate e de conhecimento de vocabulário. Essas características são 

fundamentais para a inserção dos indivíduos nos processos de socialização que imperam no 

espaço social. Destacamos a valorização e o estímulo à leitura, a escrita e a interpretação. 

Esses três fundamentos são articulados continuamente nos debates que ocorrem durante os 

encontros dominicais, seja na escola ou no culto. 

Na pesquisa de campo, realizada através de entrevistas semi-estruturadas 

com representantes de duas famílias, pudemos observar que as regras de conduta são 

complementares àquelas que observamos nas atividades da escola dominical e no culto 

religioso propriamente dito. Assim como a organização física do ambiente onde são 

realizadas as atividades da escola dominical e do culto, observamos a mesma sobriedade 

nas casas que visitamos. Isso é verificado quando se percebe o mesmo senso de 

organização e ordenamento dos objetos no interior das residências visitadas. Constatamos, 

assim, que nos dois locais existe uma grande preocupação com a racionalização da divisão 

e do ordenamento dos espaços, o que de certa forma demonstra que no próprio ambiente da 
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casa encontram-se inscritas a ordem simbólica presente na conduta comportamental 

existente na instituição religiosa.

Nas famílias de Matheus e Luana, observamos um forte estímulo ao 

desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura. Identificamos que certas práticas 

favorecem o desenvolvimento de tais habilidades. A educação escolar é uma das 

preocupações que mais consomem tempo dos familiares. Há uma preocupação constante 

acerca da formação escolar dos filhos dos casais que pudemos visitar. E essa preocupação 

vai além das habilidades de escrita e leitura, pois os pais consideram fundamental que seus 

filhos se relacionem com pessoas de bem, ou seja, que eles se relacionem com pessoas que 

apresentem familiaridades com os valores éticos e morais presentes no ambiente familiar e 

religioso. Essa noção de proximidade cultural pauta o universo da seleção operada pelos 

pais, em função da ordem religiosa, daqueles com os quais eles aceitam ou não se 

relacionar na vida prática.

Nesse sentido, é possível falar acerca de uma complementaridade causal 

entre a ordem da vida religiosa e a ordem da vida social vivenciada pelas famílias 

pesquisadas. Em outras palavras, podemos dizer que há uma ética de vida que é produzida 

através do universo da família e da religião. Essa ética de vida pode ser denominada como 

o encontro entre as expectativas e os ideais de sociedade existentes no ambiente familiar e 

religioso. É nesse universo estritamente controlado e com sólidos ideais de sociabilidade, 

portanto, que são construídas as identidades e, até mesmo, a personalidade dos indivíduos 

que dele participam. Para empregar o léxico de Bourdieu, podemos falar acerca de uma 

ordem de produção e reprodução de uma economia sólida de bens simbólicos, que é 

gradativamente incorporada pelos agentes sociais inseridos na dinâmica de disputas pela 

aquisição de capital simbólico. Esse processo de incorporação revela as disposições sociais 

sob as quais os indivíduos realizam as suas práticas de sociabilidade. Enquanto um 

ambiente de reprodução de normas cognitivas comuns, a leitura, a escrita e a interpretação 

surgem como procedimentos fundamentais para que os agentes possam adentrar nesse 

campo social. Falamos, assim, dos requisitos elementares para a entrada dos agentes no 

espaço social estudado.

Juntamente às habilidades de escrita, leitura e interpretação unem-se outros 

requisitos fundamentais, que fornecem aos indivíduos mais do que apenas a chave para a 

aceitação social por seus pares. Trata-se de uma lógica de vida que funciona como 

universo de possibilidades de ascensão social, isto é, um universo de bens simbólicos 

capaz de hierarquizar e de diferenciar os agentes participantes do jogo. Enquanto capital de 
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reconhecimento pelos demais participantes, as recompensas são fundamentais para que o 

jogo siga sendo jogado. E nessa lógica competitiva, quase inconscientemente, os agentes 

vão incorporando as disposições sociais presentes no âmbito do campo religioso. A leitura, 

a escrita e a interpretação são empregados para receber e aplicar a palavra de Deus, 

especialmente através da leitura e interpretação de textos bíblicos. Essas duas práticas, 

acrescidas dos recorrentes debates, tanto na escola dominical quanto no culto religioso, 

fornecem aos seus participantes a possibilidade de que certas habilidades sejam 

desenvolvidas e aprimoradas, fornecendo aos mesmos algumas vantagens comparativas 

quando observamos a transição das disposições sociais de um espaço social a outro, no 

caso, do espaço religioso ao espaço educacional. 

Avançando em nossa análise, trataremos agora do tema da disponibilidade 

dos bens culturais (Lahire, 2004), objetos culturais ou de pessoas com disposições 

culturais. Constatamos que os mesmos realmente estão à disposição dos jovens nos lares 

pesquisados. As duas famílias pesquisadas possuem práticas e disposições que corroboram 

a nossa afirmação. Nas famílias abordadas, são as mães que passam mais tempo com os 

seus filhos. Além disso, elas são as responsáveis pela administração do processo educativo 

de seus filhos. Do ponto de vista do capital simbólico institucionalizado, são as mães as 

que possuem o mais avançado nível de escolaridade. A mãe de Luana possui o ensino 

médio completo e é técnica na área de enfermagem; a mãe de Matheus, por sua vez, possui 

o ensino médio completo, exercendo cargo de funcionário público junto ao poder judiciário 

(apesar de seu marido cursar o ensino superior, ele tem pouca participação na condução 

das atividades escolares de seu filho) e, finalmente, mãe de Isabelle e professora da escola 

dominical, é formada em Pedagogia e é professora do Ciclo I do Ensino Fundamental. 

Os entrevistados dominam as habilidades de leitura, escrita e interpretação 

de textos, como pudemos constatar durante o trabalho de campo, o que também é 

confirmado pelos respectivos níveis declarados de escolaridade. Apesar da formação laica, 

todos comungam dos valores da instituição religiosa de que participam com seus 

familiares. De certa forma, a prática religiosa dá sentido ao uso de suas habilidades no 

convívio familiar, auxiliando-os a utilizá-las no processo educacional de seus filhos. Além 

disso, o ambiente religioso confere legitimidade e poder aos pais na prática educacional 

familiar. Conforme as palavras de nossos informantes: (...) na Escola Dominical... as 

professoras ensinam para as crianças a palavra de Deus... que as crianças devem 

obedecer a seus pais (...) (Joana, mãe de Luana)

De acordo com Chico, pai de Matheus: 
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Na igreja, discutimos sobre como educar nossos filhos... o pastor fala que não 
adianta proibir.... o pai e a mãe tem que orientar... quando tem encontro de casais 
a psicóloga afirma que as crianças tem que ter limite... o pai e a mãe são 
autoridades...  

Pelo que pudemos constatar durante a realização das entrevistas e da 

observação participante realizada na escola dominical, os pais e os professores da escola 

dominical possuem pleno controle da situação, efetivamente trabalhando para que as 

crianças incorporem os padrões e as normas de conduta desejados, isto é, do habitus

existente no espaço religioso e, conseqüentemente, da dinâmica de aquisição e reprodução 

da ordem simbólica presente. Podemos ilustrar essa assertiva com o exemplo ocorrido na 

entrevista com a família de Matheus, em que o pai afirmou que seu filho retornaria para 

casa às dezoito horas, como de fato realmente ocorreu. Esse é apenas um exemplo 

ilustrativo do controle legítimo exercido pelos pais com o aval da instituição religiosa.  

A presença dos pais é efetiva, atuando de forma prática e eficaz em um 

processo em que a experiência acumulada é gradativamente dividida com seus filhos. Esse 

fenômeno ainda é potencializado através da escola dominical e dos cultos religiosos, 

funcionando como um lugar para que os indivíduos possam compartilhar das experiências 

pessoais sob coordenação de uma autoridade eclesiástica. Dessa forma, ficou claro que 

existe um forte processo de divisão de bens simbólicos, os quais são compartilhados de 

maneira prática, seja no ambiente familiar sob a tutela da mãe principalmente, ou no 

ambiente religioso, sob a supervisão de uma autoridade designada pela instituição religiosa 

local. Os indivíduos, portanto, incorporam gradativamente as regras presentes no ambiente 

religioso e, dessa forma, desenvolvem parte de suas habilidades, especialmente aquelas 

relacionadas ao letramento. 

No desenrolar da pesquisa, um fato em especial nos chamou a atenção. 

Relatado por Sofia, professora da escola dominical, permite-nos compreender de forma 

singular a solidez das normas e dos valores presentes na instituição religiosa pesquisada. 

Essa situação trouxe à tona aquilo que realmente dá coesão ao grupo, pois a partir do 

momento em que ela nos relatou um caso que explicita um conflito de valores relacionados 

à discordância ou mesmo à inaptidão apresentada por alguns membros, os quais não 

possuíam os critérios necessários para serem admitidos no interior do campo religioso, 

pudemos observar com certa clareza como se organizam as regras do jogo. Nas palavras de 

Sofia: (...) a diferença entre as crianças era muito grande.... não é preconceito... o 

problema é que existe uma grande distância (...) 
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Trata-se de um exemplo de uma família recém-convertida, que não 

conseguia se adaptar, não pela incapacidade de incorporar as disposições locais, mas por 

apresentar valores e comportamentos que destoavam explicitamente daquilo que era 

esperado e cultivado no interior da instituição religiosa. A grande questão por detrás desse 

conflito era a dificuldade de ler, escrever e interpretar, o que acarretava em um certo 

isolamento desses indivíduos com relação ao grupo majoritário, detentor do monopólio 

legítimo de produção e reprodução dos bens simbólicos e de suas formas de aquisição e de 

reconhecimento. O fato de apresentar as dificuldades nas disposições sociais acima citadas, 

no contexto da escola dominical e nos cultos religiosos, ganhava uma interpretação que 

extrapola o simples fato de ter dificuldade para ler e escrever. Esses indivíduos eram vistos 

pelos outros como pessoas que não conseguiam se comprometer com os padrões éticos e 

morais da instituição, ou seja, eles não eram representantes fidedignos do ethos

comportamental existente naquele ambiente. A citação é longa, mas vale a pena ser 

novamente reproduzida durante a nossa na análise: 

o nível cultural era diferente... temos crianças humildes que freqüentam a igreja, 
mas a família está ali, dentro da igreja. A maior parte das famílias possuem um 
ou dois filhos no máximo, sabe, hoje é complicado cuidar de mais de dois 
filhos.... essa família (do Bairro Branca Flor), tem seis filhos... quando tentamos 
juntar os dois grupos, as crianças brigavam, não acompanhavam as atividades... 
(Sofia, professora da escola dominical).

A ausência familiar é destacada pela entrevistada, assim como o fato do 

casal possuir seis filhos, quando a maior parte das famílias possuem um ou dois filhos no 

máximo. Dentro do universo do entrevistado, a citação é endereçada a uma família 

desestruturada, ou seja, uma família que foge aos ideais e às expectativas daqueles que se 

encontram no ambiente pesquisado. Isso quer dizer que há um forte senso de solidariedade 

no sentido de dar coesão aos indivíduos através do respeito às normas e aos valores 

existentes no interior da instituição religiosa, o qual opera em plena sintonia com as 

famílias pesquisadas. Assim, a falta de articulação na fala e na escrita, de certa forma, 

condenaram os novos pleiteantes à exclusão social, pois eram incapazes de receber e 

reconhecer as palavras divinas. 

Concluímos, portanto, a análise da pesquisa de campo, com algumas 

importantes observações. Em primeiro lugar, destacamos que deter a habilidade de leitura, 

escrita e interpretação fornece aos indivíduos vantagens sociais durante o convívio no 

espaço religioso pesquisado. Trata-se de uma das principais preocupações, tanto dos pais, 
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quanto das autoridades religiosas. Vimos que o universo experimentado pelos indivíduos 

durante a participação nas atividades é levado para dentro dos lares.

As habilidades de escrita, leitura e interpretação são constantemente 

trabalhadas e aperfeiçoadas na escola dominical. Esse aspecto fica claro a partir da análise 

do material empregado para a realização das atividades, que envolvem as habilidades na 

confecção de jogos de palavras, produção de relatos escritos, análise e interpretação de 

figuras e imagens relacionadas ou não ao universo religioso. Há também as atividades de 

interpretação de trechos bíblicos, cuja finalidade é a sua aplicação na conduta de vida dos 

indivíduos participantes. Divididos por faixas etárias, o material contempla os diferentes 

tipos de indivíduos que freqüentam a escola, sendo que as atividades não se restringem à 

instituição religiosa, pois, como constatamos durante as entrevistas às famílias, os casais 

utilizam-nas no processo educativo tanto religioso quanto laico.

Em segundo lugar, observamos que as habilidades de escrita, leitura e 

interpretação possuem diferentes sentidos, dado o ambiente em que são empregados ou 

compreendidos e interpretados. Para nós, ficou claro que a participação das famílias e, 

principalmente, dos seus filhos fornece algumas vantagens no desenvolvimento das 

habilidades de escrita, leitura e interpretação, até mesmo porque o fato de possuí-las é 

critério fundamental para o convívio dentro dos padrões de sociabilidade esperados pelos 

agentes no interior do campo religioso.

A participação nas atividades religiosas influi positivamente, portanto, para 

o aperfeiçoamento dessas habilidades. Não detê-las, dentro dos padrões exigidos nesse 

espaço social, por sua vez, pode acarretar inclusive no isolamento social e no conseqüente 

desligamento da instituição religiosa, como vimos no caso citado pela professora da escola 

dominical. A não desenvoltura nos atos de leitura e escrita é interpretada como uma forma 

de não comprometimento com os valores sociais da instituição religiosa, pois os mesmos 

são fundamentais para o recebimento da palavra divina, bem como de sua interpretação e 

aplicação nas práticas sociais. Nesse sentido, a interpretação das habilidades de leitura e 

escrita é levada a cabo pelo conjunto de valores sociais existentes no espaço religioso 

pesquisado, de tal forma que ela compõe o que pode ser chamado de ética do bom

samaritano.

A figura do bom samaritano surge em um dos materiais empregados na 

escola dominical16. Ele revela o ideal de pessoa almejado pela instituição. Nele se 

16 Vide anexo A. 
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congrega os principais valores que devem ser incorporados e aplicados pelos agentes. O 

bom samaritano respeita a igreja, na verdade a ama, ele recebe e interpreta as palavras de 

Deus com completa devoção. Expõe suas dúvidas e suas angústias para os demais 

participantes do culto de domingo, buscando debatê-las e discuti-las com os demais, na 

busca de uma solução. O bom samaritano é discípulo da palavra divina, incorporando-a e 

reproduzindo-a.

Na verdade, o bom samaritano é o tipo idealizado por aqueles que 

freqüentam os cultos, buscando incorporar os seus valores às novas gerações. É o 

consumidor típico dos bens simbólicos disponíveis no espaço social, bem como a síntese 

do sujeito que, inconscientemente, incorporou grande parte das disposições existentes. 

Nesse universo, as habilidades de leitura e escrita são imprescindíveis para que a 

instituição possa exercer a sua prática religiosa. Somente através delas é que o indivíduo 

poderá acessar a palavra de Deus, explicando, assim, a enorme preocupação com o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento das práticas de leitura e escrita. Assim, o bom

samaritano é exímio leitor e um articulado escritor. 

Conforme constatamos, há, portanto, uma correspondência positiva entre o 

fenômeno de pertencimento à ordem religiosa e o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do 

letramento. Incorporar, produzir e reproduzir as disposições existentes no espaço religioso 

confere aos indivíduos vantagens comparativas, sobretudo quando há o comprometimento 

de toda a família no processo de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das deficiências apresentadas pela técnica de pesquisa de campo 

empregada no decorrer desse trabalho, tais como a reduzida capacidade de generalização 

das conclusões, acreditamos que a nossa contribuição tenha sido satisfatória. Não tínhamos 

como objetivo elementar esgotar as possibilidades de compreensão de nosso objeto de 

pesquisa, mas, sim, lançar luz sobre novos problemas, conflitos e dilemas que poderão ser 

abordados por outros pesquisadores no desenvolvimento de outros temas de pesquisa. 

Destacamos novamente os vastos potenciais representados pelo recorte 

teórico de Pierre Bourdieu, bem como daqueles pesquisadores que sobre seus preceitos 

desenvolveram análises significativas do campo educacional. Lembramos ao leitor que 

essa tradição de pensamento foi de fundamental importância para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. Pudemos observar que a análise e interpretação das disposições de capital 

cultural na forma de habitus são ferramentas de extrema utilidade para o entendimento da 

dinâmica de aprendizagem no interior do espaço educacional, bem como interessante 

instrumento para a elucidação da dinâmica de relação entre os espaços sociais. 

Recordamos que o cerne dessa pesquisa é interdependência na forma de influência mútua 

entre os espaços familiar e religioso, sobretudo, quanto ao processo de letramento. 

Embora a teoria seja uma abstração da realidade e, em muitos casos, uma 

construção do pesquisador, torna-se fundamental pensarmos a realidade através de 

categorias objetivas. Buscamos, a todo o momento, adequar-nos a esse requisito científico 

através do arquivamento das informações obtidas em campo em um diário de pesquisa. 

Esse diário serviu-nos como base para relacionar as principais características do campo de 

pesquisa com os nossos objetivos de estudo, isto é, é no diário que conseguimos tornar a 

realidade empírica em uma análise científica. Mesmo que o nosso horizonte de pesquisa 

tenha sido amplo, o nosso desejo era que o mesmo pudesse ser ainda mais vasto, 

particularmente pela carência de informações objetivas acerca da instituição educacional. 

Dessa forma, a análise do campo educacional acabou por não ocorrer de maneira formal, 

ficando a cabo das experiências pessoais do pesquisador, professor da rede pública 

estadual de São Paulo, há oito anos. Tentamos ao máximo, no decorrer dessa pesquisa, 

pensar enquanto sujeito epistêmico, buscando, assim como Pierre Bourdieu o fez, objetivar 

a nossa posição no interior do campo educacional. 

Depreende-se desse procedimento metodológico grande parte dessa 

pesquisa, ora enriquecida com um estudo de caso que tomou como objeto de pesquisa o 
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espaço religioso através da Igreja Metodista de Itapecerica da Serra. Para além da 

observação da dinâmica do culto da Igreja Metodista nas noites de domingo, vivenciamos 

o universo simbólico da escola dominical. Com a finalidade de termos mais informações 

acerca dos fiéis e da vida privada de cada um, selecionamos duas famílias para que 

pudéssemos questioná-las acerca de seus estilos de vida, expectativas e valores. Afinal de 

contas, a vida privada dessas pessoas é reveladora de várias práticas que permanecem 

obscuras quando observadas coletivamente. Os resultados de tais procedimentos 

investigativos revelaram que a dinâmica religiosa e a dinâmica de vida privada são 

complementares, ao menos nos casos estudados.  

O letramento é um bem simbólico, capital cultural que na forma de habitus

ordena hierarquicamente os indivíduos no interior do espaço social. Mais do que ordenar, 

as disposições, de certa forma, condena os indivíduos a certas posições no interior do 

grupo, ou mesmo impossibilitam que certos indivíduos possam vivenciar determinados 

universos. Apesar de as disposições caracterizarem a filiação de certos indivíduos aos 

espaços sociais, é fato que algumas formas de habitus podem transitar entre distintos 

espaços sociais. Nesse assunto, lembramos que as habilidades de escrita, leitura e 

interpretação são elementos fundamentais para os dois espaços aqui pesquisados, a saber, o 

religioso e o educacional. Embora sejam disposições comuns aos dois ambientes sociais, é 

verdade que a transitoriedade de um ambiente para outro somente ocorre em forma, pois os 

sentidos de reconhecimento pelos pares são completamente diferentes.  

No ambiente escolar, leitura e escrita são condições elementares para que a 

pessoa se torne cidadã, sendo a etapa fundamental do processo educacional. No ambiente 

religioso pesquisado, a leitura e a escrita são elementares para que o indivíduo possa 

alcançar a salvação. As vantagens, portanto, de ser um agente detentor das habilidades de 

leitura e escrita são diferentes e, conseqüentemente, as formas de reconhecimento e de 

hierarquização social operam de maneiras distintas. No entanto, o estímulo ao 

desenvolvimento dessas duas habilidades é fenômeno comum aos dois campos sociais. 

Falamos, novamente, da porosidade entre os campos, mas agora no sentido da capacidade 

detida pelos sujeitos de operarem disposições similares em universos simbólicos distintos. 

Se Weber (2000) encontrou na ética protestante a racionalidade moderna, isto é, o espírito 

do capitalismo, nós encontramos, nesse mesmo universo, elementos que contribuem para 

mais uma das características da sociedade moderna, a saber, a necessidade de sabermos ler 

e escrever. Privilegiamos, no entanto, a abordagem de nosso objeto pela via da disputa pelo 

capital cultural, em um sentido um pouco mais material. 
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Nesse sentido, constatamos que o desenvolvimento das habilidades de 

leitura, escrita e interpretação são articulados nos dois ambientes sociais através dos 

debates e da discussão. Os indivíduos que participam e incorporam os valores do ambiente 

religioso associados às atividades de letramento tendem a apresentar vantagens 

comparativas, exatamente por terem mais um local favorável ao aperfeiçoamento prático 

de suas habilidades. É o que observamos durante as entrevistas com os familiares de 

Matheus e Luana. Suas famílias, além de terem incorporado a ordem social do espaço 

religioso de que participam, buscam orientá-los no mesmo sentido. Em outras palavras, 

essas famílias colocam à disposição de seus filhos o capital cultural detido com o objetivo 

de que os mesmos possam compartilhar de seus valores. 

Interpretar a palavra de Deus é critério de coesão social no interior do 

ambiente pesquisado. A manutenção dessa coesão é elementar para que o grupo continue 

sólido, sendo seus valores compartilhados pelos demais indivíduos. A leitura e a escrita, 

nesse universo, são fatores de coesão, pois permitem aos indivíduos reproduzirem as regras 

do jogo. Com isso, o desenvolvimento dessas habilidades compõe uma das principais 

preocupações das autoridades eclesiásticas, pois é através da articulação entre a palavra e o 

pensamento que o indivíduo poderá ascender à graça divina. Incorporada, tais disposições 

podem ser levadas para outros espaços ambientes sociais, como acontece no caso do 

educacional. Leitores habilidosos e bons escritores, esses indivíduos apresentam um 

acúmulo extra de capital cultural que é ressignificado no contexto escolar, permitindo que 

os mesmos assumam postos mais altos na hierarquia social desse espaço social, de tal 

forma que apresentam vantagens comparativas com relação ao acúmulo de capital 

simbólico. Portanto, dentro dos casos aqui relatados, os indícios apontam para a existência 

de uma relação positiva entre as práticas religiosas desenvolvidas na escola dominical e o 

processo de letramento. Tal influência demonstra ser um diferencial para o 

aperfeiçoamento das habilidades de escrita, leitura e interpretação.  

Finalmente, esperamos que as nossas análises tenham contribuído para a 

compreensão da relação entre o ambiente educacional e o religioso sob o tema do 

letramento, aumentando o coro de vozes que buscam estudar tão fascinante dinâmica.  
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