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RESUMO  

O presente estudo analisa uma experiência de ensino de Língua Portuguesa realizada 

com uma turma de 1° ano do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, do turno 

noturno, do Colégio Estadual José David Skaf e também problematiza as condições de 

acesso e permanência do público jovem e adulto nas instituições de ensino, isto é, 

descreve e analisa aspectos do processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa 

mediado pelos gêneros do discurso e os discursos empregados nos contextos da 

Educação de Jovens e Adultos. Para desenvolver os objetivos, mobilizamos uma 

fundamentação teórica que se ancora nos estudos de Bakhtin (2009, 2011, 2013) e de 

Freire (1979, 1987, 2003, 2013). O corpus dessa pesquisa foi constituído a partir de 

produções orais e escritas dos estudantes, durante o desenvolvimento de uma Sequência 

Didática para o trabalho com o gênero discursivo carta pessoal, de questionários 

aplicados aos professores, de avisos e documentos afixados nos murais da escola, de 

anotações do diário de campo e de conversas com a comunidade escolar durante os 

intervalos das aulas e reuniões. A pesquisa e os dados foram produzidos a partir de um 

estudo de caso qualitativo. A análise dos dados demonstrou que a experiência de vida 

dos estudantes está diretamente relacionada ao seu grau de domínio das atividades de 

escrita e leitura e que diversos fatores contribuíram para que os alunos da EJA tivessem 

uma trajetória escolar marcada pela descontinuidade.  

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa, Educação de Jovens e Adultos, gêneros 

do discurso, acesso e permanência.  

  



 
 

ABSTRACT  

This study analyses an experience of Portuguese Language teaching which was 

performed with a group of first year High School EJA (Youth and Adult Education), in 

the night period, at Colégio Estadual José David Skaf and also it discusses  the 

conditions of Young and Adult‟s access and permanence in teaching institutions, that is, 

it describes and analyses the teaching-learning process of Portuguese mediated by the 

discourse genres and the discourses employed in Youth and Adult Education. So to 

develop those objectives, we have mobilized a theoretical foundation which anchors in 

Bakhtin‟s studies (2009, 2011, 20013) and Freire‟s (1979, 1987, 2003, 2013).The 

corpus of this research was constituted starting from student‟s oral and written 

productions during the development of an SD (didactical sequence) to work with the 

discursive genre personal letter, questionnaires applied to teachers, advertisements and 

documents posted on the school bulletin boards, notes on field diaries and conversations 

with the school community during time between classes and meetings. The research and 

the data were produced from an ethnographic qualitative approach. The data analysis 

has shown that the students‟ life experience is strictly related to their degree of 

dominance of writing and reading activities and several factors have contributed so that 

EJA students might have a school period marked by discontinuity. 

 

Key-words: Teaching of Portuguese Language, Youth and Adult Education, discourse 

genres, access and permanence. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Em 2010, o Brasil alcançou a posição de sexta maior economia do ranking 

mundial. Em 2015, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o país deve perder 

mais uma posição no ranking das maiores economias do mundo e cair para o 8ª lugar. 

Depois de ser ultrapassado pelo Reino Unido em 2011, o país deve ser superado 

também pela Índia em 2015
1
. Tal crescimento vertiginoso e, agora, a sua lenta queda 

não se aplicaram aos índices da educação da população.  

 Segundo dados do IBGE (2013)
2
, no Brasil o número de pessoa com menos de 

10 a 14 anos que não têm menos de um ano de escolaridade é de dezesseis milhões. 

Ainda segundo esse instituto, o número de brasileiros analfabetos entre 15 e 24 anos é 

de, aproximadamente, quinze milhões e o número de pessoa com 25 anos ou mais em 

estado de analfabetismo absoluto é
3
 de, aproximadamente, dez milhões. Há, desse 

modo, de acordo com a Resolução 11 do ano 2000 do Conselho Nacional de Educação, 

uma dívida histórica com todos os cidadãos brasileiros que formaram a força de 

trabalho na constituição de riquezas e na elevação de obra públicas. Porque, em função 

dessas relações laborais, eles foram alijados do acesso à leitura e à escrita como bens 

sociais primordiais para uma convivência significativa no mundo contemporâneo.  

Ao longo de nossa história, a contradição entre os dados econômicos e 

educacionais apresentados pela nação conduziu ao agravamento das imensas 

desigualdades sociais e a constituição de bolsões de pobreza espalhados pelo país. Esse 

aprofundamento das desigualdades sociais, por si só, se  em justificativa, mais que 

suficiente, para a urgente necessidade de se refletir acerca da atual situação da EJA, bem 

como elaborar medidas cabíveis para o oferecimento de um processo educativo que seja 

realmente significativo na vida dos estudantes. 

Não obstante, durante o meu
4
 processo de formação como professora de Língua 

Portuguesa no curso de Letras da Universidade Federal de Goiás e durante minha 

                                                           
1
 Disponível em: < http://www.msemfoco.com.br/noticias/economia/brasil-deve-cair-para-8a-maior-

economia-do-mundo-indica-fmi/>. Acesso em: 16 jun. 2015. 
2
  Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94414.pdf >. Acesso em: 19 set. 

2015.  
3
  Disponível em: < http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/09/analfabetismo-volta-diminuir-apos-

estacionar-no-ano-anterior-diz-pnad.html>. Acesso em: 19 set. 2015.  
4
  Nessa dissertação, o leitor deparar-se-á com a alternância do uso da primeira pessoa do singular e da 

primeira pessoa do plural. Essa escolha se deu porque, embora se trate indiscutivelmente de um trabalho 

realizado coletivamente pelos sujeitos da pesquisa, pela pesquisadora e pelo orientador, há atividades e 

http://www.msemfoco.com.br/noticias/economia/brasil-deve-cair-para-8a-maior-economia-do-mundo-indica-fmi/
http://www.msemfoco.com.br/noticias/economia/brasil-deve-cair-para-8a-maior-economia-do-mundo-indica-fmi/
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atuação profissional, tanto em sala de aula no ensino regular na rede estadual quanto em 

espaços informais, tive a oportunidade de verificar que várias são as razões que levam 

jovens, adultos e idosos a procurarem espaços educativos a fim de terem acesso a 

direitos cruelmente negados: à leitura e à escrita. Todos os motivos apresentados pelos 

estudantes são extremamente legítimos. Porém, um deles me comoveu e se tornou força 

motriz para a minha atuação profissional como professora-pesquisadora. Um idoso da 

Pastoral do Idoso disse durante o curso de alfabetização: “quem lê é livre, vai onde 

quer, não depende de ninguém, não escuta desaforo de ninguém”.  

Para o idoso, o acesso à leitura e à escrita tem o sentido de libertação porque, 

dentre todos os entraves que o analfabetismo ou mesmo o domínio precário da leitura e 

da escrita podem impor à vida de uma pessoa, em nossa sociedade, está a 

impossibilidade de exercer de forma autônoma o direito de ir e vir. Em muitos casos, o 

acesso ao transporte público requer um domínio mínimo da leitura. Da reflexão do 

alfabetizando sobre o ato de ler, podemos inferir o constrangimento de ter que depender 

da “boa vontade” de alguém que leia as informações para o sujeito não alfabetizado, 

“aguentar o desaforo” quando esse mesmo alguém se recusa a fazê-lo.  

Todavia, mesmo estando profundamente marcada por essa experiência 

pedagógica, até o segundo semestre do ano de 2013, meu trabalho com a EJA havia se 

dado quase que exclusivamente em espaços informais de educação: Curso Pré-

Universitário e Cidadania da Casa da Juventude Pe. Burnier e no Curso de 

Alfabetização da Pastoral do Idoso da Comunidade Nossa Senhora Aparecida na cidade 

de Senador Canedo.  

Entre os anos de 2010 e 2013, atuei como professora de língua portuguesa do 

Ensino médio regular matutino do Colégio Estadual José David Skaf (CEJDS). Nesse 

período, o bom desempenho de minhas turmas em diversas avaliações de âmbito 

estadual e nacional resultou em premiações aos estudantes, possibilitaram-me novas 

oportunidades profissionais e se desdobrou na realização de uma pesquisa a respeito do 

ensino de língua portuguesa realizada por Costa (2013). Esses resultados positivos 

também me fizeram questionar quais seriam as possibilidades de realizar um trabalho da 

mesma forma exitoso junto à EJA no período noturno da mesma instituição.  

                                                                                                                                                                          
dados que se referem privativamente à pesquisadora. Entre esses dados e atividades estão, por exemplo, o 

fato de que foi a pesquisadora que ministrou as aulas, produzindo os dados; apenas a pesquisadora e os 

estudantes moram em um bairro próximo à escola, apenas alguns dos estudantes e a pesquisadora foram 

colegas de escola. 



12 
 

Assim, realizamos este trabalho de pesquisa com o objetivo de analisar o 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina língua portuguesa, mediado pelos 

gêneros discursivos, no Ensino Médio da EJA, bem como refletir sobre o  discurso que 

se dá  no contexto de acesso e permanência desse público à educação formal.  

Para tanto, partimos de um estudo de caso qualitativo para produzir os dados que 

serão analisados por meio de teorias que se relacionam a partir do eixo da dialogia. Os 

dados foram produzidos durante alguns momentos de ensino-aprendizagem vivenciados 

na turma de 1° ano do Ensino Médio EJA, do turno noturno, do Colégio Estadual José 

David Skaf, situado no Bairro Residencial Araguaia da cidade goiana Senador Canedo,.  

 Nesse contexto, é importante destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação de Jovens e Adultos (EJA), instituídas pelo parecer 11 do ano 2000 da 

Câmara de Educação Básica, dão às atividades de leitura e escrita status de direito 

fundamental, pois o não domínio dessas habilidades, em uma sociedade centrada na 

escrita igual à nossa, limita sobremaneira as possibilidades de participação social e o 

exercício da cidadania.  

 Apesar desse status atribuído à leitura e à escrita nos documento oficiais, 

segundo Santos (2012, s/p), a maioria dos estudantes demonstra grandes dificuldades de 

escrita e de leitura no cotidiano da sala de aula, no cotidiano em atuam 

profissionalmente e em situações de avaliação de vestibulares, de concursos públicos e 

de seleção de emprego na iniciativa privada. Logo, a falta de domínio dessas 

habilidades também bloqueia de maneira significativa o acesso aos postos de trabalho.  

 Diante desse cenário altamente excludente, diversos estudos que visam a 

ressignificação do ensino de Língua Portuguesa no Brasil vêm sendo desenvolvidos. 

Entre os principais pesquisadores dessa temática estão Geraldi (1997, 2001), Brait 

(2007, 2010), Santos (2012) e Rojo (2011). Esses autores negam a noção de língua 

enquanto sistema peremptório, tomada como objeto de ensino de Língua Portuguesa, 

pois, fundamentados nos estudos de Bakhtin, demonstram que o conhecimento das 

formas da língua não implica de maneira direta na formação de leitores e produtores de 

textos eficientes. 

 Essa não correspondência imediata entre essas competências linguísticas, no 

pensamento de Bakhtin (2009), se dá porque a consciência do falante nada tem a fazer 

com a língua enquanto sistema abstrato. Ainda, de acordo com Bakhtin (2011), pessoas 

que dominam amiúde uma língua podem não conseguir se expressar em determinados 
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campos da comunicação por desconhecerem os gêneros relativos à dadas esferas. Por 

isso, a importância do contato dos alunos com gêneros discursivos diversos. 

 Dessa forma, os estudos de Bakhtin, embora não tenham se focado no ensino, 

possibilitaram que os gêneros do discurso se tornassem o objeto de ensino de língua, 

pois, segundo Geraldi (1997), o estudante deve ser levado ao conhecimento sobre a 

língua quando já houver se apropriado da língua. 

  Assim, as seguintes perguntas acerca da apropriação, sobretudo, da modalidade 

escrita da língua guiaram nossa pesquisa: i) quais as especificidades da EJA a serem 

consideradas no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa?; ii) como 

tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e significativo?; iii) quais 

fatores interromperam a trajetória escolar dos estudantes? iv) qual a motivação dos 

estudantes da EJA para retomarem os estudos?; v) quais fatores internos e externos a 

instituição escolar possibilitam ou dificultam o acesso e a permanência dos estudantes 

da EJA nas instituições de ensino?; vi) como estudantes e professores veem a escola?.  

 Para tentar responder a essas questões, além das produções textuais dos 

estudantes, recorremos à aplicação de questionários aos professores que atuavam na 

EJA, conversas com estudantes e professores em diversos espaços e contextos da 

escola, ao registro em diário de campo e à análise de avisos e recados produzidos pelo 

colégio.  

 Nosso objetivo, além de contribuir para o refinamento das atividades de leitura e 

escrita dos estudantes, era analisar o processo de ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa em um contexto especificado, percebendo de que maneira as mais diversas 

variáveis interferem na trajetória escolar dos estudantes da EJA e, por conseguinte, na 

apropriação da modalidade escrita da língua.   

  Para estruturar nosso trabalho com os gêneros do discurso em sala de aula, 

recorremos à noção de sequência didática (SD) proposta por Dolz e Schneuwly (2004). 

Todavia, fundamentados no trabalho de Rojo (2011), buscamos elaborar a nossa SD 

para usá-la como um dispositivo facilitador no processo de ensino-aprendizagem dos 

gêneros discursivos.  

  Assim, desenvolvemos este trabalho com vinte e cinco alunos, entre dezoito e 

quarenta e seis anos de idade, da turma de 1° ano EJA. Realizamos três SDs para 

trabalharmos com três diferentes gêneros: carta pessoal, carta de leitor e debate. 

Entretanto, nessa dissertação, apresentaremos apenas a SD Carta Pessoal. O trabalho 

com o gênero discursivo carta pessoal além de nos ter possibilitado a reflexão acerca da 
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apropriação da modalidade escrita da língua, permitiu que conhecêssemos a trajetória de 

vida dos sujeitos da pesquisa, isto é, que conhecêssemos os discursos constitutivos dos 

alunos da turma pesquisada.  

 As histórias narradas pelos alunos em suas cartas pessoais destinadas à 

professora de Língua Portuguesa nos permitiram elaborar estratégias para auxiliar os 

estudantes a se apropriarem desse gênero e também a utilizarem os mecanismos da 

linguagem escrita de forma mais consistente e autônoma.  

 Nesse contexto, o processo de interação dialógica com os estudantes por meio de 

suas produções orais e escritas e a problematização das condições de acesso e 

permanência do público jovem e adulto às instituições de ensino tornaram-se 

indispensável. Ao tomarem a palavra, os alunos nos trouxeram elementos para 

pensarmos, por exemplo, como a segregação sócio-espacial e a violência de gênero são 

fatores determinantes para que o acesso e a permanência na escola sejam restringidos. 

Juntamente com a abordagem dialógica, baseada nos gêneros do discurso, essa análise 

do contexto de acesso e permanência a partir das demandas trazida pelos estudantes é, a 

nosso ver, o que colabora com a diferenciação da nossa pesquisa de outros trabalhos 

realizados no âmbito do ensino de Língua Portuguesa na EJA.  

 Entre as pesquisas acerca do ensino de Língua Portuguesa na EJA estão as 

realizadas por Baltar e Costa (2010), por Kleiman (2012) e por Santos (2012). O 

primeiro estudo objetivou ampliar o repertório de gêneros de textos orais e a construção 

de diretrizes para implementação de uma rádio escolar. Kleiman (2012) e Santos (2012), 

por sua vez, propuseram, cada uma a seu modo, projetos de letramento que visavam 

possibilitar a emancipação dos sujeitos a partir das atividades de leitura e escrita 

utilizadas como instrumento de reflexão da realidade dos estudantes. 

 Como base no que expusemos anteriormente, esta pesquisa foi organizada em 

cinco diferentes partes, incluindo essa introdução. No primeiro capítulo, discutimos os 

aspectos teóricos da pesquisa, tratando de quatro tópicos: EJA, diretrizes metodológicas 

de Bakhtin para análise dos fenômenos de linguagem, gêneros do discurso como 

mediadores nos processos de ensino-aprendizagem e a noção de SD.  

 No segundo capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. No terceiro capítulo, por seu turno, analisamos o contexto da pesquisa, através 

do qual buscamos pensar o perfil do corpo discente e o perfil institucional a partir do 

olhar que os estudantes têm sobre a instituição de ensino e o perfil do corpo docente.  
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 No quarto capítulo, demonstramos o desenvolvimento da SD para o trabalho 

com o gênero discursivo carta pessoal e, através dos textos produzidos pelos estudantes,  

apresentamos nossas análises a respeito do processo de apropriação da modalidade 

escrita da língua por parte deles e sobre a especificidade do contexto de acesso e 

permanência dos estudantes da EJA.  Por fim, apresentamos nossas considerações 

finais.   
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1. CAPÍTULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS DA PESQUISA  

 

 Nesta parte de nosso estudo, apresentamos os aspectos teóricos que conduziram 

a investigação. Primeiramente, sistematizamos um breve panorama teórico a respeito da 

Educação de Jovens e Adultos. Em seguida, discutimos as principais categorias da 

teoria bakhtiniana acerca dos gêneros do discurso. as quais deram embasamentos ao 

nosso trabalho pedagógico, problematizando alguns dos aspectos teóricos e 

metodológicos que guiam historicamente o ensino de língua materna nas escolas 

brasileiras. Por fim, refletimos sobre a noção de Sequência Didática e de que forma ela 

pode se constituir em um instrumento de ensino dos gêneros do discurso, pois 

acreditamos que podemos adotar alguns dos procedimentos formais da SD proposta por 

Dolz e Schneuwly (2004), partindo, contudo, conforme propõe Rojo (2011), de uma 

perspectiva discursiva para o ensino dos gêneros.   

 

1.1.  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

Bakhtin (2009) orienta que a análise dos fenômenos de linguagem não pode se 

dar sem que consideremos as bases econômicas e as instituições que se formam sobre 

essas bases. Oliveira (1989) propõe que analisemos as instituições a partir das 

categorias marxistas de infraestrutura e superestrutura, pois, ainda que as instituições do 

Estado possam se apresentar como mecanismos de satisfação dos interesses coletivos, 

elas representam, de fato, os interesses dos grupos dominantes da sociedade. Freire 

(2013, p. 46) também nos alerta a “não pararmos satisfeitos ao nível das instituições, 

mas submetê-las à análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade 

epistemológica”.  

Lemme (2004) e Freire (2003) identificam que o desenvolvimento da educação 

de adultos se deu a partir de uma significativa transformação nas bases econômicas da 

sociedade: a industrialização. De acordo com Lemme (2004, p. 49), é na “necessidade 

de preparar rapidamente os indivíduos para atuarem com eficiência nessas novas 

condições de vida social, que se complicam progressivamente, que vamos encontrar a 

origem dos cursos e instituições especialmente destinadas à educação de adultos”.  

Todavia, é necessário não estabelecermos uma relação mecanicista entre a 

revolução industrial e o surgimento da EJA. Não é possível, segundo Bakhtin (2009), 



17 
 

analisarmos o sentido de uma determinada transformação ideológica fora do contexto da 

ideologia correspondente, partindo da consideração de que 

 

toda esfera ideológica se apresenta como um conjunto único e indivisível 

cujos elementos, sem exceção, reagem a uma transformação na infraestrutura. 

Eis por que toda explicação deve ter em conta a diferença quantitativa entre 

as esferas de influência recíproca e seguir passo a passo todas as etapas da 

transformação. Apenas sob esta condição a análise desembocará, não na 

convergência superficial de dois fenômenos fortuitos situados em planos 

diferentes, mas num processo de evolução social realmente dialético, que 

procede da infraestrutura e vai tomar forma na superestrutura. (BAKHTIN, 

2009, p. 40). 
 

 

Nesse contexto, o surgimento da EJA pode ser analisado sob duplo aspecto: i) 

resultados das reivindicações da classe trabalhadora por aperfeiçoamento técnico e 

cultural; ii) forma de satisfazer as necessidades das classes dominantes por mão de obra 

mais qualificada (LEMME, 2004). Desse modo, tomando a EJA enquanto signo 

ideológico
5
, podemos perceber que não se trata apenas de um desdobramento da 

infraestrutura refletido na superestrutura. Além de refletir a infraestrutura, a EJA pode 

refratar a realidade em transformação.  

Nesse sentido, não é estranho que ela seja percebida e discursivizada a partir de 

diferentes modalidades apreciativas (BAKHTIN, 2009), ora como instrumento de 

alienação, ora como instrumento de empoderamento social. No entanto, embora 

devamos explicitar essa ambivalência, não nos interessa buscar um consenso, um 

significado estanque, dicionarizado para essa modalidade de ensino. Porque, ao 

contrário disso, Bakhtin (2009) nos orienta que ao tomarmos o material verbal a fim de 

analisarmos a relação recíproca entre infraestrutura e superestrutura, a ambiguidade 

social da palavra se sobrepõe a sua pureza semiótica. Para Bakhtin (2009, p. 47), isso se 

deve ao fato de que o signo  

 

se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 

plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior 

importância. Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor 

                                                           
5
 “Os signos também são objetos naturais, específicos, e, como vimos, todo produto natural, tecnológico 

ou de consumo pode tornar-se signo e adquirir, assim, um sentido que ultrapasse suas próprias 

particularidades. Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e refrata 

uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, 

etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológicos (isto é, se é verdadeiro, falso, correto, 

justificado, bom, etc.) O domínio do ideológico coincide  com o domínio dos signos, são mutuamente 

correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico 

possui um valor semiótico”(grifos do autor). (BAKHTIN, 2009, p. 32) 
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que torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir. O signo, se 

subtraído às tensões da luta social, se posto à margem da luta de 

classes, irá infalivelmente se debilitar, degenerará em alegoria, tornar-

se-á objeto de estudo dos filólogos e não será mais um instrumento 

racional vivo para a sociedade.   

 

 

 Dessa forma, o significado da EJA enquanto possibilidade de transformação 

social aparece principalmente na análise que os próprios estudantes fazem dessa 

modalidade de ensino. Isso se dá porque muitos deles têm a necessidade imediata de 

profissionalização ou de certificação para se manterem ou conquistarem novos espaços 

no mundo do trabalho. Logo, não poderiam ou mesmo não optariam pelo ensino 

regular. 

  É importante que não reduzamos as análises positivas que os estudantes 

realizam da EJA à acriticidade, a conformismo ou à ingenuidade, visto que eles 

ressignificam essa modalidade de ensino, pois, de acordo com Freire (1987), diferente 

dos outros seres vivos, os seres humanos estão em relação uns com os outros e com 

mundo, transformando-o e sendo transformados por ele e não meramente se adaptando.  

Consequentemente, é preciso abordamos a EJA de forma dialética, discutindo, à 

medida do possível, as diferentes interpretações que os diversos sujeitos sociais 

elaboram a respeito da EJA. Não devemos apresentar os problemas relativos à EJA, 

parafraseando Freire (1987), como esmagadores determinantes históricos, diante das 

quais não cabe outra alternativa, senão adaptar-se.  

Silva e Freitas (2014) demonstram, a partir dos depoimentos dos estudantes que 

foram atendidos pelo MOBRAL, no sertão alagoano, entre 1970 e 1985, que os sujeitos 

ressignificaram a experiência de alfabetização, ainda que baseada na codificação e na 

decodificação da palavra.  

Esses autores nos mostram que os sertanejos alagoanos relatam significativas 

transformações em suas vidas devido à possibilidade de aprenderem as primeiras 

palavras e a grafarem o próprio nome. Entre essas mudanças ocorridas na vida dos 

estudantes podemos citar: o fato de poderem se locomover de forma mais segura nos 

espaços urbanos; de se sentirem, ainda que minimente, integrantes de uma cultura 

letrada; de darem continuidade aos estudos, tendo como força motriz esse primeiro 

contato com as práticas de leitura e escrita; de se colocarem como portadores de saber 

diante da comunidade; de terem maior empenho no processo de escolarização dos 

filhos. 
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Nesse sentido, Lúcio (2007), valendo-se dos estudos de Basu e Foster (1998) e 

dos depoimentos de adultos alfabetizados por meio do Programa de Educação Básica de 

Jovens e Adultos da UFMG, acrescenta que a presença de sujeitos alfabetizados exerce 

uma externalidade positiva no ambiente doméstico. Os membros letrados do grupo 

familiar podem contribuir para que os outros componentes participem de eventos e 

práticas de letramento.  

Por conseguinte, é possível perceber que os estudantes analisam a EJA baseados 

nas transformações ocorridas ou que poderão ocorrer em suas vidas cotidianas devido à 

instrução formal. Logo, a maior parte deles não elabora críticas explícitas a essa 

modalidade de ensino ou ao fato de a EJA ter como principal finalidade transformá-los 

em força de trabalho, pois o interesse primeiro desses estudantes é se integrarem ao 

mundo do trabalho ou alcançarem postos profissionais mais qualificados.  

Portanto, o próprio mundo do trabalho não é interpretado de maneira negativa 

pelos estudantes.  Ao contrário disso, a “vida melhor”, que se apresenta como 

motivação e horizonte desses estudantes, está intrinsecamente relacionada ao exercício 

de uma atividade laboral que goze de maior prestígio social e, consequentemente, de   

melhor remuneração. Observemos, por exemplo, as considerações da aluna K em duas 

diferentes atividades realizadas em sala de aula sobre a sua atual situação profissional e 

suas expectativas futuras:  

 

No momento eu estou trabalhando de auxiliar de serviços gerais no 

_____, mas pretendo ocupar outro cargo em breve. 

 

[...] voltei a estudar porque não gosto da minha profissão e o 

mercado de trabalho está sempre exigindo Ensino Médio. E como eu 

já havia citado na outra carta, pretendo ocupar outro cargo, na 

mesma empresa em que eu já estou trabalhando. Não ter concluído o 

Ensino Médio me prejudicou em muitos momentos da minha vida, 

pois se não tivesse abandonado os estudos, poderia, poderia não com 

certeza estaria formada com um emprego bem melhor, menos 

cansativo, mais reconhecido e prazeroso que este que estou.  

 

 

 É possível perceber que para a estudante a retomada dos estudos é uma 

possibilidade de transformação de sua vida profissional, visto que o mercado está 

sempre exigindo o ensino médio. É preciso pontuarmos que a busca por outro posto de 

trabalho não é consequência apenas de uma jornada laboral exaustiva, mas também 
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resultado de K não se sentir valorizada, reconhecida profissionalmente enquanto 

auxiliar de serviços gerais.  

 Tomando como referencial os estudos de Freire (1979), podemos relacionar o 

sentimento de inferioridade relatado pela aluna em decorrência de sua atividade 

profissional à forma rígida e autoritária como se estruturou nossa sociedade. Para esse 

autor, nas sociedades coloniais, sobretudo na América Latina, se instalou uma elite que 

governa sob as ordens da sociedade matriz com vistas à manutenção do status quo por 

meio do bloqueio da mobilidade social ascendente ou descendente. Nessa conjuntura, 

dificilmente, o filho de um trabalhador rural pode chegar a ser professor universitário e, 

tampouco, o filho de um professor universitário chegará a ser trabalhador rural. Para 

tanto, nas palavras de Freire (1979, p. 18), desenvolveu-se  

 

todo um sistema educacional para manter este status. Essas sociedades não 

são tecnológicas, são servis. Há uma dicotomia entre o trabalho manual e o 

intelectual. Nestas sociedades nenhum pai gostaria que seus filhos fossem 

mecânicos se pudessem ser médicos, mesmo que tivessem vocação para 

mecânicos. Consideram o trabalho manual degradante; os intelectuais são 

dignos e os que trabalham com as mãos são indignos.  

 

 

Nesse sentido, Rummert e Ventura (2007) interpretam a EJA enquanto 

instrumento de satisfação das necessidades do capital. Para esses autores, os programas 

de EJA partem de um rearranjo do pensamento que 

tem gerado, ao longo da história, um conjunto de propostas com vistas a 

atender, prioritariamente, às necessidades do capital nos países periféricos ou 

semiperiféricos. O caráter de amenização das tensões sociais e dos impasses 

inerentes à lógica do sistema parece ser funções cumpridas, atualmente, por 

diferentes programas destinados a jovens e adultos trabalhadores, como 

vimos, ainda hoje sem lugar próprio no cenário educacional brasileiro. 

(RUMMERT E VENTURA, 2007, p. 40).  

 

No Brasil, conforme palavras de Garcia (2011, p. 24), a compreensão da “EJA 

como suplência, como uma oferta de ensino rápida e de menor valor social, é 

determinante nas ações destinadas a essa modalidade”. Essa concepção perpassa todo o 

processo de institucionalização da EJA em nosso país, que, para essa autora, se deu com 

maior ênfase durante o regime militar através do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) e continua sendo estruturante das políticas educacionais da 

EJA ainda em nossos dias.  Garcia (2011, p. 34 e 35) afirma que  
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no regime militar desenvolveram-se determinações que até hoje repõem e 

constituem a realidade que estamos investigando, quais sejam: i) a marca da 

EJA como uma oferta compensatória, de ajuste social aligeirada, limitada 

pelo objetivo da certificação; ii) a fragmentação das ações, e a separação 

entre aqueles que elaboram os princípios e os que executam.   

 

O empreendimento do Regime Militar sobre o MOBRAL não significa que 

houvesse real preocupação com a situação dos brasileiros alijados da educação formal. 

Oliveira (1989) e Garcia (2011) acreditam que, nesse período, a institucionalização 

tinha o objetivo de conter algumas iniciativas populares baseadas na conscientização, na 

emancipação, na auto-organização e na combatividade dos trabalhadores contra as 

injustiças sociais. Para Oliveira (1989, p. 159), a concepção de educação do regime 

militar é marcada por uma visão elitista, pautada na ideia de que  

 
a função primordial da escola é adaptar o indivíduo à sociedade (o que 

Durkheim já admitia), no nosso caso, à sociedade capitalista urbano-

industrial, que Anísio Teixeira via como a “civilização baseada na ciência e 

na técnica”. Deste modo, os objetivos da Escola seriam assim definidos: 

preparar a sociedade técnica e científica que se estaria construindo no país 

para a democracia. No caso a alfabetização de adultos, este objetivo seria 

conseguido através da educação moral e cívica, que proporcionaria um 

conhecimento e deveres do cidadão. Não se trata, portanto, de promover a 

conscientização de injustiça e exploração vivida pelo analfabeto, conforme 

pretendiam, por exemplo, os movimentos de cultura dos anos 60.   

 

 Alfabetizar, segundo Rosas (2003), significava, para grande parte dos 

movimentos de alfabetização dos anos de 1960, conscientização, palavra-chave dos 

estudos freirianos.  Rosas (2003, s/p) afirma que Paulo Freire se perguntava:  

 

alfabetizar-se, para quê? Deveria haver um motivo muito importante para 

justificar o esforço a despender. E este motivo era alfabetizar-se para ler e 

entender. Pensar e compreender seus problemas, os problemas da camada 

socioeconômica da qual cada um fazia parte, no contexto da realidade social, 

econômica e política historicamente vigente. Buscar soluções. Descobrir os 

obstáculos à consecução das soluções. Identificar os caminhos para romper as 

amarras que impediam a construção de uma sociedade justa. Assumir um 

novo papel, seu papel na sociedade, como pessoa, como representante de uma 

classe social, historicamente oprimida. Para “ler o mundo” (grifo do autor).  

 

 

 Todavia, a ideia de alfabetização que superasse a mera decodificação da palavra, 

que levasse à consciência de classe não agradava o pensamento conservador e elitista 

estruturante do Regime Militar. Nesse contexto, o MOBRAL surge como forma de 

combate à pedagogia do oprimido proposta por Paulo Freire que se constituía em uma 
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ameaça às bases econômicas, levando, assim, a uma reação violenta das instituições, 

entre elas: a prisão e o exílio do educador pernambucano.  

No campo teórico, a comparação entre a pedagogia de Paulo Freire e o 

MOBRAL, elaborada por Corrêa (1979), nos permite refletir sobre o modo como as 

ideias libertadoras de Paulo Freire eram compreendidas e combatidas pelos tecnocratas 

do Regime Militar:  

 

 ao surgir em um mundo cuja tradição, propagada pelos meios de divulgação 

dos extremistas, era a de programas de educação de adultos associados a 

movimentos de luta revolucionária armada, o MOBRAL adotou um 

programa “evolucionário”, aberto, participativo, livre dos dogmas e mitos. 

Quando ouvimos falar dos chavões do comunismo internacional, da sua 

chamada “educação libertadora”, da sua “pedagogia dos oprimidos” ocorre-

nos a contradição de que o ser humano é chamado a figurar dentro de um 

esquema que tem um objetivo previamente determinado, sobre o qual esse 

homem não influirá de modo algum. [...]. Ao contrário, no MOBRAL, as 

pessoas discutem com toda liberdade, e sem qualquer dirigismo, as coisas do 

seu mundo, que é também o mundo do alfabetizador, recrutado ali, no 

ambiente em que moram seus alunos. Nossos livros, nossas cartilhas são 

construídas com palavras corriqueiras do universo linguístico brasileiro, 

ilustradas por cartazes sugestivos, com imagens familiares a todos os alunos. 

Palavras que prestam à discussão dos seus grandes problemas (comida, 

remédio, tijolo, família, etc.), mas não contêm uma carga demasiadamente 

mórbida (fome, doença etc.) (CORRÊA, 1979, p. 50). 

 

Oliveira (1989, p. 180) afirma que durante o Regime Militar havia, no processo 

de institucionalização da EJA, a preocupação de não se “deixar contaminar pelos 

possíveis resquícios deixados pelos movimentos considerados subversivos pelo 

Regime”. Assim, é possível perceber, a partir da comparação feita por Corrêa (1979) 

entre a pedagogia do oprimido e o MOBRAL, uma tentativa de rompimento com as 

ideias de Paulo Freire, consideradas subversivas pelo Regime.   

Para tanto, as considerações sobre o MOBRAL são elaboradas a partir de um 

acento apreciativo positivo (BAKHTIN, 2009) ao passo que as considerações sobre os 

movimentos revolucionários, sobretudo no que diz respeito à pedagogia do oprimido 

apregoada por Paulo Freire, são construídas por meio de um acento apreciativo negativo 

(BAKHTIN, 2009). 

Notemos, por exemplo, a oposição entre as expressões luta revolucionária 

armada e programa “evolucionário” que associam, respectivamente, os movimentos de 

alfabetização popular à violência e o MOBRAL ao progresso técnico-científico. 

Ademais,  podemos observar o tom irônico impresso pelo uso das aspas nas expressões 

“educação libertadora” e “pedagogia do oprimido” que as retiram do contexto dos 
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estudos freirianos e as associam a um paradigma determinista de educação. Porém, o 

MOBRAL, ainda que instituído em um cenário histórico de cassação dos direitos 

individuais, é associado à liberdade e ao diálogo.  

Entretanto, é preciso considerar que o discurso revela aquilo que queria 

esconder. Assim, o dirigismo da forma de ler e interpretar o mundo, que é atribuído por 

Corrêa (1979) à pedagogia do oprimido, se faz aparecer na concepção de educação do 

MOBRAL. Ao comparar o material didático disponibilizado pelo MOBRAL e pelos 

movimentos populares de alfabetização, podemos notar, por exemplo, que os efeitos de 

sentido provocados pelas palavras comida, remédio, tijolo e família, relacionadas às 

cartilhas do MOBRAl, é de que a alimentação, saúde, moradia estão disponíveis para as 

famílias. 

 Trata-se de uma estratégia de fazer com que os alfabetizandos tenham uma 

visão positiva sobre a realidade, sobre os rumos políticos do país e quiçá sintam-se 

socialmente integrados. No entanto, parafraseando Freire (1987), não queremos dizer 

que os oprimidos, nessa situação, desconhecem absolutamente sua condição de 

oprimidos, mas sim que podem ter o conhecimento de si prejudicado pela imersão na 

realidade opressora por meio desse modelo educativo.  

Palavras como fome e doença, por sua vez, compreendidas como mórbidas por 

Corrêa (1979), podem instaurar efeitos de sentido relacionados às desigualdades entre as 

classes sociais, fazendo com que os estudantes, principalmente quando falamos da EJA, 

se reconheçam enquanto os sujeitos que não têm acesso adequado à alimentação e à 

saúde. Assim, o que Corrêa (1979) denomina como programa evolucionário de 

educação, é analisado por Paulo Freire como um paradigma de educação bancária, ou 

seja, um projeto educativo que  

 

anula o poder criador dos educandos ou o minimiza, estimulando sua 

ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para 

estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. 

O seu “humanitarismo”, e não humanismo, está em preservar a situação de 

que são beneficiários e que lhes possibilita a manutenção de sua falsa 

generosidade [...]. Por isto mesmo é que reagem, até instintivamente, contra 

qualquer tentativa de uma educação estimulante do pensar autêntico, que não 

deixa emaranhar pelas vozes parciais da realidade, buscando sempre os nexos 

que prendem um ponto a outro, ou um problema a outro. (FREIRE, 1987, p. 

34).  
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 A prática bancária da educação, portanto, é um instrumento de manutenção das 

bases econômicas tal como estão, uma vez que serve aos opressores e não aos 

oprimidos. Ela tem a função de transformar apenas estes e não a realidade concreta em 

que vivem. Essa transformação, todavia, não se dá pela tomada de consciência das 

relações sociais calcadas na exploração, mas sim pela adaptação, enquadramento dos 

sujeitos vistos como  

 

meros “marginalizados”, que discrepam da fisionomia geral da sociedade. 

“Esta é boa, organizada, justa. Os oprimidos, como casos individuais, são 

patologias da sociedade sã, que precisa por isto mesmo, ajustá-los a ela, 

mudando-lhe a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos” (FREIRE, 

1987, p. 35) (grifos do autor).   

  

Nessa concepção de educação bancária, não há preocupação com o 

desvelamento do mundo, ao contrário disso, os educandos são interpelados “se “Ada 

deu o dedo ao urubu”, para depois dizer-lhes enfaticamente, que não, que “Ada deu o 

dedo à arara”” (FREIRE, 1987, p. 35). Observa-se que o autor critica a estruturação das 

cartilhas de alfabetização em que há o predomínio da forma em detrimento do sentido, 

pois elas são a explicitação de que o pensamento autêntico é perigoso. Para Freire 

(1979, p. 41), o ser humano tem vocação ontológica para sujeito e, por esse motivo  

  
a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para 

dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora, pelo 

próprio analfabeto, somente ajustado pelo educador. Esta é a razão pela qual 

procuramos um método capaz de se fazer instrumento também do educando e 

não só do educador e que identificasse, como claramente observou um jovem 

sociólogo brasileiro, o conteúdo da aprendizagem como o processo de 

aprendizagem. Por essa mesma razão, não acreditamos nas cartilhas que 

pretendem fazer uma montagem de sinalização gráfica como uma doação e 

que reduzem o analfabeto mais à condição de objeto de alfabetização do que 

sujeito da mesma.  

 

Segundo Braggio (1992), essas cartilhas de alfabetização são construídas a partir 

de uma base empirista-behaviorista propondo métodos, isto é, “pacotes” prontos e 

acabados de alfabetização que se impõe aos professores e aos alunos. Nessa perspectiva, 

essa autora considera que os sujeitos são reduzidos a “coisas”, a simples repassadores e 

receptores de informação.  

Parafraseando Braggio (1992), esses métodos são adequados à manutenção da 

ordem política e econômica tal como estão, pois, por meio deles, tem-se anestesiado a 

consciência dos indivíduos, formando-se leitores passivos e acríticos. Desse modo, 

torna-se indispensável que, enquanto educadores, não nos deixemos anestesiar, 
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convertendo-nos em meros executores de tarefas que visam formar populações para a 

simples reprodução dos sistemas que lhes oprimem.  

Para tanto, é necessário nos munirmos de outras perspectivas teóricas e 

metodológicas que nos possibilitem caminhar para um fazer pedagógico de natureza 

dialógica que reconheça a condição de inacabamento dos sujeitos, da sociedade e da 

linguagem. No que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa, a teoria bakhtiniana 

dos gêneros, aliada aos estudos de ensino-aprendizagem de Paulo Freire, se apresenta 

como uma alternativa para que possamos nos tornar autores da nossa prática 

pedagógica. Na próxima seção, buscamos apresentar as principais ideias bakhtinianas 

que embasaram a nossa pesquisa e nosso trabalho em sala de aula.  

 

 

1.2. DIRETRIZES METODOLÓGICAS DE BAKHTIN PARA ANÁLISE DOS 

FENÔMENOS DE LINGUAGUEM 

  

Embora Bakhtin não tenha abordado o ensino em seus estudos sobre a literatura 

e a linguagem, podemos inferir, do conjunto de sua obra, noções que têm ajudado a 

repensar o ensino de língua. Em um contexto estruturalista, marcado pela dicotomia 

langue e parole
6
, no qual apenas a língua, enquanto sistema abstrato, era considerada 

genuíno objeto dos estudos linguísticos, Bakhtin (2009) afirma que a essência da 

linguagem está no fenômeno social da interação verbal.  

Nesse sentido, Todorov (2011) considera que a teoria bakhtiniana, além de 

criticar o que ficou denominado como objetivismo abstrato, questiona a psicologia e a  

linguística subjetivas e as correntes empiristas. Estas por restringirem o conhecimento 

aos produtos observáveis da interação humana e aquelas por desconsiderarem a natureza 

gregária dos sujeitos. Em conformidade com os estudos de Todorov (2011), podemos 

dizer que Bakhtin lança as bases de um novo arcabouço teórico metodológico para a 

                                                           
6
 Saussure parte do princípio de uma tríplice distinção: le langage, La langue (como sistema de formas) e 

o ato da enunciação individual, la parole. A língua (La langue) e a fala (la parole) são elementos 

constitutivos da linguagem, compreendida como totalidade (sem exceção) de todas a manifestações _ 

físicas, fisiológicas e psíquicas _ que entram em jogo na comunicação linguística. A linguagem não pode 

ser, segundo Saussure, o objeto da linguística. Considerada em si mesma, falta-lhe unidade interna e leis 

independentes, autônomas. Ela é compósita, heterogênea. É difícil não se perder em sua composição 

contraditória. É impossível, se permanecermos no terreno da linguagem, fazer uma descrição dos fatos da 

língua. A linguagem não pode ser o ponto de partida de uma análise linguística (BAKHTIN, 2009, p. 88).  
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análise dos fenômenos de linguagem, cujo objeto é a enunciação, isto é, a interação 

verbal.  

Para tanto, Bakhtin (2009) propõe três aspectos metodológicos indispensáveis ao 

trabalho com a linguagem:  

 

a. “Não separar a ideologia da realidade material do signo colocando-a no campo 

da “consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia e indefinível” (BAKHTIN, 

2009, p. 45) (grifos do autor).  

 

É importante considerarmos que essa orientação metodológica é uma resposta ao 

idealismo e ao positivismo psicologista que situavam a ideologia na consciência dos 

indivíduos.  Bakhtin (2009, p. 36) afirma que “a consciência individual não é o arquiteto 

dessa superestrutura ideológica, mas apenas um inquilino do edifício social dos signos 

ideológicos”. No pensamento de Bakhtin (2009, p. 31), “tudo que é ideológico possui 

um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é 

ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” (grifos do autor). Dessa forma, 

a ideologia não pode ser estudada fora do signo.  

 

b) “Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social 

(entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de comunicação social organizada e 

que não tem existência fora desse sistema, a não ser como objeto físico)” (BAKHTIN, 

2009, p. 45) (grifos do autor).  

 

Nesta orientação metodológica, Bakhtin (2009) reflete sobre a importância dos 

gêneros do discurso para a filosofia da linguagem, pois o “significado constitutivo de 

cada elemento somente pode ser compreendido em relação ao gênero” (MEDVEDEV, 

2012, p. 193). Assim, ao isolarmos o signo de sua forma concreta de comunicação 

social (do gênero do discurso), ele perde o seu valor ideológico, tornando-se apenas um 

objeto físico.  

 

c) “Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material (infra-

estrutura)” (BAKHTIN, 2009, p. 45) (grifos do autor).  
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 Para compreendermos essa diretriz metodológica, torna-se necessário refletirmos 

acerca da relação entre a infraestrutura e a superestrutura. Segundo Bottomore (2001, p. 

27), Marx e Engels recorrem à metáfora base e superestrutura para ilustrarem a ideia de 

que a “estrutura econômica de um uma sociedade (base ou infra-estrutura) condiciona a 

existência e as formas do Estado e da Consciência Social (a superestrutura)”.  

Todavia, Marx (2012) apresenta uma visão mais ampla acerca das 

superestruturas, definindo-as não apenas como Estado e consciência social, mas também 

como sentimentos, ilusões, modos de pensar e visões da vida erguidas sobre as 

condições sociais de existência. Bottomore (2001, p. 29) afirma que essa “metáfora 

ajuda a compreender o desenvolvimento da diferenciação e dos “campos” específicos da 

prática, política e intelectual presididos por aparelhos especializados”.  

Portanto, as formas de comunicação de uma sociedade estão no nível da 

superestrutura, pois elas emanam de esferas sociais especializadas (judiciária, científica, 

educacional, religiosa) que, por sua vez, são elaboradas sobre a base material. Mudanças 

da base material acarretam, não de forma mecanicista, transformações nas 

superestruturas.   

Nesse sentindo, Bakhtin (2009, p. 43) reflete que “as relações de produção e a 

estrutura sociopolítica que delas diretamente deriva determinam todos os contatos 

verbais possíveis entre os indivíduos, todas as formas e os meios de comunicação 

verbal: no trabalho, na política, na criação ideológica”. Bakhtin (2013) considera que o 

romance polifônico, por exemplo, só poderia ter surgido em uma sociedade de base 

capitalista, encontrando território mais propício na própria Rússia,  

 

onde o capitalismo avançara de maneira quase desastrosa e deixara incólume 

a diversidade de mundos e grupos sociais, que não afrouxaram, como no 

Ocidente, seu isolamento individual no processo de avanço do capitalismo. 

Aqui, a essência contraditória da vida social em formação, essência essa que 

não acaba nos limites da consciência monológica segura e calmamente 

contemplativa, devia manifestar-se de modo sobremaneira marcante, 

enquanto deveria ser especialmente plena e patente a individualidade dos 

mundos que haviam rompido o equilíbrio ideológico e se chocavam entre si 

(BAKHTIN, 2013, p. 21).  

 

 

Assim, em um sistema econômico que leva à massificação e à objetificação dos 

sujeitos, Dostoiévski “não cria escravos mudos (como Zeus), mas pessoas livres, 

capazes de colocar-se lado a lado com seu criador, de discordar dele e até rebelar-se 
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contra ele” (BAKHTIN, 2013, p. 4). O artista russo, segundo Bakhtin (2013, p. 4), 

apresenta  

 

multiplicadade de vozes e consciência independentes e imiscíveis e a 

autêntica polifonia das vozes plenivalentes constituem, de fato, a 

peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski. Não é a 

multiplicidade de caracteres e destinos que, em um mundo objetivo uno, à luz 

da consciência do autor, se desenvolve nos seus romances; é precisamente a 

multiplicidade de consciências equipolentes e seus mundos que aqui se 

combinam numa unidade de acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade. 

Dentro do plano artístico de Dostoiévski, suas personagens principais são, em 

realidade, não apenas objeto do discurso do autor, mas os próprios sujeitos 

desse discurso diretamente significante. Por esse motivo, o discurso do herói 

não se esgota, em hipótese alguma, nas características habituais e funções do 

enredo e da pragmática, assim como não se constitui na expressão da posição 

propriamente ideológica do autor (como em Byron, por exemplo). A 

consciência do herói é dada como a outra, a consciência do outro, mas ao 

mesmo tempo não se objetifica, não se fecha, não se torna mero objeto da 

consciência do ator. Nesse sentido, a imagem do herói em Dostoiévski não é 

a imagem objetivada comum do herói no romance tradicional. (grifos do 

autor) 

 

 

É no romance polifônico de Dostoiévski que Bakhtin formula as noções de 

polifonia, dialogismo e inacabamento, indispensáveis à análise dos fenômenos de 

linguagem a partir das diretrizes metodológicas apresentadas nesta seção. Para Bezerra 

(2013), a essência da interação dialógica que Bakhtin descobriu em Dostoiévski está na 

presença dessas consciências imiscíveis em que uma personagem abre fissuras na 

consciência da outra, sendo o dialogismo a quintessência, isto é, o cerne da teoria 

bakhtiniana de discurso.  

As noções de dialogismo, polifonia e inacabamento não nos interessam apenas 

como categorias teóricas para a análise dos fenômenos de linguagem. Essas noções são 

parte preponderante, a nosso ver, do que Geraldi (2005, p.16) acredita ser a filosofia do 

ato ético de Bakhtin, na qual a “responsividade de cada ação como um processo de 

construção de algo que opera com o já dado para alcançar o ainda não conseguido”.  

Portanto, seria irresponsável, a nosso ver, desconsiderá-las, separá-las de nossa prática 

pedagógica e  de nossa própria vida. Essa postura dicotômica redundaria no que Bakhtin 

(2011a, p. XXXIII) denominou de mecanicismo, podendo chamar-se 

 
mecânico ao todo se alguns de seus elementos estão unificados apenas no 

espaço e no tempo por uma relação externa e não os penetra a unidade de 

sentido. As partes desse todo, ainda que estejam lado a lado e se toquem, em 

si mesmas são estranhas umas às outras (grifos do autor). 
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 Para Bakhtin (2011a), só podemos adquirir unidade, em qualquer campo da 

cultura humana _ arte, ciência e vida_ quando o incorporamos a nossa própria unidade. 

Porém, segundo o autor, lamentavelmente, o que se estabelece são relações externas, 

mecânicas. Parafraseando o filósofo russo, a responsabilidade é o que propicia o nexo 

interno entre os elementos do indivíduo, pois deve-se responder com a própria vida para 

que todo o vivenciado e compreendido, em qualquer dessas esferas, não permaneçam 

inativos. Percebe-se, desse modo, a impossibilidade de um estar neutro no mundo, visto 

que a responsabilidade pressupõe, nas palavras Freire (1979, p. 9), a assunção de 

compromisso que  

 

não pode realizar-se através de palavrório, nem nenhuma outra forma de fuga 

do mundo, da realidade concreta, onde se encontra os homens concretos. O 

compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com a 

realidade, de cujas “águas” os homens verdadeiramente comprometidos 

ficam “molhados”, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro. 

Ao experimentá-lo num ato que é necessariamente corajoso, decidido e 

consciente, os homens já não se dizem neutros. A neutralidade frente ao 

mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que se 

tem de revelar o compromisso. Esse medo quase sempre redunda de um 

“compromisso” contra os homens, contra sua humanização, por parte dos que 

se dizem neutros. Estão comprometidos consigo mesmos, com seus interesses 

ou com os interesses dos grupos aos quais pertencem. E como este não é um 

compromisso verdadeiro, assumem a neutralidade impossível.  

 

 

Portanto, para Freire (2013, p. 40), o “discurso teórico necessário a reflexão 

crítica, tem de ser de tal modo concreto que se confunda com a prática”. Quando 

pensamos na relação entre pesquisa e ensino, é necessário considerar, segundo esse 

pensador brasileiro, que ensinar exige a corporificarão das palavras pelo exemplo, 

negando a farisaica fórmula do “faça o que digo e não o que eu faço”, pois “as palavras 

a que faltam a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem” (Freire, 2013, p. 

35).  

Para Freire (1987), os elementos constitutivos da palavra, para além da 

materialização do diálogo, são a ação e a reflexão radicalmente solidárias e em 

interação, que afetada, ainda que minimamente, uma delas, a outra se ressente de forma 

imediata. Porque da mesma forma que o sacrifício da reflexão em benefício da ação se 

converte em ativismo da palavra, impossibilitando o diálogo, a palavra inautêntica, de 

acordo com Freire (1987, p. 44),  
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resulta da dicotomia que se estabelece entre seus elementos constituintes. 

Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, 

automaticamente, a reflexão também, se transforma em palavreria, 

verbalismo, blábláblá. Por tudo isso, alienada e alienante. É uma palavra oca, 

da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois não há denúncia 

verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem ação.  

 

 

Conforme orienta Bakhtin (2013), as relações dialógicas extrapolam as relações 

entre as réplicas do diálogo composicionalmente expresso, pois a dialogia diz respeito a 

um fenômeno bem mais amplo, quase universal, pois perpassa toda a linguagem, 

relações e manifestações da vida humana, em síntese, tudo que tem sentido e 

importância (BAKHTIN, 2013). Para Bezerra (2013),  o dialogismo bakhtiniano é uma 

forma de interação, de intercomplementação entre as personagens literárias. Porém, 

como vimos anteriormente, o dialogismo diz respeito a todas as manifestações dotadas 

de sentido da vida, ou seja, retomando Bakhtin (2013, p. 47),  

 
Dostoiévski teve a capacidade de auscultar relações dialógicas em toda parte, 

em todas as manifestações da vida humana consciente e racional; para ele, 

onde começa a consciência começa o diálogo. Apenas as relações puramente 

mecânicas não são dialógicas, e Dostoiévski nega-lhes categoricamente a 

importância para compreensão e a interpretação da vida e dos atos do homem 

(sua luta contra o materialismo mecanicista, o fisiologismo em moda Claude 

Bernard, contra a teoria do meio, etc.).  Por isso todas as relações entre as 

partes externas e internas e os elementos do romance têm nele caráter 

dialógico; ele construiu o todo romanesco como um “grande diálogo”. No 

interior desse grande diálogo, cada palavra do romance, tornando-o bivocal, 

penetrando em cada gesto, em cada movimento mímico do herói, tornando-o 

intermitente e convulso; isso já é o “microdiálogo”, que determina as 

particularidades do estilo literário de Dostoiévski.  

 

 

Nesse sentido, conforme afirma Geraldi (2005, p. 14), Paulo Freire defende que 

os processos dialógicos são essenciais à construção social da subjetividade, porque, ao 

considerar que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, o educador  “não 

ignorou que o mundo é lido através de nossas compreensões e estas não se dão no vazio, 

mas na experiência social, no convívio com o mundo e com os outros: expressa-se em 

linguagem”. 

Diante do exposto, é necessário que compreendamos que o dialogismo enquanto 

uma categoria mais ampla, que perpassa todos os atos dotados de sentido da vida se 

diferencia da polifonia. Podemos dizer, por exemplo, com base na teoria bakhtiniana, 

que todo enunciado é dialógico, mas seria um equívoco teórico afirmar o mesmo para a 

polifonia, porque nem todos os enunciados são polifônicos.  
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Rechdan (2003, p. 46) orienta que não se deve confundir dialogismo com 

polifonia, visto que “aquele é o princípio dialógico constitutivo da linguagem e esta se 

caracteriza por vozes polêmicas em um discurso. Há gêneros dialógicos monofônicos 

(uma voz que domina outras vozes) e gêneros dialógicos polifônicos (vozes polêmicas)”  

(grifos da autora). Podemos acrescentar, a partir da consideração de Brait (2010, p. 37), 

que “nem sempre as formas de mobilização das vozes de outrem constituem polifonia, 

no sentido bakhtiniano”. Para esta autora, a polifonia requer certa autonomia entre as 

vozes que compõem um enunciado. Elas precisam ser sujeitos do discurso e não apenas 

objetos do discurso de um narrador maestro.  

O dialogismo e a polifonia estão, por sua vez, interligados de forma indissolúvel 

à noção de inacabamento, pois uma consciência só pode abrir fissuras em outra 

(BEZERRA, 2013) por serem inacabadas. O inacabamento, no sentido bakhtiniano, se 

refere à “inconclusibilidade das personagens como visão do mundo em formação e do 

homem em formação, razão porque não se pode dizer a última palavra sobre eles nem 

concluí-los” (BEZERRA, 2013, p. vi). Por isso, a opção do círculo de Bakhtin pela 

noção de sentido em detrimento da noção de significado, posto que, nas palavras de 

Bezerra (2013, p. XVII), 

  

“os sentidos do passado, aqueles sentidos que, nascidos dos diálogos do 

século passado”, não “podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de 

uma vez por todas)”, pois sempre haverão de mudar e renovar-se no eterno 

processo de diálogo entre as culturas, no qual “existem massas imensas e 

ilimitadas de sentidos esquecidos”, que, não obstante, “serão relembrados e 

reviverão em forma renovada”. Portanto, é o sentido e não o “significado” 

que permite a transcendência espaço-temporal da cultura e da literatura 

(grifos do autor).   

 

É importante consideramos, desse modo, que a noção de inacabamento põe em 

xeque todo um arcabouço teórico positivista que defende, por exemplo, que o sujeito é 

fruto do meio. Isso se dá porque, na perspectiva de Bakhtin, os sujeitos e mundo não são 

dados a priori, ao contrário disso, eles estão em permanente processo de (re)construção 

influenciado-se mutuamente.  

Notemos que se os sujeitos fossem totalmente determinados pelo meio em que 

vivem, não seria possível o próprio processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, 

para Freire (1979, p. 14), o inacabamento ou a inconclusão dos seres humanos é o 

núcleo fundamental onde se sustenta o processo de educação, pois 
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não haveria educação se o homem fosse um ser acabado. O homem pergunta-

se: quem sou? De onde venho? Onde posso estar? O homem pode refletir 

sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa 

realidade: é um ser na busca constante do ser mais e, como pode fazer esta 

auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em 

constante busca.  

 

Freire (2013, p. 57) acrescenta, ainda, que o inacabamento é próprio da 

experiência vital e que é  

 

na inconclusão do ser que se sabe como tal, que se funda a educação como 

processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida 

em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e 

homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua 

educabilidade. É também na inconclusão que nos tornamos conscientes e que 

nos inserta no movimento permanente de procura que se alicerça na 

esperança.  

 

 Assim, durante a produção de dados de nosso trabalho de pesquisa,  pareceu-nos 

bastante explícito que é a consciência do inacabamento, da não aceitação do mundo tal 

como está e a esperança no que ele pode vir a ser é que possibilitam que os sujeitos 

retomem seus estudos, mesmo depois de uma trajetória escolar marcada pela 

descontinuidade. Esses mesmos fatores também são a força motriz para nos 

debruçarmos sobre nossa prática pedagógica, problematizando-a e transformando-a 

permanentemente.  

 A tomada dos gêneros do discurso como objeto de ensino foi um dos recursos 

utilizados para tentarmos partir de uma prática pedagógica dialógica e polifônica, que 

leve em consideração a natureza inacabada do ser humano e de todo o universo 

simbólico que o cerca. A próxima seção desse trabalho se dedica à discussão desse 

aspecto no processo de ensino-aprendizagem de língua materna.  

 

1.3 OS GÊNEROS DO DISCURSO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Considerar a relação entre a base e a infra-estrutura é uma forma de situar a 

linguagem fora de qualquer fenômeno natural, ressaltando o seu caráter essencialmente 

social. Desse modo, os fenômenos de linguagem devem ser analisados a partir de um 

contexto social bem especificado. Para Bakhtin (2009, p. 72), a observação dos 

fenômenos de linguagem deve  
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situar os sujeitos_ emissor e receptor do som, bem como o próprio som, no 

meio social. Com efeito, é indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam 

à mesma comunidade linguística, a uma sociedade claramente organizada. E 

mais, é indispensável que estes dois indivíduos estejam integrados na 

unicidade da situação imediata, quer dizer, que tenham uma relação de 

pessoa para pessoa sobre um terreno bem definido. É apenas sobre este 

terreno preciso que a troca linguística se torna possível; um terreno de acordo 

ocasional não se presta a isso, mesmo que haja comunhão de espírito. 

Portanto, a unicidade do meio social e do contexto social imediato são 

condições absolutamente indispensáveis para que o complexo físico-

psíquico-fisiológico que definimos possa ser vinculado à língua, à fala, possa 

torna-se um ato de linguagem. Dois organismos biológicos, postos em 

presença num meio puramente natural, não produzirão um ato de fala (grifos 

do autor).  

 

 

 Contudo, vale destacar a permanência, ainda em nossos dias, de uma tradição 

pedagógica que reduz o ensino de língua materna a uma reflexão de caráter formal-

sistemático, tratando a língua viva do aluno como se fosse uma língua estrangeira e 

morta (BAKHTIN, 2009).  Essa tradição de ensino, segundo Scherre (2005, p. 84), se 

embasa em  

 

uma ideia milenar equivocada: a de confundir língua (sistema natural de 

comunicação humana) com gramática normativa (um livro feito por falantes-

pesquisadores, com ênfase especial na modalidade escrita de prestígio, uma 

das muitas faces de exercício de poder).  

 

 

Para Bagno (2009), o estudo da gramática tradicional enquanto norma a ser 

seguida está embasado em ideais que, além de não terem qualquer fundamento 

científico, são responsáveis pela disseminação de preconceitos que perduram por mais 

de dois mil anos em nossa sociedade, entre eles: i) a supervalorização da língua escrita 

em detrimento da língua falada; ii) depreciação das variedades utilizadas pelos falantes 

excluídos das camadas sociais de prestígio; iii) elaboração de um modelo idealizado e, 

consequentemente, inatingível de língua, visto que se baseia em “opções obsoletas 

(extraídas da literatura do passado) e transmitido apenas a um grupo restrito de falantes 

que tinham acesso à escolarização formal” (BAGNO, 2009. p. 69).  

 O ensino de língua materna torna-se, portanto, uma tentativa de manutenção do 

sistema sempre igual a si mesmo, desconsiderando a natureza de inacabamento da 

linguagem, dos sujeitos e da própria vida. A língua é abordada, nesse contexto, 

“enquanto norma indestrutível, peremptória, que o indivíduo só pode aceitar como tal” 
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(BAKHTIN, 2009. p. 81). Nesse sentido, é necessário considerarmos que esse ensino 

não se dá de forma dialógica, uma vez que 

 

as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua como 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que 

constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem.  Toda a vida da 

linguagem seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a 

prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. 

Mas a linguística estuda a “linguagem”, como algo que torna possível a 

comunicação dialógica, pois ela abstrai consequentemente as relações 

propriamente dialógicas (grifos do autor). (BAKHTIN, 2013, p. 209) 

   
 

 Essa abstração se dá pela crença de que o sujeito que conhece as formas da 

língua consegue se expressar melhor tanto oralmente quando por meio da escrita. Isso, 

todavia, nem sempre se comprova. Bakhtin (2009) nos mostra que a consciência dos 

falantes nada tem a fazer com a língua enquanto sistema, pois o locutor e o receptor não 

percebem a língua como um sistema estável sempre igual a si mesmo. Eles percebem a 

língua “enquanto signo sempre variável e flexível” (BAKHTIN, 2009, p. 96).  

 Ademais, Bakhtin (2011) reflete que a inabilidade de se expressar não está 

ligada ao domínio das formas da língua, mas sim dos gêneros relativos a uma 

determinada esfera social. Por conseguinte, nas palavras de Bakhtin (2011, p. 284), 

“muitas pessoas que dominam magnificamente uma língua sentem amiúde total 

impotência em alguns campos da comunicação precisamente porque não dominam na 

prática as formas de gênero de dadas esferas”.  

Segundo Bakhtin (2011), o domínio de um gênero do discurso nos permite 

empregá-lo mais livremente, descobrir nele nossa individualidade (onde isso é possível 

e necessário) e refletir “de modo mais flexível e sutil a situação singular da 

comunicação; em suma, realizamos com maior controle o nosso livre projeto de 

discurso”.  (BAKHTIN, 2011, p. 285) 

Assim, as propostas pedagógicas de língua portuguesa têm tomado como objeto 

de ensino os gêneros do discurso (ou textuais) e não apenas as formas da língua. Como 

dissemos anteriormente, nosso trabalho se situa em uma proposta de ensino dos gêneros 

do discurso. As formas e os meios de comunicação ou tipos da comunicação verbal é 

que constituem, para Bakhtin (2011), os gêneros do discurso, isto é, as formas 

relativamente estáveis da comunicação verbal.  



35 
 

 Ao analisarmos as estruturas sociais, percebemos que não se trata de um contra 

senso que elas estejam em constante processo de permanência e transformação. A 

relação entre mudança e estabilidade é dialética. Freire (1979, p. 24) afirma que  

 

a estrutura social não poderia ser somente mutável, porque se não houvesse o 

oposto da mudança, sequer a conheceríamos. Em troca, não poderia ser 

também só estática, pois se assim o fosse já não seria humana, histórica, e, ao 

não ser histórica, não seria uma estrutura social. Não há permanência da 

mudança fora do estático, nem deste fora da mudança. O único que 

permanece na estrutura social, realmente, é o jogo dialético da mudança – 

estabilidade. Desta forma, a essência do ser da estrutura social não é a 

mudança nem o estático, tomados isoladamente, mas a “duração” da 

contradição entre ambos.  

 

Nesse contexto, os gêneros são apenas relativamente estáveis, porque “reagem 

de maneira muito sensível a todas as flutuações da atmosfera social” (BAKHTIN, 2009, 

p. 43). Brandão (2004) sugere que o gênero é relativamente estável devido a traços 

marcados pela regularidade e pela repetibilidade. Entretanto, essa estabilidade é 

ininterruptamente ameaçada por pontos de fuga, por forças que agem sobre as coerções 

genéricas.  

Em alguns gêneros, essa tensão entre as forças que tendem a fazer com que o 

gênero permaneça o mesmo (forças centrípetas) e as forças que tendem a modificá-lo 

(forças centrífugas) aparece de maneira mais acentuada que em outros (BRANDÃO, 

2004). Fiorin (2008) analisa que as forças centrípetas atuam no sentido da centralização 

enunciativa do plurilinguismo da realidade que as forças centrífugas buscam erodir, 

sobretudo pelo riso e pela derrisão, essa tendência centralizadora.  

Essas forças estão diretamente relacionadas à esfera social na qual determinado 

gênero é articulado, pois “cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo 

de orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria maneira” (BAKHTIN, 

2009, p. 33).  Segundo Bakhtin (2011), quanto mais formal a esfera de circulação de um 

gênero, menos transformações ele tende a sofrer. Assim, os gêneros das esferas 

jurídicas, por exemplo, dificilmente, sofrem alterações. Os gêneros da comunicação 

cotidiana, todavia, são mais abertos a transformações em todos os níveis. 

Bakhtin (2011) denomina gêneros primários (simples) os gêneros da 

comunicação cotidiana. Para esse autor, os gêneros primários se constituem nas 

condições da comunicação discursiva imediata. Os gêneros discursivos que surgem do 

processo de interação em “condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente escrito) _ artístico, 



36 
 

científico, sociopolítico, etc.” (BAKHTIN, 2011, p. 263) são denominados gêneros 

secundários ou complexos.  

Cada esfera social abarca determinado aspecto da vida (jurídico, religioso, 

médico etc.), elaborando, para tanto, formas relativamente estáveis de comunicação. De 

acordo com Bakhtin (2009, p. 72), essas “formas e tipos da comunicação verbal 

derivam tanto as formas como os temas dos atos de fala” (grifos do autor).  Desse modo, 

cada gênero, nas palavras de Medviédev (2012, p. 196), “é capaz de dominar somente 

determinados aspectos da realidade, ele possui certos princípios de seleção, 

determinadas forma de visão e de compreensão dessa realidade, certos graus de 

extensão de sua apreensão e na profundidade de penetração nela”.  

Por conseguinte, a esfera ideológica condiciona os elementos da indissolúvel 

tríade do gênero: forma, tema e estilo. Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 262), “todos 

esses três elementos _ o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional_ estão 

indissoluvelmente ligados ao todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação”. Sobre o conteúdo temático, 

o teórico russo diz:  

 

um sentido único, uma significação unitária, é uma propriedade que pertence 

a cada enunciação como um todo. Vamos chamar de sentido da enunciação 

completa o seu tema. O tema deve ser único. Caso contrário, não teríamos 

nenhuma base para definir a enunciação. O tema da enunciação é na verdade, 

assim como a própria enunciação, individual e não reiterável. Ele se 

apresenta como a expressão de uma situação histórica concreta que deu 

origem à enunciação (grifos do autor). (BAKHTIN, 2009, p. 133) 

 

Bakhtin (2009) afirma que o tema é encontrando no sentido que uma palavra 

assume em uma enunciação concreta, levando-se em consideração o acento apreciativo, 

pois a enunciação não pode ser construída sem a modalidade apreciativa: “toda 

enunciação compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa. É por isso que, 

na comunicação viva, cada elemento contém ao mesmo tempo um sentido e uma 

apreciação”. (BAKHTIN, 2009, p. 140) (grifo do autor).  Apenas os elementos da 

língua tomados de forma abstrata são desprovidos de valor apreciativo (BAKHTIN, 

2009).  

O estilo, conforme Bakhtin (2011), pode ser compreendido como a seleção dos 

recursos disponíveis na língua para a construção de determinado enunciado. Contudo, 

não se trata de uma seleção deliberadamente individual, embora o estilo seja uma forma 



37 
 

de apreender a individualidade no enunciado. Bakhtin (2011, p. 266) assim define o 

estilo:  

 

estilos de gênero de determinadas esferas da atividade humana e da 

comunicação. Em cada campo existem e são empregados gêneros que 

correspondem às condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que 

correspondem determinados estilos. Uma determinada função (científica, 

técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinados tipos de enunciados 

estilísticos, temáticos composicionais relativamente estáveis. O estilo é 

indissociável de determinadas unidades temáticas e _ o que é de especial 

importância _ de determinadas unidades composicionais: de terminados tipos 

de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos de relação 

do falante com outros participantes da comunicação discursiva _ com os 

ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc.  

 

Dessa forma, Brait (2007a, p. 96) reflete que o conceito bakhtiniano de estilo 

“não pode separar-se da ideia de que se olha um enunciado, um gênero, um texto, um 

discurso, como participante, ao mesmo tempo, de uma história, de uma cultura e, 

também, da autenticidade de um acontecimento, de um evento”. É necessário, portanto, 

considerarmos que esses fatores da comunicação viva interferem de forma determinante 

no estilo.  

O estilo é afetado pela temática e pela forma composicional do gênero, uma vez 

que estes são elementos indissolúveis, dizendo de outro modo, “os estilos têm a ver, 

também com o gênero, o que implica coerções linguística, enunciativas e discursivas.” 

(BRAIT, 2007a, p. 95). Além disso, o estilo é determinado pela relação entre os 

interlocutores da enunciação, isto é, “o estilo depende do modo que o locutor percebe o 

destinatário, e do modo que ele presume uma compreensão responsiva” (BRAIT, 2007a, 

p. 95).   

Quanto às formas do gênero, Brait e Pistori (2012) afirmam que, em uma 

perspectiva dialógica, deve-se analisar a relação entre forma arquitetônica e forma 

composicional. A forma composicional, de acordo com Sobral (2007), é responsável 

pela textualização específica de um determinado gênero do discurso, num dado tipo de 

texto. As formas composicionais são da ordem do sentido, “vinculam-se portanto com o 

que se denomina atualmente organização textual, ou, nos termos de Bakhtin, como o 

objeto material” (SOBRAL, 2007, p. 112). Brait e Pistori (2012) compreendem que  

 
diante de um gênero, e dos textos que o constituem, é necessário considerar 

suas dimensões (interna/externa), de maneira a explicar as inter-relações 

dialógicas e valorativas  (entoativas, axiológicas) que o caracterizem 

enquanto possibilidade de compreender a vida, a sociedade e a elas 

responder. Esse movimento amplo, e não apenas o descritor das estruturas, da 
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forma composicional, visa justamente à forma arquitetônica do gênero 

(grifos das autoras).  

 

  

 Diferenciar a forma composicional da forma arquitetônica tem importância 

quando pensamos em um projeto de ensino de Língua Portuguesa a partir de uma 

perspectiva bakhtiniana. O trabalho com os gêneros em sala de aula não nos situa 

automaticamente nessa perspectiva, pois, se no ensino de um determinado gênero, nos 

limitamos a dissecar sua forma composicional, estamos nos afastando da concepção 

sociológica de Bakhtin para os estudos de linguagem. É preciso considerar também “a 

construção ou estruturação da obra, que une e integra o material, a forma e o conteúdo” 

(SOBRAL, 2007, p. 111), ou seja, a forma arquitetônica.  

 Logo, na próxima seção, apresentamos uma proposta de SD para o trabalho, em 

sala de aula, com o gênero discursivo carta pessoal a partir de uma perspectiva 

bakhtiniana.  

 

 

1.4.  A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 Bronckart (2010) afirma que as SDs foram concebidas na Unidade de Didática 

de Línguas da Universidade de Genebra, a partir de 1985, e foram desenvolvidas, na 

Suíça, sobretudo por Dolz e Schneuwly e, no Brasil, por diversos pesquisadores, entre 

eles: Cristovão e Machado (2006) e Machado e Lousada (2010). Todavia, Bronckart 

afirma ser necessária a refutação de qualquer tentativa de aplicacionismo. Não é viável, 

simplesmente, aplicarmos a SD sem uma reflexão acerca de nosso contexto. É 

aconselhável, de acordo com Bronckart (2010, p. 171), “escolher elementos que 

pareçam ser úteis e adaptá-los no quadro dos programas e dos métodos de ensino 

(princípios da transposição didática)” (grifos do autor). 

 Nesse sentindo, parafraseando Freire (1979), é preciso que façamos a devida 

redução sociológica das técnicas e tecnologias que importamos, pois as nossas 

condições objetivas não são iguais às das sociedades metropolitanas em que essas 

técnicas e tecnologias foram desenvolvidas. Conforme o pedagogo pernambucano, não 

há técnicas neutras que se aplicam a qualquer realidade sem as devidas ponderações, 

haja vista que o mero transplante de uma técnica de um contexto a outro, não pode 

proporcionar condições para um compromisso autêntico. O compromisso, de acordo 
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com Freire (1979), se desintegra porque o instrumento para ação pedagógica é estranho 

e, não muito raramente, antagônico à cultura dos educadores e educandos, gerando a 

alienação que, no pensamento de Freire (1979, p. 12),  

 

produz uma timidez, uma insegurança, um medo de correr o risco da aventura 

de criar, sem o qual não há criação. No lugar deste risco que deve ser corrido 

(a existência humana é risco) e que também caracteriza a coragem do 

compromisso, a alienação estimula o formalismo, que funciona como uma 

espécie de cinto de segurança.  

  

Para não incorremos em uma prática pedagógica alienada e alienantes, talvez, 

uma das primeiras questões a ser respondida, nesta seção, é o porquê de termos optado 

pelo trabalho com a SD.  

A nossa primeira motivação para o trabalho com a SD se deu por nos parecer um 

instrumento que nos permitisse trabalhar com autonomia e respeito às nossas 

necessidades enquanto professores, bem como às especificidades da instituição e da 

turma com a qual realizamos nosso trabalho de pesquisa.  

 Outra forte motivação se deu devido a uma particularidade do turno noturno: a 

ausência ainda mais acentuada de recursos didáticos tais como: livros didáticos, xérox, 

acesso à biblioteca e aos recursos tecnológicos que, através de nossa experiência 

profissional, nos pareceram mais acessíveis nos turnos diurnos.  

Portanto, necessitávamos de um dispositivo de ensino que nos demandasse o 

mínimo de recursos materiais possíveis, mas que, concomitantemente a isso, nos 

permitisse uma significativa experiência no uso da língua portuguesa, especialmente na 

sua modalidade escrita.  

Desse modo, enxergamos na SD a possibilidade de ter um conjunto de atividades 

planificadas que nos demandassem poucos recursos. Assim, no trabalho com a SD 

relativa à carta pessoal, por exemplo, trabalhamos basicamente com sessenta fotocópias, 

trinta folhas com pautas, o data show, utilizado uma única vez, o quadro negro e giz. 

Não queremos dizer com isso que devemos nos conformar com as limitações materiais 

imposta pelo descaso governamental. Estamos certos de que a experiência pedagógica 

poderia ter apresentado resultados ainda mais positivos se não tivéssemos que suprir o 

papel do Estado em muitas etapas da realização de nosso trabalho pedagógico.  

Dessa forma, apropriamo-nos, em partes, da noção de SD, proposta por Dolz e 

Schneuwly (2004), visto que, diferentemente desses autores, buscamos pensar uma SD 
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a partir de um viés discursivo, apoiada na concepção de gêneros do discurso do círculo 

de Bakhtin. Em outras palavras, recorremos a alguns dos procedimentos formais 

apresentados pelos autores suíços, mas partimos de outra perspectiva teórica para 

construir nossa própria SD. 

É necessário ponderarmos que a experiência pedagógica de Dolz e Schneuwly 

foi positiva e válida para o contexto educacional Suíço, na segunda metade da década de 

1980, e que não poderíamos, mecanicamente, aplicá-la ao nosso contexto imediato de 

trabalho. É preciso dizer, ainda, que as adaptações que realizamos são válidas para a 

nossa realidade específica, qual seja: o ensino de língua portuguesa junto a uma turma 

de Ensino Médio EJA, no turno noturno de uma escola pública brasileira, situada no 

município de Senador Canedo, no bairro Residencial Araguaia.  

Dolz e Schneuwly (2004, p. 9) consideram que a SD é “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de forma sistemática em torno de um gênero textual 

oral ou escrito”, pois tem  

 

a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, 

permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de maneira mais adequada numa 

situação de comunicação. As sequências didáticas servem, portanto, para dar 

acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis 

(grifos dos autores).  (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 9) 

 

Machado e Lousada (2010, p. 97) complementam essa noção de SD ao 

afirmarem que não se trata apenas de ensinar um dado gênero, trata-se de ensinar “um 

conjunto de atividades planificadas para uma classe de alunos específicos, com o 

objetivo de ensinar determinado gênero”. Rojo (2011, p. 316) reflete que a SD  

 

é responsável pela seleção (mais ou menos complexa) de características do 

objeto a serem ensinadas e por sua adequação, como diriam os PCN de 

Língua Portuguesa – 3º e 4º Ciclos do Ensino Fundamental, às possibilidades 

e necessidades de aprendizagem dos alunos. Isto é, o modelo didático é 

responsável por um ensino operante na ZPD (Zona Proximal de 

Desenvolvimento, Vygotsky (1930; 1935) criada pelas necessidades de 

ensino (do Projeto ou Programa), afinadas com as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos.  

 

 Dessa forma, partindo da estruturação de SD proposta por Dolz e Schneuwly, 

mas propondo uma perspectiva discursiva, Rojo (2011) afirma que, quando se toma um 

gênero discursivo como objeto de estudo, torna-se necessário descrevê-lo com a ajuda 

das teorias linguísticas, enunciativas/discursivas e a partir da experiência de seus 

usuários.  
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 Dolz e Schneuwly (2004, p. 99) denominam o primeiro contato dos alunos com 

a SD de apresentação inicial: “o momento em que a turma constrói uma representação 

da situação de comunicação e de atividade de linguagem a ser executada”. Os autores 

recomendam que, além de deixar bastante explícita a situação de comunicação na qual 

os estudantes devem agir, resolvendo um determinado problema de comunicação por 

meio da elaboração de um texto oral ou escrito, defina-se com precisão o gênero a ser 

abordado, podendo ser solicitado que os alunos leiam ou escutem exemplos do gênero 

visado.  

 Dolz e Schneuwly (2004) pontuam ainda que as SDs sejam realizadas, sempre 

que possível, no âmbito de um projeto de classe, elaborado durante a apresentação da 

situação inicial, pois, dessa forma, as atividades se tornam mais significativas e 

pertinentes.  

Feito isso, de acordo com Rojo (2011, p. 316-317), “deve-se avaliar o que os 

aprendizes em foco conseguem produzir e compreender de textos do gênero em questão, 

isto é, avaliar a ZDP para este objeto específico”. Para Dolz e Schneuwly (2004), esta é 

a essência da avaliação formativa, pois permite que o professor possa intervir mais 

precisamente no processo de ensino-aprendizagem. Para Rojo (2011, p. 316), trata-se de 

se relacionar  

 

os dois conjuntos de dados: o resultante da descrição do gênero, que capta as 

características e o funcionamento do gênero (no dizer dos autores: os 

princípios, mecanismos e formulações), e o resultante da avaliação da ZPD 

dos alunos para textos no gênero (ou em gênero aproximado, que envolva 

características e funcionamento semelhante), que capta o desenvolvimento 

real e potencial dos alunos para os textos do gênero em questão. A partir 

deste processo de comparação entre os dois conjuntos de dados, seleciona-se 

o que se deverá ensinar das características e do modo de funcionamento do 

gênero, para aquele conjunto específico de alunos. O resultado desta seleção, 

num planejamento, comporá os objetivos de ensino (e os indicadores de 

aprendizagem visados) e organizará o tempo e material escolar, componentes 

do projeto ou programa de ensino (sequência didática).  

 

 

Feita essa análise, passa-se à elaboração, nos termos de Dolz e Schneuwly 

(2004), dos módulos. Esses têm como objetivo possibilitar que os problemas 

encontrados na produção inicial sejam sanados. Assim, de acordo com esses autores, 

deve-se trabalhar por meio de atividades diversificadas problemas de diferentes níveis: 

representação da situação de comunicação, elaboração de conteúdos, planejamento do 

texto e realização do texto. Caminha-se, então, para a capitalização da aquisição e para 

produção final.  



42 
 

 Embora compactuemos com alguns dos procedimentos formais para a 

elaboração da SD propostos por Dolz e Schneuwly (2004), a elaboração de nossa 

proposta será pautada, como propõe Rojo (2011), pelos estudos do círculo de Bakhtin. 

Isso significa considerar, ainda conforme Rojo (2011), em primeiro lugar, a situação de 

produção do gênero, para, em seguida, dedicarmos atenção a sua forma composicional, 

relacionado-a a sua situação de produção e, por fim, discutimos os elementos 

linguísticos relativos à composição do gênero. Trabalho semelhante também foi 

realizado por Silva (2014). Essa autora, em sua pesquisa a respeito do ensino de Língua 

Portuguesa mediado pelos gêneros discursivos no Ensino Médio, embora recorra à 

noção de SD, a situa em uma perspectiva discursiva.  

Diante do exposto, a SD pode ser um instrumento formativo, evocando a 

seguinte afirmação de Freire (2013, p. 16): “afastando-nos, de concepções pedagógicas 

que visam o mero treinamento do educando no desempenho de suas destrezas”. 

Entendemos que a SD é uma forma de criar possibilidade para a produção do 

conhecimento (Freire, 2013), podendo se constituir em um ato de comprometimento 

com as situações em sala de aula, de estudo e de reflexão sobre as práticas pedagógicas.  

A SD permite que o professor possa, a partir do conhecimento da realidade, 

elaborar uma proposta de intervenção com base nas demandas da comunidade escolar. 

Não é preciso submeter-se aos materiais que (não) chegam como receitas a serem 

seguidas e aplicadas em sala de aula. A SD se constitui em uma possibilidade de 

construção, de exercício da autonomia, pois, no sentido freiriano do termo, não 

podemos criar possibilidades para a construção da autonomia dos estudantes se nos 

comportamos como massa de manobra, se não agimos de forma autônoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2. CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

 Neste capítulo, apresentamos o percurso metodológico trilhado durante esta 

pesquisa, focalizando a abordagem, os procedimentos de nosso trabalho de investigação 

e tratando da geração dos dados a serem analisados no capítulo seguinte.  

 

2.1. ABORDAGEM E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  

 

Como já afirmamos, este trabalho tem como objetivo analisar o processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Médio EJA mediado pelos 

gêneros discursivos. Para tanto, partimos de um estudo de caso qualitativo, analisando 

dados produzidos, durante o primeiro semestre de 2014, no colégio Estadual José David 

Skaf (CEJDS), junto a uma turma de estudantes do 1º semestre EJA, do turno noturno.  

A opção pelo paradigma qualitativo de pesquisa se deu porque não buscávamos 

manipular variáveis ou fazer um tratamento experimental, mas sim compreender os 

acontecimentos em seu fluxo natural, considerando “os componentes de uma situação 

em suas interações e influências recíprocas” (ANDRÉ, 1995, p. 17). 

Essa opção metodológica, conforme explica André (1995), implica em ficarmos 

diante de diferentes modos de interpretação da vida, de compreensão do senso comum, 

atribuição distinta de significados pelos sujeitos participantes às suas experiências e 

vivências, buscando explicar essa multiplicidade de sentidos ao leitor. Nesse sentido, o 

estudo de caso qualitativo se apresentou como um meio adequado de produção de dados 

porque, segundo Lüdke e Andrè (1986, p. 20) 

 

Os estudos de caso buscam representar as diferentes e às vezes conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social. Quando o objeto ou situação 

estudados podem suscitar opiniões divergentes, o pesquisador via procurar 

trazer para o estudo essa divergência de opiniões, revelando ainda o seu 

próprio ponto de vista sobre a questão. Desse modo é deixado aos usuários do 

estudo que tirarem suas conclusões sobre esses aspectos contraditórios. 

 

 

 Assim, o estudo de caso pode ser um instrumento para que o professor, elemento 

fundamental de um processo pedagógico eficaz, possa refletir sobre sua prática, 

apontando caminhos, por meio dela, para a construção de uma escola pública (ou não) 

de maior qualidade (ANDRÉ, 1995). Entretanto, o que temos observado é a redução do 
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professor a um mero executor de projetos, metas e políticas educacionais descontínuas, 

impostas por cada nova gestão governamental.  

Freire (2003) nos mostra que a centralização, a antidialogação e a 

assistencialização são características intrínsecas da nossa inexperiência democrática. 

Em consequência desses aspectos, ainda de acordo com Freire (2003), o sistema 

educacional brasileiro, além de não considerar as características locais e regionais, é 

pensado de forma descontextualizada, verticalizada ou assistencialista. Em outras 

palavras, no Brasil, o projeto de educação formal é pensando sobre o sujeito ou para o 

sujeito e não com o sujeito, deixando-o sem voz e sem ação, inserindo-o, assim, 

“dolorosamente no mundo do processo. Mudo e quieto diante de uns tantos que, só eles, 

podem e sabem falar. Mudo e quieto, recebendo coisas das que, só eles, sabem pensar e 

fazer” (FREIRE, 2003, p. 14). 

Logo, a pesquisa realizada no próprio local de trabalho é uma estratégia para que 

o sistema educacional também seja analisado de um ponto de vista interno, para que as 

vozes dos educadores e dos estudantes da educação básica se façam ouvir para além dos 

muros da escola.  

Nessa perspectiva, nosso estudo de caso teve como campo a instituição de 

ensino onde atuo como professora de Língua Portuguesa desde o primeiro semestre 

letivo do ano de 2010, situada em um bairro vizinho ao qual resido há mais de vinte 

anos. Entretanto, embora conhecesse vários dos estudantes do turno noturno, até o 

segundo semestre de 2013, trabalhei apenas no ensino médio regular matutino.  

Nesse período, o bom desempenho de meus alunos nas avaliações internas, 

externas e em processos seletivos, tais como Sistema de Avaliação Educacional do 

Estado de Goiás (SAEGO), ENEM e vestibulares, além de me proporcionar uma série 

de possibilidades profissionais, me trouxe as seguintes inquietações: i) como seria 

desenvolver um trabalho de leitura e produção de texto na modalidade EJA?; ii) seria 

possível contribuir para elaboração de uma metodologia específica nessa etapa de 

ensino a fim de que os estudantes refinassem suas atividades linguísticas?; iii) haveria 

alguma condição favorável ou desfavorável ao ensino-aprendizagem de língua materna 

relacionada à idade dos estudantes, às suas atividades extraescolares ou ao turno em que 

estudam?  

Em 2013, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Letras e Línguística da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, buscando respostas para essas 

questões. No segundo semestre letivo deste mesmo ano, comecei, depois de devida 
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autorização do Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás, a fazer a pesquisa e a  

ministrar aulas no turno noturno para uma turma do 4º semestre da EJA.  

Porém, o excesso de familiaridade com o cotidiano escolar, paradoxalmente, à 

minha falta de experiência no trabalho com essa nova modalidade, me impossibilitaram 

de realizar uma geração sistemática de dados. Não conseguia estabelecer um 

distanciamento mínimo para analisar os acontecimentos.  

Assim, em conversa com o meu orientador, decidimos que esse período deveria 

ser considerado como uma forma de reconhecimento dos novos elementos que se 

apresentavam e, ao mesmo tempo, de desestabilização do meu olhar à parte da realidade 

que, embora heterogênea, complexa e contraditória, era interpretada, por mim, como um 

todo homogêneo.  André (1995, p. 41) orienta que um olhar para escola, enquanto  

 

espaço social em que ocorrem movimentos de aproximação e afastamento, 

onde se criam e recriam conhecimentos, valores e significados, vai exigir o 

rompimento com uma visão de cotidiano estática, repetitiva, disforme, para 

considerá-lo, como diria Giroux (1986), um terreno cultural caracterizado por 

vários graus de acomodação, contestação e resistência, uma pluralidade de 

linguagem e objetivos conflitantes.   

 

Do contrário, corremos o risco, segundo André (1995), de reduzirmos nosso 

estudo a um simples retrato do que se passa no cotidiano, deixando de reconstruir as 

práticas na tentativa de revelar suas diversas dimensões, reelaborando a sua dinâmica, 

explicitando suas contradições, reanimando a energia viva que nelas se fazem presentes.  

Não pretendíamos, dessa forma, sermos observadores imparciais, objetivos, 

seguros dos fatos e dos acontecimentos, capazes de analisar com absoluta neutralidade 

(FREIRE, 2013), pois o distanciamento não é sinônimo de neutralidade (ANDRÉ, 

1995). Para Freire (2013), ter um ponto de vista não nos torna errados ou antiéticos. Isso 

ocorre quando o absolutizamos. Ainda, segundo Freire (2003, p. 75), não é possível  

 

estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso 

estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em 

mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, 

intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas por todos nós e que nos 

fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De estudar 

descomprometidamente como se misteriosamente, de repente, nada 

tivéssemos a ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de nós 

e nós dele. 
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Entretanto, sobretudo quando nos dispomos a pesquisar e a gerar dados no nosso 

próprio local de trabalho, acumulando o papel de docentes e pesquisadores, tornando a 

própria prática pedagógica em objeto de investigação, é importante encontrarmos um 

caminho para trabalharmos o envolvimento com a subjetividade, uma vez que se 

aumentam os riscos de confundirmos, entre outros fatores, nossas opiniões pré-

existentes com os acontecimentos vivenciados na pesquisa (ANDRÉ, 1995). Uma das 

formas de administrar essa questão, segundo André (1995, p. 48), 

 

tem sido o estranhamento _ um esforço sistemático de análise de uma 

situação familiar como se fosse estranha. Trata-se de saber lidar com opiniões 

já formadas, reconstruindo-as em novas bases, levando em conta, sim, as 

experiências pessoais, mas filtrando-as com apoio de um referencial teórico e 

de procedimentos metodológicos específicos, como por exemplo, a 

triangulação.  

 

Nossos principais referenciais teóricos foram os estudos de Paulo Freire e os 

estudos do círculo de Bakhtin. Esse aparato teórico nos permitiu tomar as produções 

textuais dos estudantes não apenas de um ponto de vista das questões linguísticas em 

sentido estrito, porque, embasados na teoria bakhtiniana dos gêneros, selecionamos para 

elaboração de nossa SD, a carta pessoal, gênero discursivo que possibilitou maior vazão 

da subjetividade dos estudantes. Portanto, alguns dos textos produzidos pelos estudantes 

trazem relatos pessoais que nos ajudam a melhor compreender a realidade vivida por 

eles e a explicitar um possível perfil dos discentes da EJA.   

Assim, conforme Santos (2012), embora reconheçamos a importância do 

domínio da variedade padrão da Língua Portuguesa e de seus aspectos notacionais tanto 

para a produção de textos proficientes quanto para o exercício pleno da cidadania pela 

possibilidade de, a partir desse conhecimento, interagir com as mais diversas esferas 

sociais (BAKHTIN, 2011), a análise dos textos produzidos pelos estudantes não se 

constituem em uma explicação minuciosa sobre esses aspectos.  

Nosso objetivo é perceber, por meio da escrita dos alunos, como se dá o 

processo de significação, de manifestação da subjetividade, analisar o discurso e 

explicitar valores, modalidades apreciativas, a diversidade de vozes, bem como os 

elementos retóricos que nos possibilitem visualizar a imagem que os interlocutores 

fazem um do outro.  

Contudo, nossa investigação ficaria bastante limitada se os textos dos estudantes 

fossem o único material de análise da realidade, visto que se torna imprescindível, ao 
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nos debruçarmos sobre esse material, considerarmos as condições de produção 

(BAKHTIN, 2009) nas quais eles foram produzidos. Assim, por mais que nos 

esforcemos para proporcionar maior autenticidade ao processo de escrita dos alunos, 

estabelecendo interlocutores reais ou imaginários de gêneros discursivos que circulam 

socialmente, ainda não é possível nos desvencilharmos do fato de que as atividades são 

realizadas para atender a uma demanda escolar de determinada disciplina.  

Logo, definimos outros instrumentos de geração de dados: i) observação em 

campo, tendo com instrumento de registro o diário de campo; ii) conversas com 

estudantes e professores; iii) questionário com professores que atuam junto à EJA na 

instituição observada; iv) análise documental de alguns dos materiais produzidos sobre 

a EJA pelos órgãos legislativos, pela instituição de ensino pesquisada e pela Secretaria 

Estadual de Educação de Goiás (SEDUC-GO). 

Para Lüdke e André (1986), a observação é um método importantíssimo para as 

abordagens qualitativas de pesquisa educacional, podendo ser utilizado como principal 

procedimento metodológico ou combinado a outras técnicas de geração de dados, 

permitindo um contato direto do pesquisador com o fenômeno pesquisado. Uma das 

técnicas de registro da observação é o diário de campo que, segundo Weber (2009), é 

constitutivo da própria prática etnográfica, espaço onde se exerce de forma plena o 

exercício da etnografia, sendo uma parte considerável do ofício do etnógrafo. Weber 

(2009, p. 157 – 158) afirma que o diário de campo é  

 

um instrumento que o pesquisador se dedica a construir dia após dia ao longo 

de toda a experiência etnográfica. É uma técnica que tem por base o exercício 

da observação direta de comportamentos culturais de um grupo social, 

método que se caracteriza por uma investigação singular.   

 

 

Uma parte de nosso diário de campo foi construída a partir de anotações em 

folhas esparsas, utilizadas no momento das aulas, reuniões escolares ou mesmo após 

conversas informais durante a entrada e saída dos alunos na escola ou na sala de 

professores. A outra parte, por sua vez, foi elaborada com ajuda de um editor eletrônico 

de texto, sendo um exercício de retomada, de relato e análise do dia de trabalho em 

campo.  

O exercício de elaboração do diário de campo nos permitiu conhecer melhor a 

realidade dos alunos, pois possibilitou o registro do comportamento, das falas e ações 



48 
 

dos sujeitos da pesquisa de forma mais natural, sem que estivessem tão preocupados 

com a imagem que a observadora teria a respeito deles.  

Ademais, o trabalho com o diário de campo contribuiu para que deixássemos 

registradas falas, gestos e organização dos espaços que não faziam muito sentido no 

momento da observação, mas que se tornaram elementos fundamentais para uma análise 

de dados mais abrangente. Por fim, o diário de campo nos serviu como um instrumento 

de autoanálise de nossa prática pedagógica.  

Freire (2013) considera ser necessária a reflexão sobre os gestos que se 

multiplicam cotidianamente nas tramas do espaço escolar, porque eles revelam o caráter 

socializante da escola através da experiência informal, pois “o espaço pedagógico é um 

texto para ser constantemente “lido”, “interpretado”, “escrito” e reescrito” (FREIRE, 

2013, p. 95).  Pensar a escola, na concepção de Freire (2013, p. 44), não significa 

ficarmos presos à análise de currículos, de conteúdos ou da atividade ensinante, mas 

também nos atentarmos para  

 

importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas 

salas de aula da escola, nos pátios do recreio, em que variados gestos de 

alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente que se entrecruzam de 

significação. Há uma natureza testemunhal nos espaços tão lamentavelmente 

relegados da escola. 

 

 

Dessa forma, optamos por não realizar as entrevistas com estudantes, no sentido 

stricto do termo, buscamos interpelá-los de forma um pouco mais naturalizada do que o 

habitualmente acontece nos momentos de pesquisa. As questões foram sendo colocadas 

à medida que nos aproximávamos dos estudantes para ajudá-los com as atividades ou 

mesmo durante conversas informais.  

Através dessas conversas de caráter mais informal, conseguimos informações 

relativas à idade, ao estado civil, à ocupação profissional, à autodeclaração racial e a 

algumas das interpretações dos estudantes em relação a esses aspectos. Os alunos que 

estavam desempregados, por exemplo, nos apresentaram algumas das razões que, 

segundo eles, dificultavam o acesso ao mercado de trabalho. Alguns deles relataram 

sobre o desconforto de não terem terminado os estudos na faixa etária considerada 

adequada e, ademais, outros problemas de foro íntimo que, por respeito aos 

participantes da pesquisa e pela confiança em mim depositada enquanto educadora, não 

apareceram nesse trabalho. Porém, esses dados foram importantes para melhor 
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compreendermos a realidade dos estudantes e as dificuldades encontradas por eles na 

retomada dos estudos.  

Aplicamos o questionário para conhecermos com mais profundidade o corpo 

docente que trabalha com a EJA e qual a visão que esses professores têm sobre essa 

modalidade de ensino. O questionário foi composto apenas com questões abertas. 

Alguns professores o responderam na escola e outros pediram que ele fosse enviando 

pelas redes sociais. 

  Lüdke e André (1986, p. 39) consideram que outra importante fonte de dados 

são os documentos, uma vez que  

 

constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 

Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são apenas uma 

fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto 

e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

 

Desse modo, não pudemos deixar de considerar alguns documentos produzidos 

pela instituição pesquisada no que diz respeito à EJA e ao turno noturno, a exemplo de 

recados e de avisos afixados nos murais para regulamentar o comportamento da 

comunidade escolar em relação ao uso do espaço e dos recursos pedagógicos.  

O planejamento e a utilização dessas técnicas de geração de dados permitiram 

que nossa investigação se realizasse de maneira mais organizada e sistemática, levando-

nos a encontrar, dado ao próprio caráter indutivo de nossa pesquisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2003), respostas parciais e, muito provavelmente, provisórias às questões 

levantadas no projeto de pesquisa.  

Todavia, perante o cenário que encontramos durante a observação em campo, 

outras questões foram somadas às iniciais, pois ficamos instigados a saber quais são os 

fatores que levam os estudantes da EJA não só a interromperem sua trajetória de 

educação formal, mas, sobretudo, o que os leva a retomarem e perseverarem mesmo 

diante de tantas condições desfavoráveis.  

No próximo capítulo, dedicamo-nos a analisar a forma que os sujeitos da 

pesquisa leem o espaço escolar, as possibilidades e as dificuldades de acesso e 

permanência à instituição de ensino.  
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3. CAPÍTULO 3: CONTEXTO DA PESQUISA  

 

 Segundo André (1995), é necessário considerarmos no trabalho de pesquisa na 

esfera educacional, entre outros aspectos, o modo de organização do trabalho 

pedagógico, a estrutura hierárquica, o grau de participação da comunidade escolar, os 

recursos materiais e humanos disponíveis, em suma, toda a rede de relações que forma e 

transforma o cotidiano escolar, posto que, para a referida autora, a  

  

configuração que vai assumir o contexto escolar é decisiva, pois ela afeta 

diretamente a forma de organização do ensino na sala de aula. Por outro lado, 

essa configuração vai ser grandemente afetada por determinações do social 

mais amplo, com o qual esse grupo se articula. Por exemplo, pode haver 

influências mais indiretas, como as políticas educacionais, as pressões e a 

expectativa dos pais e da população com respeito à educação escolar, ou mais 

diretas, como a posição de classe, a bagagem cultural e os valores de cada 

sujeito que faz parte desse contexto. (ANDRÉ,1995, p. 43) 

 

 Assim, nesta parte do trabalho, apresentamos o contexto em que se realizou 

nossa pesquisa por meio da apresentação do perfil dos estudantes, perfil dos educadores 

e por meio da descrição e da análise dos aspectos institucionais, considerando fatores 

internos e externos que afetam o cotidiano e o fazer pedagógico do CEJDS. Todavia, 

para sermos coerentes com a perspectiva dialógica adotada ao longo dessa pesquisa, 

procuramos apresentar esse contexto não apenas de nosso ponto de vista, mas também 

da perspectiva dos estudantes.  

 

3.1. PERFIL DOS ESTUDANTES  

 

 A seguir, apresentamos uma tabela que visa contribuir para elaboração do perfil 

dos estudantes da turma com a qual desenvolvemos nosso trabalho de pesquisa. Assim, 

buscamos situar cada estudante a partir de dados relativos à idade, gênero, profissão, 

raça
7
 e estado civil. Ademais, por meio das observações em campo, conversas 

                                                           
7 A categoria raça nos interessa porque acreditamos que os aspectos fenotípicos dos indivíduos, no Brasil, 

são utilizados como elementos de segregação que, historicamente, têm bloqueado o acesso a bens e 

espaços sociais. O termo raça não é empregado nesse trabalho como uma construção social que, para 

Gomes (2012, p. 734), é “estrutural e estruturante para se compreender a complexidade do quadro de 

discriminação e desigualdades no Brasil”.  
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informais, buscamos elaborar um breve resumo dos elementos mais relevantes sobre a 

trajetória escolar e extraescolar desses estudantes que podem nos ajudar a compreendê-

los e tratá-los de maneira mais individualizada.  

 Embora já tenhamos dito anteriormente, é preciso enfatizar que vários estudantes 

me confidenciaram acontecimentos de caráter muito íntimo, dos quais muitos, por 

respeito à confiança depositada, não serão narrados neste trabalho. Ainda buscando 

preservar os participantes da pesquisa, na tabela, eles não serão apresentados pelos seus 

nomes, mas por letras.  

 

Legenda  

 

Tabela 1  

 

                                                                                                                                                                          
 

E.C_ Estado Civil  S  Solteiro (a) C _ Casado (a)  D  Divorciado (a)     V _ Viúvo (a) 
G_ Gênero  F_ Feminino M_ Masculino      P  Pardo (a)    N_ Negro (a) 
B_ Branco (a)     

NOME  IDADE  PROFISSÃO  RAÇA E.C G  OBSERVAÇÕES  

A 30  Funcionária 

Pública  

P  D F A aluna A teve sua trajetória 

escolar interrompida, aos 

quatorze anos, após o 

falecimento de sua mãe. A 

estudante relata que, logo 

depois desse acontecimento, 

foi pressionada a se casar 

com um homem de 33 anos 

de idade. Após o divórcio, A 

decidiu retomar os estudos.  

B  46   Funcionária 

Pública_ 

Atendente  

P V F A aluna B era muito 

participativa, mas tinha 

dificuldades de leitura, o que 

era agravado pelo fato de os 

óculos que ela usava estarem 

vencidos. Assim, perguntava 

várias vezes o que estava 

escrito no quadro, livros ou 

folha de atividades.  

C 29 Auxiliar de 

limpeza   

N  S F A aluna C também trabalha 

como auxiliar de limpeza em 

um posto de saúde, mas, a 

princípio, não quis responder 

a essa questão. Quando 
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perguntei qual era o cargo 

dela no posto de saúde, ela 

disse:  ah! Eu trabalho lá. 

Ela não foi à aula durante 

dois meses porque os pais 

dela estavam doentes. 

Ficamos sabendo que o pai 

dela faleceu. 

D  19  Entregador  B  S M O aluno D assistiu a poucas 

aulas, pois passava a maior 

parte do tempo no pátio 

conversando com outros 

alunos. Fez apenas uma 

atividade ao longo de todo o 

semestre. 

 

E 18  Marceneiro  N S M O aluno E foi às aulas 

pouquíssimas vezes. No 

último dia de aula, não sabia 

sequer o nome da professora 

de Língua Portuguesa.  

 

F  19  Repositor de 

estoque  

N S M O aluno F assistiu a poucas 

aulas durante o semestre, 

fazendo apenas duas 

atividades. Encontrávamos-

nos com muita frequência no 

supermercado em que ele 

trabalha. Vale dizer que esse 

estabelecimento comercial 

emprega vários alunos da 

escola pesquisada e que 

todos eles apresentaram 

queda significativa no 

rendimento escolar após 

serem contratados.  

 

G 36 Dona de casa  P  C F A aluna G foi muito 

participativa nas atividades 

orais. Sempre intervinha nos 

debates em sala de aula. 

Porém, não tinha tanto afinco 

nas atividades escritas. 

H  21 Desempregado P  S M O aluno H respondeu ser 

VASP em tom de 

brincadeira, dizendo ser 

Vagabundo Sustentado pelos 

Pais. Ele está desempregado. 

Participou muito pouco do 

processo, pois era amigo de 
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D e os dois sempre ficavam 

no pátio.  

I  40  Dona de casa  N C  F A aluna I era um pouco 

tímida e tinha dificuldades de 

participar das atividades 

orais, mas era bastante atenta 

e participativa nas atividades 

escritas.  

J 28  Auxiliar de 

produção 

N  S M O aluno J praticamente não 

assistiu às aulas, mas, das 

poucas vezes em que esteve 

presente, participou das 

discussões. Entregou apenas 

uma atividade ao longo de 

todo o semestre.  

 

K 28 Auxiliar de 

serviços gerais  

N C F A aluna K esteve presente 

em quase todas as aulas. Ela 

apresentava dificuldades de 

leitura, sempre solicitava que 

eu lesse as atividades para 

ela. Porém, tinha um bom 

desempenho nas produções 

textuais.  

L  26 Desempregada  B  C F A aluna L era muito faltosa 

no primeiro bimestre, pois 

não saía a tempo do trabalho 

para chegar no horário no 

colégio. Porém, no segundo 

bimestre, após se demitir, 

ficou um pouco mais 

participativa. Ela dizia se 

sentir desmotivada para 

estudar: é muito ruim vê uma 

pessoa da sua idade aí, sua 

professora, e você parado no 

tempo.  

 

M  26 Auxiliar de 

limpeza em 

uma escola.  

N C F A aluna M praticamente não 

conversava em sala, mas era 

muito frequente e realizava 

todas as atividades escritas. 

A estudante sempre 

solicitava ajuda quando tinha 

alguma dúvida. É importante 

pontuarmos que em suas 

cartas e em conversas 

informais, M nos informou 

que era auxiliar de limpeza 
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em uma escola. Todavia, 

para os colegas de classe, ela 

afirmava ser assistente 

administrativo.  

N  43 Desempregada  P  S F A aluna N era a mais 

aplicada da turma. 

Participava das discussões, 

realizava todas as atividades, 

raramente faltava alguma 

aula, levava atividades para 

os colegas, explicava o 

porquê de alguém ter faltado 

e incentivava os colegas a 

não desistirem.  

O  19  Cantor  B  S M O aluno O, embora fosse 

faltoso, quando em sala de 

aula, participava ativamente 

das atividades propostas, 

respondendo e fazendo 

perguntas, além de ajudar os 

colegas com as atividades. 

Quando O faltava aula, um 

grupo, formado por quatro 

alunos, que era mais próximo 

dele, ficava com mais 

dificuldades de fazer as 

atividades. Uma curiosidade 

sobre esse aluno é que fora 

da sala de aula ele era uma 

pessoa muito tímida.  

P  37 Vigilante  B  S F A aluna P embora tivesse 

muita dificuldade com as 

atividades, era participativa 

nas aulas. Tive a 

oportunidade de conhecê-la 

no ano de 2011, quando nos 

preparávamos para tirar a 

Carteira Nacional de 

Habilitação. Na sala de aula, 

relatou-me que reprovou três 

vezes na prova escrita, que 

todo mundo dizia que ela não 

passaria: mas eu sô cabeça 

dura, fiz, fiz, fiz até passar! 

Aí, na prova prática, eu já fui 

de primeira. O povo pensa 

que só porque a gente é 

mulher não consegue passar, 

mas nós consegue sim.  
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Q  38 Mestre de 

Obras  

N  C M O aluno Q faltou a muitas 

aulas, sobretudo, no começo 

do semestre. Porém, sempre 

muito participativo em todas 

as atividades quando estava 

em sala de aula. Ele dizia: eu 

dou mais valor à aula de 

português porque meu 

objetivo é falar certo. 

Sempre estava preocupado 

com a ortografia e a 

pronúncia das palavras, 

levantando discussões com 

os colegas. Frequentemente 

perguntava, por exemplo: 

professora é correto falar 

óvio ou óbvio”. Logo depois 

da explicação, saía dizendo: 

Eu falei pra vocês!. Certo 

dia, enquanto escrevia uma 

carta, disse: professora, tem 

como pegar um dicionário? 

Quero fazer um texto cheio 

de palavras bonitas e 

difíceis. Os outros alunos 

começaram a rir, mas ele não 

se importava com as risadas.  

R 32 Pedreiro  N S  M O aluno R foi o que mais 

apresentou desenvolvimento 

ao longo do processo. No 

início das aulas, R tinha 

muitas dificuldades, 

inclusive no uso do próprio 

caderno de matéria. Ele não 

conseguia interpretar um 

texto simples. Aos poucos, o 

estudante começou a 

participar mais das aulas, 

elaborando respostas 

oralmente para depois 

escrevê-las. Ele ficava muito 

nervoso enquanto fazia as 

atividades, mordia o lápis, 

apertava a cabeça e dizia: 

minha cabeça tá querendo 

estorar, professora. Todavia, 

nunca desistia de fazer, 

sentávamos juntos e 

conversávamos, mesmo 

depois da aula. Assim, foi 
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desenvolvendo-se e realizou 

bem as propostas textuais.  

S  23  Costureira  B  C  F A aluna S dificilmente 

participava das discussões 

em sala de aula, mas realizou 

todas as atividades escritas. 

Não costumava solicitar a 

presença da professora. 

Porém, quando perguntava se 

ela tinha dúvidas, conseguia 

dizer quais eram as 

dificuldades na dela na 

realização das atividades.  

T  28 Auxiliar de 

Dentista  

B S F Estudei com a aluna T no 

mesmo colégio até a 5° série, 

quando ela engravidou e 

interrompeu os estudos. 

Nesse período, muitos alunos 

e professores passaram a 

hostilizá-la e T perdeu o 

estímulo de continuar indo à 

escola. Porém, atualmente, é 

uma estudante muito 

dedicada e participativa. Em 

um de seus textos ela afirma: 

tive muitos contratempos na 

adolescência não conclui 

meus estudos mas com muita 

força de vontade eu vou 

conquistar meus objetivos. 

Entre esses “contratempos” 

podemos inferir a gravidez.  
 

U 26 Desempregada  N  C F A aluna U se mostrava muito 

incomodada com a idade. Ela 

repetia que não tinha 

disciplina para estudar, 

sempre desistia, apesar dos 

protestos do marido. Um dia 

me disse, durante um 

conversa na porta da escola, 

enquanto esperava o esposo: 

“nossa, eu morro de 

vergonha de não ter 

terminado o estudo. Aí 

desisto, aí fico mais velha e 

com mais vergonha.  

V 43 Supervisor de 

Montagem 

N  C  M O aluno V foi muito 

participativo, fazia questão 

de exaltar as aulas de 
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A partir da leitura da tabela, podemos perceber que a turma do 1° ano EJA/2014 

do CEJDS é composta por estudantes com faixas etárias que variam entre dezoito e 

quarenta e seis anos. Em relação ao gênero, quinze estudantes são mulheres, o que 

corresponde a sessenta por cento do grupo de educandos.  Dentre essas mulheres, 

quatro se autodeclaram pardas, sete se autodeclaram negras e quatro se autodeclaram 

brancas. Em suma, aproximadamente, setenta e três por cento de grupo feminino é 

composto por negras e pardas.  

No que diz respeito à ocupação profissional, em números aproximados, o grupo 

feminino apresenta a seguinte situação:  

 

a) cinco alunas informaram ser auxiliares de limpeza, o que corresponde a, 

aproximadamente, trinta e três por cento do grupo. Em relação à 

autodeclaração racial, quatro são negras e uma parda;  

Industrial  português e, algumas vezes, 

não saía para o lanche para 

tirar dúvidas. O estudante 

dizia que tinha o sonho de ser 

escritor e engenheiro 

industrial. Todavia, por 

questões de trabalho, V se 

mudou para o estado do 

Tocantins.  

X  30 Funcionária 

Pública _ 

auxiliar de 

limpeza 

N C F A aluna X foi muito 

participativa em todas as 

atividades. Esteve um pouco 

dispersa por medo de perder 

o emprego, pois trabalha em 

regime de contrato na 

Prefeitura de Senador 

Canedo.  

 

Y  19 Marceneiro  N  S  M O aluno Y não participou de 

muitas aulas e suas 

atividades eram entregues 

pela aluna N.   

 

Z  19 Desempregada  N S F A aluna Z frequentou as 

aulas de maneira esporádica, 

entregou apenas duas 

atividades ao longo do 

semestre.  
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b) vinte e seis por cento, isto é, quatro estudantes, afirmaram estar 

desempregadas. No que se refere à autodeclaração racial, três alunas são 

pardas e uma branca;   

c) treze por cento, ou seja, duas alunas disseram ser donas de casas; uma se 

autodeclarou parda e a outra se autodeclarou branca;   

d) atendente, vigilante, costureira e auxiliar de dentista são as profissões 

informadas pelo restante do grupo, ou melhor, por quatro alunas, o que 

corresponde a vinte e seis  por cento das estudantes. Entre este grupo, três 

estudantes se autodeclararam brancas e uma se autodeclarou parda.  

 

 

O grupo masculino, por sua vez, corresponde a quarenta por cento da turma, ou 

seja, a dez alunos. Entre eles, setenta por cento, isto é, sete se autodeclararam negros; 

vinte por cento, ou dois, se autodeclararam brancos; dez por cento, quer dizer, um aluno 

se autodeclarou pardo. Em suma, negros e pardos correspondem a noventa por cento 

dos estudantes do grupo masculino.  

Em relação à ocupação laboral, o grupo masculino representa um cenário mais 

variado que será, em nosso trabalho, divido por setores. Dessa forma:  

 

a) vinte por cento dos estudantes estão empregados no setor de construção civil. 

Um deles é pedreiro e o outro mestre de obras, ambos se autodeclararam 

negros;  

b) vinte por cento trabalham no comércio, havendo um repositor de 

mercadorias e um entregador.  Este se autodeclara branco e aquele se 

autodeclara negro;  

c) vinte por cento exercem suas atividades profissionais no setor moveleiro 

como marceneiros. Os dois se autodeclaram negros;  

d)  vinte por cento encontram-se empregados no setor de indústria como 

auxiliar de produção e supervisor de montagem industrial, ambos se 

autodeclaram negros;  

e) dez por cento, isto é, um estudante trabalha no setor de artes. Ele é cantor e 

se autodeclara branco;  

f) dez por cento, ou seja, um estudante está desempregado e se autodeclara 

pardo.  
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A comparação entre as informações do grupo feminino e do grupo masculino, 

embora a nossa amostra seja reduzida, reflete as contradições raciais e de gênero 

existentes em nossa sociedade. Notemos, por exemplo, que o desemprego é um 

problema relatado por dez por cento dos membros do grupo masculino e por vinte e seis 

por cento do grupo feminino.  

Quando tomamos a totalidade dos vinte e cinco participantes da pesquisa, 

percebemos que vinte por cento dos sujeitos da pesquisa se encontram em situação de 

desemprego, entre eles, quatro por cento são homens e dezesseis por cento são 

mulheres. Em outras palavras, o índice de desemprego entre os sujeitos do gênero 

feminino é, aproximadamente, quatro vezes maior do que o existente entre os sujeitos 

do gênero masculino.  

Conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2013), 

embora apresente perspectivas de crescimento, sobretudo, devido à maior escolarização 

das mulheres, no Brasil, a taxa de desemprego entre elas é bem maior do que a dos 

Estados Unidos da América, por exemplo. Porém, quando comparamos a taxa de 

emprego dos homens brasileiros com as dos estadunidenses, temos um cenário bastante 

parecido.  

De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEAD) 

(2014), essa desigualdade pode expressar a discriminação sofrida pelas mulheres no 

mercado de trabalho, isto é, elas têm mais dificuldades do que os homens para 

conseguirem ocupação laboral. A SEAD (2014, s/p) acrescenta ainda que o Brasil não 

está isolado nesse cenário de desigualdade, pois  

 

a alta recorrência deste fenômeno também foi constatada em estudo da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, no qual as taxas de 

desemprego das mulheres da América Latina (doze países que compreendiam 

91% da PEA total urbana), em 1998, superavam a dos homens em quase 

50%, "em especial as daquelas provenientes de lugares de mais baixos 

rendimentos" . Também na França, "reconhece-se geralmente que, após os 

anos 80, a taxa de desemprego das mulheres adultas é em média superior em 

quatro pontos percentuais comparada a dos homens" 

 

 

Além da desigualdade de gênero existente no que diz respeito ao mundo do 

trabalho, nesse mesmo contexto, chamou-nos a atenção a desigualdade relativa a 

critérios raciais. Notemos, por exemplo, que entre as estudantes que ocupam cargos 
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mais especializados _ vigilante, auxiliar de dentista e costureira, se autodeclaram 

brancas.   

É importante considerarmos que a estudante L, que também se autodeclara 

branca, se demitiu do seu emprego de atendente para se dedicar aos estudos. Essa 

possibilidade de se dedicar com mais afinco a escola demonstra uma situação de menor 

vulnerabilidade social do que a da aluna U, pois esta considera o desemprego o maior 

problema que enfrenta atualmente:  

 

Hoje em dia minha maior dificuldade que estou enfrentando é a falta 

de emprego por falta de qualificação.  

 

  

Para Vasconcelos (2005), essa não é uma situação particular, o desemprego entre 

as mulheres negras é reflexo de um quadro trágico e preocupante das enormes 

dificuldades enfrentada pelos negros em nossa sociedade. Vasconcelos (2005, s/p) 

afirma que “no mundo do trabalho, por exemplo, a situação do negro é sempre pior do 

que a do branco. Eles são maioria no grupo dos desempregados, dos trabalhadores 

informais e, além disso, ganham menos”. 

Em consonância com o pensamento dessa autora está o estudo realizado pelo 

Sistema de Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) (2013) que mostra que, apesar 

da redução da desigualdade nas últimas décadas, a discriminação racial ainda é fator 

determinante do lugar ocupado pelas pessoas negras no mercado de trabalho. A 

pesquisa do PED (2013, p. 4) nos mostra ainda que  

 

apesar da intensidade da presença dos negros nos mercados de trabalho 

metropolitanos, esse segmento populacional ainda convive com patamares de 

desemprego mais elevado. Contudo, em todas as regiões, independentemente 

do peso relativo da população negra observa-se um padrão de inserção desse 

segmento na condição de desempregados, ou seja, a proporção de negros 

entre os desempregados é sempre superior à parcela de negros entre os 

ocupados e no conjunto da População Economicamente Ativa (PEA). 

 

 Portanto, como dissemos anteriormente, o grupo de sujeitos da nossa pesquisa, 

composto em sua grande maioria por sujeitos que se autodeclaram negros e pardos, nos 

mostra que essas desigualdades persistem em nosso país, determinando, por meio da 

discriminação racial e de gênero, o lugar que deverá ser ocupado pelos indivíduos. 

Esses problemas também serão discutidos na próxima seção, na qual tentamos elaborar 
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um possível perfil do corpo discente da EJA a partir das considerações dos próprios 

estudantes.  

 

3.2. A ESCOLA NA PERSPECTIVA DOS SUJEITOS DA PESQUISA: O 

CONTEXTO DE ACESSO E PEMANÊNCIA.  

 

O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual José David Skaf, inaugurado 

no ano 2004, situado no município de Senador Canedo, no bairro Residencial Araguaia.  

O colégio atende 720 alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Desse total, 90 

cursam a modalidade EJA – Ensino Médio, que é oferecida desde 2010 na instituição.  

Nosso trabalho se deu junto a uma turma do 1º ano do Ensino Médio da 

modalidade EJA, turno noturno, cujo índice de faltas e desistências é bastante 

expressivo. Os alunos relatam diversas dificuldades para frequentarem as aulas: 

problemas familiares, não saírem a tempo do trabalho, falta de transporte, violência 

urbana e violência de gênero.  

Isso pode ser constatado em diversos depoimentos dos estudantes. O primeiro 

deles é fruto de uma atividade escrita, entregue pela aluna N, explicando os motivos 

pelos quais teve que deixar a escola.  

 

Dany, eu parei de estudar eu tinha 15 anos para casar, mas sabe que 

eu não queira casar, fui casada a força sem gostar, sem apaixonar ou 

melhor dizendo sem namoro, sem dialogo e sem mãe para da hum 

apoio ou ocontrario me forçando mas para me casar.  

 

 O texto da aluna N, bem como o relato da estudante A, que também afirma ter 

sido pressionada a se casar quando adolescente, nos mostram a permanência de uma 

prática de segregação de gênero que incide de forma mais violenta sobre mulheres mais 

pobres, determinando dois espaços possíveis para elas: o casamento ou a solidão e, 

consequentemente, a exclusão social (MALAQUIAS, 2012). Diante dessas situações, 

parafraseando Malaquias (2012), observamos um corpo feminino ainda esmagado pelo 

poder de uma sociedade patriarcal.  

 Nos dois casos citados, as alunas foram obrigadas a se casarem com homens 

bem mais velhos e que, teoricamente, poderiam garantir o sustento do grupo familiar. É 

possível perceber que além de se exonerarem do ônus de custear alimentos para as filhas 

adolescentes, que outrora tiveram ainda mais dificuldades de conseguir renda, as 
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famílias acreditavam estar preservando a honra e garantindo um lugar social para essas 

adolescentes.  

 Todavia, suas experiências foram diferentes da idealização de suas famílias. 

Devido a situações de violência física e simbólica, essas mulheres se divorciaram e têm 

grandes dificuldades de proverem a si e a seus filhos por várias barreiras impostas pelo 

mercado de trabalho, entre elas, a de não terem concluído os estudos. 

 O casamento na adolescência também aparece como causa de evasão escolar 

ainda quando não há indícios de pressão familiar para realização da união conjugal. Isso 

é o que podemos observar na carta escrita pela aluna U:  

 

Ola gostaria de lhe dizer algumas coisas que ainda não pude dizer Eu 

abandonei meus Estudos Quando Eu fui Morar com meu marido. Eu 

tinha 14 anos e eu não morava mais com meus pais.  

A minha mãe ficou muito chateada e me deu muitos conselho para eu 

não parasse meus Estudos mas não adiantou porque eu não queria 

mais Estudar.  

Hoje em dia minha maior dificuldade que estou enfrentando e a falta 

de emprego por falta de qualificação.  

  

 Notemos que, embora não haja no texto - e também não pudemos perceber nas 

conversas com a aluna U - a existência de alguma forma de pressão para que ela se 

casasse, a mãe ficou chateada porque a adolescente deixou os estudos e não com o 

casamento em si. Vários fatores podem ter colaborado para a decisão da jovem de ter 

deixado os estudos. Não descartamos, todavia, a possibilidade de ter sofrido influência 

de uma imagem apregoada do “comportamento ideal” de uma mulher casada, qual seja 

a dedicação exclusiva ao lar.  

 Outro elemento que aparece como fator de evasão escolar entre o grupo 

feminino é a maternidade. Vejamos o texto da estudante Z:  

 

Eu parei de estuda por que eu engravidei e não tinha como de ir pra 

Escola com Criança Recenaçida  

 

Notemos que a causa apontada pela estudante para deixar os estudos é um 

mecanismo de exclusão que incide sobre várias adolescentes em nosso país. Elas têm 

sua trajetória escolar interrompida em decorrência da gravidez e por não terem com 

quem deixar seus filhos. Muitas delas, como é o caso de grande parte das estudantes que 

pudemos acompanhar durante o semestre letivo, são ou se tornam as principais 
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responsáveis pelo sustento de suas famílias, ficando impossibilitadas de continuarem o 

processo de escolarização nos períodos diurnos. Mota-Maués (2012, p. 2) constata, em 

seus estudos sobre a formação de grupos familiares, que  

 

sem excluir de modo algum a presença e a participação masculina, como quer 

que esta se dê, os dados das fontes aqui referida como outros registros já 

feitos, parecem apontar para uma espécie de predominância feminina no 

tocante à “fixidez” da responsabilidade e presença do lar, o que implica no 

provimento da casa, exercício das tarefas domésticas, manutenção e 

socialização dos pequenos.  

 

Desse modo, grande parte delas não pode contar com os familiares para 

cuidarem dos filhos no período noturno e não há espaços adequados na escola para que 

os filhos possam acompanhá-las às aulas. E, quando ousam levá-los, não raramente, 

como tivemos oportunidade de observar, são reprovadas com olhares e comentários de 

professores e colegas.  

A própria estudante Z não (re)conhece o direito levar sua criança recém-nascida 

para escola. A aluna não poder ir para escola com criança recém-nascida é algo dado, 

natural.  Dessa forma, a condição de matriz continua sendo fator de segregação da 

mulher, sobretudo das mulheres das classes populares. Nesse sentido, é importante 

destacar que foi aprovada, na Conferência Nacional de Educação de 2014 (CONAE), a 

proposição estratégica n°. 97 que visa “criar, na modalidade da EJA, sala de 

acolhimento às crianças de 0 a 10 anos das mães alunas no horário escolar” (CONAE, 

2014, p. 50). 

O próximo depoimento ocorreu durante a aula em que foi trabalhado o gênero 

debate e o tema era a violência na escola. Esse tema foi determinado pela SEDUC-GO, 

e, por isso, era obrigatório o seu desenvolvimento. Para realização do debate, adotamos 

a seguinte metodologia: cada aluno deveria escrever um fator que contribuía para o 

aumento da violência na escola e um que pudesse ajudar a amenizar esse problema. Não 

era necessário que os estudantes se identificassem, pois as sugestões seriam lidas e 

debatidas pela turma. Assim, vejamos as considerações de um dos estudantes:  

 
Tem pessoas na porta da escola mechendo no celula e evitar de ficar 

na porta da Escola por que tem muito tarado nas ruas.  

 

É possível observar que embora o estudante apresente uma preocupação com o 

crime de roubo, sugerindo como possível solução para o problema que os alunos não 
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fiquem na porta da escola, mais uma vez podemos nos remeter a outro problema social 

que incide principalmente sobre as mulheres: a violência sexual. Ainda que pouco 

relacionada nos debates públicos como fator de evasão escolar, pudemos notar, durante 

o período em que estivemos em campo, que algumas mulheres deixam de ir à escola por 

medo de serem sexualmente violentadas, sobretudo, na volta para casa. Os efeitos desse 

medo no imaginário feminino podem ser percebidos em uma parte da avaliação do 

semestre escolar da aluna T: 

 

Agora na parte que eu não gostei foi sobre esses tipos de coisa que 

andam acontecendo nesta unidade escolar, sobre os assaltos, tenho 

muito medo de ser assaltada ou estrupada a gente vem pra escola com 

medo, mas vou concluir se Deus quiser.  

 

O enunciado da aluna revela que a violência é um fator de evasão escolar; o que 

a estudante aponta de negativo no processo vivenciado ao longo do semestre não diz 

respeito a problemas internos à sala de aula ou à administração escolar especificamente, 

mas sim à segurança pública. O medo está relacionado ao percurso de ida e volta até a 

escola, sendo, no caso de T, um fator que pode interromper, mais uma vez, a trajetória 

escolar. No entanto, a aluna acredita, apegando-se à crença religiosa, que concluirá seus 

estudos, pois algo sobrenatural vai impedir que ela seja assaltada ou estuprada.  

Algumas alunas do colégio relatam que já foram perseguidas na volta para casa. 

Um caso, em específico, que nos foi relatado por uma colega de trabalho, tornou-se 

tema de indignação entre alunas e funcionárias da escola: uma delas, ao chegar à escola 

correndo, tentando se desvencilhar de um homem que a perseguia, pediu para que a 

polícia fosse acionada. Ao relatar o que havia ocorrido, recebeu o seguinte 

questionamento da autoridade policial: você devia ter observado melhor se ele tinha 

uma marca, uma cicatriz, algo que desse pra identificar, com essa descrição aí fica 

difícil fazer alguma coisa.  

Narvaz e Koller (2007), em trabalho de escuta de mulheres e meninas vítimas de 

violência sexual, relatam que as tentativas de rompimento com a situação de abuso 

sexual são mal acolhidas pelos órgãos de denúncia legal. Essas autoras dizem haver uma 

tendência de culpabilizar as vítimas de abuso sexual, atribuindo a elas uma espécie de 

coautoria pela violência sofrida. Nesse sentido, o IPEA (2014, p. 2) afirma que  

 

a violência de gênero é um reflexo direto da ideologia patriarcal, que demarca 

explicitamente os papéis e as relações de poder entre homens e mulheres. 
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Como subproduto do patriarcalismo, a cultura do machismo, disseminada 

muitas vezes de forma implícita ou sub-reptícia, coloca a mulher como objeto 

de desejo e de propriedade do homem, o que termina legitimando e 

alimentando diversos tipos de violência, entre os quais o estupro. Isto se dá 

por dois caminhos: pela imputação da culpa pelo ato à própria vítima (ao 

mesmo tempo em que coloca o algoz como vítima); e pela reprodução da 

estrutura e simbolismo de gênero dentro do próprio Sistema de Justiça 

Criminal (SJC), que vitimiza duplamente a mulher. 

 

No caso da situação em análise, essa culpabilização se dá porque a autoridade 

responsável considera que a vítima não prestou a devida atenção nas características do 

agressor. Esse comportamento descredibiliza e retira o agressor do centro da denúncia, 

uma vez que a preocupação não é o seu comportamento ilegal, mas a reação da vítima 

ao tentar se desvencilhar da agressão.  

Essas alunas se tornam ainda mais vulneráveis a esse tipo de violência porque se 

deslocam de outros bairros para estudarem, às vezes, tendo que caminharem longas 

distâncias por locais ermos. Senador Canedo é dividido em quatro regiões: região 

Central, região Galvão, região da Estância Vargem Bonita e região Oliveiras. A região 

Oliveiras é composta por 12 bairros divididos em três microrregiões
8
. O Colégio 

Estadual José David Skaf é o único que oferece a modalidade EJA/Ensino Médio na 

região Oliveiras. Contudo, apenas alguns alunos de bairros mais afastados contam com 

transporte escolar oferecido por meio de uma parceria entre o estado de Goiás e a 

Prefeitura Municipal de Senador Canedo.  

Uma das estratégias utilizadas pelas estudantes para se protegerem da violência é 

saírem juntas da escola. Elas identificam grupos de alunas que moram próximas umas 

das outras, ainda que não sejam da mesma turma, para irem juntas para suas casas. 

Assim, não raramente, no último horário, algumas delas ficam tensas, pedem para ir até 

o pátio verificarem se as companheiras ainda estão esperando e avisam umas às outras: 

me espera, vai embora não (diário de campo).  

Assim, a violência sexual, o medo de serem atingidas e culpabilizadas têm 

funcionado como um perverso mecanismo de controle e restrição social da mulher ao 

espaço doméstico, sobretudo nos períodos noturnos. Há uma violação informal do 

direito constitucional de ir e vir das mulheres, vedação essa que se desdobra em evasão 

escolar. 

                                                           
8
Informação disponível em: 

<http://www.ifg.edu.br/observatorio/images/downloads/projetos/relatorio_senador_canedo.pdf>. Acesso 

em: 16 dez. 2014.  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ifg.edu.br%2Fobservatorio%2Fimages%2Fdownloads%2Fprojetos%2Frelatorio_senador_canedo.pdf&h=gAQGYFcr2
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Estudo do IPEA (2014) indica que anualmente ocorrem quinhentos e vinte e sete 

mil estupros no Brasil. Esse instituto acredita ainda que apenas dez por cento dos casos 

cheguem ao conhecimento das autoridades policias. Esses números alarmantes, 

associados a dados publicados pelo Ministério da Saúde, levaram o jornal britânico 

Daily Mail a classificar o Brasil como o segundo país mais perigoso para mulheres 

viajarem sozinhas. Os jornalistas ingleses Pemberton e Wain (2015, s/p) ressaltam que 

“de acordo com o Ministério da Saúde, os estupros aumentaram 157% entre 2009 e 

2012, estimulando a cultura machista do país” (tradução livre).  

Em estudo também realizado no CEJDS, com adolescentes do Ensino Médio 

regular matutino, Silva (2014) constatou que a maior preocupação com a violência 

urbana se faz presente entre o público masculino, sobretudo no que diz respeito à 

violência policial. Vários estudantes do turno matutino relatam terem sido abordados de 

maneira violenta e preconceituosa por policiais. Para a autora, “Tal situação fica 

evidente até mesmo pela maneira como alguns alunos denunciaram terem sido 

abordados, momentos nos quais certos policiais utilizaram expressões como „para aí 

negão” (SILVA, 2014, p. 55-56). 

Silva (2014) destaca ainda que os estudantes acreditam ser vítimas da violência 

policial não porque esta instituição é violenta em si, mas principalmente por serem 

jovens empobrecidos, moradores de regiões “periféricas” e negros. Assim, comparando-

se os dois estudos, o nosso e o de Silva (2014), percebe-se que há certo grau de 

violência que incide sobre toda comunidade escolar da Região das Oliveiras em Senador 

Canedo – Goiás. 

Consideramos importante explicitar esses problemas porque pensar na EJA 

enquanto uma modalidade específica de ensino requer muito mais do que 

simplesmente a abertura de salas de aulas. É necessária a efetivação de políticas 

públicas que possam garantir o acesso e a permanência desse público nas 

instituições de ensino. Para tanto, é indispensável consideramos as desigualdades 

de gênero e, como orienta Fonseca (2004), pensar nas especificidades do público da 

EJA para além da faixa etária, porque o grande diferencial desse grupo em relação 

a outros é a marca sócio-cultural: um amplo contexto de exclusão social que 

interrompeu a trajetória escolar dos sujeitos.  

Em seus textos e em conversas com colegas e professora, a maioria dos 

alunos afirma ser filho de lavradores. Em decorrência disso, esses estudantes 

foram submetidos a uma trajetória escolar de descontinuidade para garantirem as 
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condições de subsistência de suas famílias.  Isso pode ser notado através dos textos 

produzidos pelo estudante R:  

 

 meus Pais tinha que trabalhar na roça. E Por isso meos irmãos e eu 

tívemos que começar a trabalhar muito sedo. e então tivemos que 

Pará de esudar. Minhas irmãs Foram Para casa de Parente na cidade 

e teveram a chanse de estudar maís um pouco que não foi lá essas 

coisas tambem.  
 

Somado às nossas observações, o texto nos faz considerar que os sujeitos da 

EJA, com raríssimas exceções, não interromperam os estudos, mas sim tiveram suas 

trajetórias escolares interrompidas para garantir a subsistência do grupo familiar. 

Notemos que o trabalho na lavoura ainda na infância não aparece como uma opção, mas 

como algo quase inexorável, como consequência dos pais também serem lavradores e 

não alfabetizados: meus Pais tinha que trabalhar na roça. E Por isso meos irmãos e eu 

tívemos que começar a trabalhar muito sedo. e então tivemos que Pará de esudar.   

É de suma importância ponderar que a exclusão do sistema escolar não foi um 

problema que se abateu somente sobre o estudante que relata sobre sua infância, mas 

também sobre todos os seus irmãos. Mesmo as irmãs que foram viver em regiões 

metropolitanas com alguns parentes não tiveram a oportunidade de levar os estudos 

muito além do que os irmãos. 

Muitas vezes, essas meninas ocupam um lugar subalterno no grupo familiar que 

as recebe. Esse problema  também me foi relatado por duas colegas professoras, quando 

mostrava a elas as produções dos estudantes enquanto esperávamos tocar o sinal para 

que entrássemos para a sala de aula. Uma das colegas de trabalho, neste trabalho 

chamado professora A, contou emocionada que aos nove anos teve que morar na casa 

de uma tia para poder dar continuidade aos estudos:  

 

Nossa, foi o período mais difícil da minha vida. Ela não me deixava 

brincar, dizia que eu era preguiçosa. Toda vez que eu tava brincado, 

brincadeira de criança mesmo, ela falava: vai caçar o que fazer sua 

preguiçosa. É engraçado que ela não fazia isso com os filhos dela. As 

coisas que a minha mãe levava pra mim, ela dava pros filhos dela, 

mais as coisas que ela comprava ficava ridicando pra mim. Quando 

minha mãe vinha me ver e trazer as coisas pra mim no fim de semana, 

eu chorava, chorava e dizia que não queria ficar morando lá mais 

não, que queria ir  pra casa. Minha mãe chorava também e dizia que 

as férias já tava chegando, que ela vinha me buscar, que eu 

aguentasse só mais um pouquinho. (Diário de campo: 29/04/14).  
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 A outra colega, nesta pesquisa chamada de professora B, também relatou ter 

passado por situação bastante semelhante. Porém, como era a única garota da casa, teve 

que aprender, desde cedo, a se desvencilhar das tentativas de abuso sexual dos tios e dos 

primos:  

 

Na casa da minha avó, eu tinha que dormir com muitas roupas, tinha 

que ter o sono leve e sempre colava uma faca ou um cabo de vassoura 

perto de mim, porque eu perdi as contas de quantas vezes eles 

tentaram mexer comigo. (Diário de campo: 29/04/14).  
 

 Essa situação de exclusão do grupo familiar também aparece em um dos textos 

da aluna N:  

 

Ah! A minha família eu não tenho muito contáto, as vezes eu vejo 

minha mãe. Porque eu não fui criada com ela, e sim com a minha 

madrinha não era boa, mas eu agradeço pela educação que me deu.  

 

 Silva (2011), ao analisar o significado do trabalho em casa de família na 

Amazônia, faz considerações válidas para várias regiões de nosso país. A autora nos 

mostra que o trabalho doméstico infantil não é novidade na sociedade brasileira e que 

este está relacionado a fatores que tornaram a exploração sexual uma realidade 

estrutural e culturalmente aceita, entre eles: migração desordenada, a marginalização da 

mulher e a inserção do país na economia global como exportador de recursos primários.  

Em decorrência disso, segundo Motta-Maués (2012), muitas meninas são 

recebidas por pessoas de condições sociais mais elevadas com o pretexto de “ajudarem” 

nas tarefas domésticas, “brincarem” ou cuidarem das crianças da casa em troca de 

obterem moradia, vestuários e estudos. Contudo, de acordo com Silva (2011), o que 

ocorre, na maioria das vezes, é a imposição de um trabalho diuturno, sendo a nova 

criança recebida na família, de acordo com Motta-Maués (2012), a única a possuir 

obrigações com o trabalho doméstico.  

Essas obrigações, como observarmos no desabafo de uma das professoras, não 

se restringem, para os que, perversamente, se beneficiam com o trabalho infantil, aos 

serviços domésticos, mas também, nas palavras de Motta-Maués (2012), à “obrigações” 

de serviços sexuais, ou melhor, à violenta exploração da criança, gravemente não 

reconhecida como tal. Essa violência, sem dúvidas, se constitui em um dos mais 

perversos fatores de interrupção da trajetória escolar.  



69 
 

Outro fator de evasão escolar apresentado pelos estudantes é a maneira como os 

sujeitos são distribuídos entre o espaço urbano e rural, pois esta forma de distribuição 

afeta o acesso aos direitos sociais, entre eles, a educação formal. Isso pode ser 

observado em um trecho da carta escrita pela aluna X:  

 

Eu não tive oportunidade de estuda nós morava muito londe da 

Cidade e não tinha Como, ir a escola, Só Comecei estuda depois de 

quinze anos que Cheguei em Goiânia. 

 

A aluna X só teve oportunidade de iniciar seus estudos quinze anos após estar 

vivendo em Goiânia. Uma das causas para esse problema, segunda Sikora (2013), é que 

a educação no campo foi relegada a segundo plano em nosso país. Contudo, o êxodo 

rural não significa a oportunidade de acessar uma instituição de educação formal, 

atingindo-se, assim, maior grau de escolaridade e domínio das atividades de leitura e de 

escrita. 

Na cidade, os filhos dos trabalhadores rurais também precisam ajudar a garantir 

a subsistência de seu grupo familiar, sendo esta a principal causa de sua exclusão do 

sistema formal de ensino. Ter que escolher entre o trabalho e o estudo é mais uma das 

faces perversas de uma sociedade desigual e contraditória que “demanda maior 

qualificação e produz a necessidade de que o trabalhador avance em seus estudos, ao 

mesmo tempo em que esse avanço, para o trabalhador, inclui a ampliação da 

possibilidade de sobrevivência” (GARCIA, 2011, p. 22).  Tomando como referencial os 

estudos de Santos (1999, p. 10), podemos perceber que há um processo globalizado de 

produção da pobreza,  

 

uma pobreza pervasiva, generalizada e, agora, permanente. Saímos de uma 

pobreza para entrar em outra. Deixa-se de ser pobre em um lugar para ser 

pobre em outro. Nas condições atuais, é uma pobreza quase sem remédio, 

trazida não apenas pela expansão do desemprego como também pela redução 

do valor do trabalho.  

 

 Portanto, a iminência do desemprego, a maior exigência de qualificação 

profissional, paradoxalmente, acompanhada da redução do valor do trabalho retirou e 

retira a possibilidade de que os estudantes da EJA pudessem ou possam optar pelos 

estudos em detrimento de suas atividades laborais. A necessidade de garantir o sustento 

do grupo familiar aparece na reflexão do estudante V sobre sua trajetória escolar:  
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No ano de 1984 estudei no Colégio Estadual Professor João Augusto 

Perilo, cursando a 5ª série, por motivo de trabalho parei de estudar, 

fiquei por 9 anos sem estudar. Em 2003 voltei a estudar na Escola 

Municipal Vovó Dulci ate o ano de 2004, no ano de 2005 passei a 

estudar na Escola Estadual Porfilho de Sousa frança, mas por motivo 

de trabalho, novamente, me ausentei da sala de Aula, tendo 

novamente a oportunidade de estudar em 2014.  

 

 

 O estudante relata constantes interrupções em seus estudos devido ao trabalho, o 

que fez com que ele levasse trinta anos para terminar a segunda fase do Ensino 

Fundamental e chegar à primeira série do Ensino Médio. Vale ressaltar que o tempo 

estimado, em condições mais favoráveis, para que o estudante conclua a segunda fase 

do Ensino Fundamental regular é de quatro anos. Em outras palavras, o aluno, devido às 

suas atividades laborais, demorou quase oito vezes mais do que era previsto para chegar 

ao ensino médio, visando, ao término deste, realizar o sonho de cursar engenharia 

industrial, como se pode observar na seguinte reflexão do estudante:  

 

A minha expectativa de voltar a estudar, e que tenho um sonho em ser 

Engenheiro Industrial. O trabalhar e estudar não é nada fácil tem que 

ter força de vontade, agradeço a Deus por despertado esse interesse e 

também de ter essa oportunidade.  

 

Porém, o estudante V, antes do término do primeiro bimestre escolar de 2014, 

teve sua trajetória escolar interrompida mais uma vez, pois a indústria na qual ele 

trabalhava o transferiu para uma filial no estado do Tocantins. Eu não tive a 

oportunidade de vê-lo em seu último dia de aula na escola, mas os colegas disseram que 

ele estava bastante consternado em ter que deixar a escola novamente.  

O sonho de se tornar engenheiro Industrial do Estudante V revela um objetivo 

comum à maioria dos discentes da EJA: alcançar, através da retomada do ensino formal, 

um posto de trabalho ou um posto de trabalho mais qualificado. Retomando as relações 

entre superestrutura e as bases econômicas, podemos perceber que os estudantes são 

levados a procurar as instituições formais de educação como uma forma de se 

enquadrarem no mundo de trabalho, se constituírem em “mão de obra qualificada”.  

Rummert e Ventura (2007) nos mostram que em nossa sociedade e, por 

consequência, no interior do próprio  sistema educacional, há um constante estímulo e 

difusão de valores pautados nas noções de qualificação, competitividade, 

empregabilidade e empreendedorismo. Subjacente a esses valores está, ainda citando 
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Rummert e Ventura (2007, p. 41), “a crença na individualização da problemática do 

desemprego e a transferência estrita, para o indivíduo, das iniciativas e 

responsabilidades referentes à sua situação no quadro societário”.   

Santos (1999) analisa que a competitividade tem como norma a Guerra: é 

preciso vencer o outro, esmagando-o para tomar o seu lugar. Para esse célebre geógrafo 

brasileiro, essa lógica tem contribuído sobremaneira para justificar os  

 

individualismos arrebatadores e possessivos: individualismos na vida 

econômicas (a maneira pela qual as empresas trabalham uma com as outras); 

individualismos na ordem política (a maneira pela qual os partidos 

frequentemente abandonam a ideia de política para se tornarem simplesmente 

eleitoreiros); individualismo na ordem do território (as cidades brigando 

umas com as outras, as regiões reclamando soluções particulares). São 

individualismos arrebatadores e possessivos também na ordem social e 

individual, e acabam por constituir o outro como coisa. Essa constituição do 

outro como coisa, que justifica todo o desrespeito às pessoas, é uma das bases 

da sociabilidade atual. (SANTOS, 1999, p. 13-14)   

 

Desse modo, observamos que muitos dos estudantes da EJA atribuem a si 

mesmos a culpa por não terem concluído os estudos, pela situação de desemprego ou de 

extrema vulnerabilidade social.Essa autoculpabilização pode ser observada na produção 

da aluna T que foi minha colega de escola durante a primeira fase do ensino 

fundamental e, desde os quatorze anos, devido a uma gravidez, vem tendo sua trajetória 

escolar marcada pela descontinuidade.  

 

 
Olá meu nome e ___ tenho 28 anos nasci e fui criada em goiânia, bem 

como você já me conhece estou muito envergonhada ainda de não ter 

terminado meus estudos, mas este ano vou até o fim pois tenho muitos 

sonhos a se realiza.   

 

 Vergonha é também o sentimento relatado pela discente N:   

 

Mas eu voltei a estudar com 33 anos e estou gostando muito. Mas no 

começo eu fique muito vergonha.  

De olhar e falar que senhora velha estudando mas no primeiro dia 

coloquei minha vergonha no bolso e entrei na sala de aula, temendo 

não so varra verde, e nem olhava para traz para ninguém me ver e rir 

de mim, Isto foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto... 

Depois de quinze dia eu tive coragem de tirar dúvida com os 

professores.  

 

 

 Podemos perceber que o fato de as estudantes se sentirem envergonhadas está 

relacionado, retomando Rummert e Ventura (2007), à internalização dos já referidos 
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valores relativos à competitividade, empregabilidade e empreendedorismo. Por meio 

desses valores, consolida-se a crença de que problemáticas sociais tais como 

desemprego e “fracasso” escolar são de responsabilidade estrita do indivíduo.  

 Todavia, dados do INEP (2014) nos mostram que o problema da evasão escolar 

no Brasil é de tal forma abrangente que não podemos, de forma alguma, abordá-lo por 

um viés meramente pessoal. A taxa de distorção entre série e idade na escola pública 

brasileira, conforme estudos desse instituto, quando consideramos o Ensino Médio nas 

regiões urbanas, é de vinte e sete por cento e de quarenta e um por cento, quando 

consideramos o Ensino Médio nas regiões rurais.  

Diante de números tão alarmantes, faz-se necessário superarmos a ideia de 

“fracasso” escolar, visto que esta tem como sujeito ativo o aluno e não um sistema 

educacional precarizado de uma sociedade altamente excludente. Precisamos superar 

também os valores perversos que desestimulam a colaboração e apregoa a competição 

entre os indivíduos.   

 O sentimento de inferioridade, como pôde ser observado no texto da estudante 

T, que se envergonha de já ter sido colega de escola de sua professora, resulta dessa 

sensação de ter “perdido”, por sua própria responsabilidade, a oportunidade de ter 

concluído os estudos. Esse sentimento é reforçado ainda pela própria consciência dos 

discursos socialmente produzidos sobre os sujeitos que não conseguem se enquadrar no 

sistema educacional, visto que essas pessoas são classificadas como desinteressadas, 

preguiçosas e, não obstante, culpadas pelas próprias mazelas da escola brasileira.  

Há um discurso socialmente aceito - e que aparece inclusive em importantes 

trabalhos sobre a escola pública brasileira - de que as instituições públicas de ensino 

básico começaram a perder a qualidade, nos anos de 1960, com a democratização das 

escolas, quando os filhos dos trabalhadores puderam acessá-la. Esse raciocínio, mais 

uma vez, reitera que os estudantes de origem popular são os responsáveis pelo baixo 

desempenho da escola brasileira.  

Porém, a exclusão desses estudantes da escola e de outras diversas esferas 

públicas tem a ver, nas palavras de Boff (2015), com a forma de estruturação da 

sociedade, ou seja, com a valorização do capital em detrimento do trabalho, com a 

privatização dos meios de produção e a distribuição desigual dos bens necessários à 

vida: primeiros os proprietários dos meios de produção, depois os demais.  

Essa mesma sociedade, ainda conforme o pensamento de Boff (2015), valoriza a 

competição e não a cooperação, enaltecendo o indivíduo que constrói sozinho sua vida, 
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seu bem estar e destino e não a sociedade e a comunidade dentro das quais esse  

indivíduo, concretamente, se encontra. A sociedade neoliberal, para esse autor, levou às 

últimas consequências essa visão e, em decorrência disso, os governos gerem 

desigualmente os bens públicos, privatizam, planejam políticas públicas e sociais pobres 

para as pessoas pobres e ricas para os ricos. Portanto, não foi o acesso dos filhos das 

camadas populares da sociedade brasileira que precarizaram as instituições de ensino, 

mas sim o descaso com a qual essas instituições passaram a ser administradas em 

decorrência desse acesso.   

Nesse sentido, alguns fatores merecem ser analisados no que diz respeito às 

especificidades e aos processos de precarização da modalidade de ensino EJA: carga 

horária, material didático, atividade extraclasse, avaliação e invisibilidade dessa 

modalidade de ensino no contexto escolar, pois os programas de EJA  

 

cada vez mais ocupam lugar secundário no interior das políticas educacionais 

em geral e de educação fundamental em particular. Esta preocupação resulta 

da falta de prioridade política no âmbito federal, o que se reflete no 

comportamento das demais esferas de governo; consequentemente, também a 

sociedade atribui reduzido valor a essa modalidade de educação (SNEJA, 

2007, s/p).    

 

Em relação à carga horária, por exemplo, observa-se uma redução de 

aproximadamente 45% de horas-aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio da 

modalidade EJA noturno em relação ao Ensino Médio Regular matutino. Enquanto 

neste, cinco aulas semanais de cinquenta minutos são destinadas ao estudo da Língua 

Portuguesa, naquele, há apenas três aulas semanais de cinquenta minutos. Acreditamos 

que não devemos adotar um comportamento fatalista frente a esse aligeiramento do 

processo de ensino-aprendizagem da EJA.  

Freire (2013, p. 99) ironiza a abordagem fatalista dos problemas sociais que 

oprimem o povo, questionando a afirmação de que o “desemprego no mundo é uma 

fatalidade do fim deste século”. E por que fazer a reforma agrária não é também uma 

fatalidade? E por que acabar com a fome e com a miséria não são igualmente 

fatalidades de que não se pode fugir?”.  

Em relação ao fatalismo com o qual somos induzidos a analisar os problemas 

sociais, particularmente advindos do empobrecimento sistemático da maior parte de 

população mundial, Santos (1999, p. 11) pondera que  
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essa produção da pobreza aparece como um fenômeno banal. Uma das 

grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora surge, 

impõe-se e explica-se como algo natural e inevitável. Mas é uma pobreza 

produzida politicamente pelos governos globais. Estes, de um lado, pagam 

para criar soluções localizadas, parcializadas, segmentadas, como é o caso do 

Banco Mundial que, em diferentes partes do mundo, financia programas de 

atenção aos pobres, querendo passar a impressão de se interessar pelos 

desvalidos, quando, estruturalmente, é o grande produtor da pobreza. 

Atacam-se, funcionalmente, manifestações de pobreza, enquanto 

estruturalmente cria-se pobreza no mundo. E isso dá com a colaboração 

passiva ou ativa dos governos nacionais.  

 

Assim, compactuamos com o pensamento de Rummert e Ventura (2007, p. 41) 

de que o aligeiramento, a fragmentação, uma maior preocupação com a certificação do 

que com o processo de ensino-aprendizagem, o empobrecimento e o caráter utilitário 

dado à EJA não são características ontológicas, mas sim um ajustamento com o fato de  

 

sermos uma economia inserida no mercado mundial de forma associada e 

subordinada às nações centrais, posição que nos coloca predominantemente 

ligados às atividades neuromusculares, as quais necessitam de pouco 

investimento na educação. Trata-se de uma concepção de educação de jovens 

e adultos trabalhadores restrita às necessidades do modelo societário do 

capital, que nos coloca, predominantemente, como consumidores e não 

produtores de tecnologia (grifo dos autores).  

 

 

Portanto, o projeto escolar brasileiro tem visado não à emancipação do 

trabalhador, mas, ainda conforme Rummert e Ventura (2007, p. 41), “à qualificação da 

maior parte da força do trabalho para exercício do trabalho simples”. Dessa forma, 

notamos que a precarização dessa modalidade é aceita de forma mais natural pela 

comunidade escolar, quando não muito, reiterada por ela.  

Um exemplo disso é a inexistência de material didático específico elaborado 

para o Ensino Médio EJA, mesmo sendo essa modalidade abrangida pelo Programa 

Nacional do Livro Didático. Logo, professores e estudantes recorrem ao excedente de 

livros didáticos distribuídos aos alunos do ensino regular.  Esse é um problema 

observado pela aluna M em sua avaliação do semestre letivo: 

 

Acho que consegui umas notas boas mas achei o conteúdo difícil e 

também muitas vezes os livros não dava para todos os alunos.  

 

 A estudante aponta a quantidade insuficiente de livros didáticos para serem 

distribuídos a todos os alunos como empecilho no processo de ensino-aprendizagem. 
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Muitas vezes, os alunos precisam fazer grupos de mais de duas pessoas para realizarem 

alguma atividade do livro, o que atrapalha a leitura, sobretudo, dos estudantes que 

apresentam problemas de vista. Porém, não muito raramente, principalmente quando o 

professor tem que ministrar aulas para mais de uma turma ao mesmo tempo, alguns 

estudantes ficam sem realizar as atividades por falta de livros.  

É interessante destacarmos que, não bastasse não haver livros em número 

suficiente para todos os discentes, o acesso a esse recurso didático ainda é dificultado, 

sob o pretexto de que outros alunos dos turnos diurnos de outras escolas estão sem 

livros e o excedente precisa ser entregue a eles e de que os professores e estudantes do 

turno noturno desorganizam a biblioteca. Analisemos um recado deixado no mural da 

sala dos professores em relação ao uso da biblioteca e do livro didático, do qual 

transcrevemos uma parte adiante e pode ser encontrado na integra no anexo 1 dessa 

dissertação:  

 

Senhores Alunos e Professores (a),  

 

Encarecidamente, peço aos senhores colaboração quanto à 

ORGANIZAÇÃO do espaço da BIBLIOTECA, pois está quase impossível 

organizá-la:  

 

ALUNOS E PROFESSORES, principalmente do turno noturno, estão 

pegando livros que já estão separados para entrega ou que ainda não foram 

carimbados para uso .  

 

Os livros excedentes, principalmente os NOVOS, serão remanejados entre 

outras escolas, porque faltam muitos livros de 1° série do Ensino Médio - 

Matutino.  

 

Há uma contradição entre a constatação da aluna M de que não há livros 

suficientes para todos os alunos da sala e a explicação, no aviso, de que os livros em 

excedente, principalmente os de 1° ano, não podem ser utilizados porque serão enviados 

a outras escolas para os alunos do 1° ano do Ensino Médio Matutino. Infere-se que, 

muito provavelmente, essa não seja uma decisão tomada pela instituição escolar, mas 

uma orientação governamental no que diz respeito ao excedente de livros.  

 Essa prática pode ser vista como mais um elemento para explicitar que há, não 

por parte da instituição pesquisada especificamente, mas na própria estrutura do sistema 

educacional, uma maior preocupação de garantias ao ensino aprendizagem dos alunos 

dos turnos diurnos, dos cursos classificados como de “ensino regular”, entre os quais, 

dificilmente se incluem os da EJA. Além disso, é interessante notar que os alunos e 
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professores do turno noturno é que são apresentados no aviso como os principais 

responsáveis pela desorganização da biblioteca: 

 

ALUNOS E PROFESSORES, principalmente do turno noturno, estão 

pegando livros que já estão separados para entrega ou que ainda não foram 

carimbados para uso.  

 

 Gomes e Carnielli (2003) acreditam que os componentes curriculares e as 

modalidades de ensino, tais como profissionalizante ou acadêmica, ensino regular e 

educação de jovens e adultos, têm status social diferenciado. À EJA, de acordo com 

esses autores, tem sido atribuído um estigma de inferioridade, sendo caracterizada como 

educação de segunda oportunidade dirigida aos alunos “mais fracos”, “atrasados” e 

menos privilegiados do ponto de vista social e educacional. Gomes e Carnielli (2003, p. 

50) afirmam ainda que devido a essa  

 
estratificação, a alocação interna de recursos sofre distorções. Sendo 

burocracias, pode-se afirmar, conforme a tradição weberiana, que os sistemas 

escolares são âmbitos de luta nos quais se disputam recursos, prestígio social 

e poder, e nos quais o valor dos diversos tipos de serviços prestados 

influencia os meios obtidos, assim como as instituições são contagiadas pelo 

status dos seus beneficiários. Daí fatos amplamente conhecidos em nosso 

meio, como a alocação de professores cedidos, a improvisação no uso de 

instalações do ensino regular, as limitações ao uso de determinados 

equipamentos próprios também do ensino regular, como laboratórios, tanto 

na educação de adultos, como no ensino noturno. 

 

 Dessa forma, o ensino noturno, para Haddad et al (2002, p. 96), “aparece como 

extensão das mazelas do ensino diurno de modo mais agravado e cumprindo as funções 

de seletividade e hierarquização social comumente identificadas na escola”.  Nesse 

contexto, a educação de jovens e adultos, para Gomes e Carnielli (2003, p. 52), tem a 

“condição marginal, seja no interior da unidade escolar, estigmatizada como o turno da 

evasão, seja no interior das secretarias de educação, pelo descompromisso. Trata-se de 

um sistema paralelo, independente e inferior ao sistema regular”. 

Notemos que o espaço da biblioteca, que deveria ser privilegiado para estímulo à 

leitura e à pesquisa, é interditado para alunos e professores. A organização não se dá de 

forma a operacionalizar uma das funções primárias desse espaço: os empréstimos de 

livros, uma vez que a instituição pesquisada possui um bom acervo de livros literários. 

Não possui, porém, devido à falta de pessoal especializado, um regime de catalogação 

dos exemplares que deixam de colaborar para democratização da leitura.  
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É importante destacar que, na escola, há apenas um profissional responsável pela 

biblioteca. Trata-se de uma professora readaptada que trabalha no turno vespertino. No 

turno matutino e noturno, quando a biblioteca não está aberta, o professor interessado 

em utilizar o espaço ou pegar algum material deve pegar a chave com algum dos 

coordenadores e, posteriormente, fechar o espaço e devolver as chaves aos 

coordenadores. Desse modo, é difícil controlar a entrada e saída de pessoal e dos livros 

literários e didáticos.  

Ao impasse relativo aos livros soma-se o de que os estudantes da EJA, em sua 

grande maioria, não têm disponibilidade para realização de atividades extraclasse. Eles 

enfrentam jornadas exaustivas de trabalho e são chefes de família, o que dificulta a 

realização de atividades fora do espaço da sala de aula. Vale destacar que, na turma 

acompanhada, alguns alunos reportam doenças relacionadas ao trabalho, tais como 

tendinites e depressão. A nosso ver, essa é uma importante especificidade que deve ser 

considerada quando pensamos no trabalho com a EJA.  

Todavia, mesmo nesse contexto adverso, em que poderia haver um clima de 

disputa, nos surpreendeu o potencial de agrupamento e ajuda mútua entre os estudantes. 

Eles não disputavam, entre si, quem conseguiria ou não pegar o livro e fazer as 

atividades. Pelo contrário, havia uma preocupação da turma como um todo de se manter 

unida, de que todos entregassem as tarefas, de que os professores compreendessem as 

condições de atribulação que muitos alunos enfrentavam para estudar.  

Consideramos que a sensação de pertencimento e, por conseguinte, a coesão por 

ela criada entre os alunos da turma foram importantes fatores para a permanência dos 

estudantes e para que a aprendizagem se tornasse mais significativa. Podemos perceber 

esses aspectos na avaliação do semestre escolar da aluna P: 

 

um Poblema que estivi na minha vida particular Os meus colegas que 

Sempre mi deu Foça e meus professo (a) que sempri sem saber Fazia 

eu ter Força Para Surpera até mi fazia rir Passando muitas coisa 

boua. 

  

Podemos perceber que as relações de coleguismo ultrapassam as questões 

relativas ao ensino-aprendizagem das disciplinas, pois os colegas contribuem de forma 

direta para que a aluna supere um problema pessoal. Além disso, ela destaca que os 

professores, ainda que não tivessem consciência disto, também a ajudaram com os 
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problemas externos ao cotidiano escolar, uma vez que P afirma ter se sentido fortalecida 

pela forma como os docentes se comportavam em sala de aula. O estudante Y, em sua 

avaliação do semestre letivo, também destaca a importância dos colegas:   

 

Os seus projetos do início do semestre foram concluídos? Por quê?  

Não todos. Porque eu não me empenhei para alcançar meus objetivos. 

Eu faltei muito por canta do trabalho porque eu tinha que colar is 

alguns colegas que faltavam. Mas graças a Deus eu consegui correr 

atrás e recuperar minhas notas. 

 

A aluna N é quem se encarregava de ajudar os estudantes que faltavam muito, 

principalmente o aluno Y. Ela sempre explicava que ele não tinha hora para sair do 

trabalho e pedia para que levássemos isso em consideração e recebêssemos as atividades 

depois. O aluno Y revela ainda que “colou” dos colegas que eram mais assíduos. Esse 

fato nos chamou atenção porque foi motivo de algumas tensões entre os alunos, os 

professores e a administração da escola.  

Alguns professores devido à maior participação dos alunos da EJA durante as 

atividades em sala de aula, bem como de experiências vividas no ano anterior, 

acreditavam que a avaliação deveria ocorrer de forma diferenciada para os estudantes 

dessa modalidade. Minha experiência como professora em diversas modalidades de 

ensino do CEJDS me possibilitou perceber que o estabelecimento de uma semana de 

prova no Ensino Médio regular é um procedimento que funciona sem muitos problemas, 

mas que na EJA gera um clima de hostilidade entre estudantes e professores.  

A maioria dos estudantes fica muito apreensiva.  Muitos deles estão retomando 

os estudos depois de muitos anos sem frequentarem a escola, estando pouco 

familiarizados com formas mais tradicionais de avaliação, sentindo-se muito frustrados 

quando não conseguem ter um bom desempenho nos exames. Outro fator que aumenta 

essa tensão é que os alunos da EJA recebem a resposta do seu desempenho ao final de 

cada semestre e, caso não sejam aprovados, só podem voltar à escola no ano seguinte, 

ou seja, se forem “reprovados” em julho de 2014, só poderão se matricular em janeiro 

do ano seguinte, em janeiro de 2015.  

Essa possibilidade de interromper as trajetória escolar dos estudantes, acarreta, 

na escola, uma política de não reprovação dos estudantes da EJA, pois o estudante 

reprovado ficará fora da escola por um semestre e, dependendo do índice de reprovação, 
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a turma pode ser fechada por não atingir a quantidade mínima de alunos. Não obstante, 

nós professores sempre nos questionamos se a reprovação, sobretudo no que se refere à 

EJA, não seria uma forma de tornar ainda mais descontínua o percurso escolar desses 

sujeitos.  

É importante destacar que embora acreditasse na eficiência de um instrumento 

de avaliação mais formal para mensurar o desempenho dos estudantes, a coordenação 

da escola não impôs que os professores adotassem tal procedimento. Assim, pudemos 

optar por não aderir à chamada semana de provas e avaliar os estudantes por meio dos 

textos produzidos durante as aulas. Destacamos também que alguns dos profissionais 

que defendem a ideia de que as formas mais tradicionais de avaliação são 

indispensáveis, são licenciosos com os estudantes no momento de aplicação das provas, 

permitindo, conforme se observa na avaliação do estudante, que eles “colem” dos 

colegas.  

Nessa seção do trabalho, buscamos apresentar um panorama das condições de 

acesso e permanência dos estudada da EJA. Na próxima seção, elaboramos um breve 

perfil dos professores que atuam nessa modalidade ensino da instituição pesquisada.  

 

3. 3 PERFIL DO CORPO DOCENTE  

 

Vale fazermos algumas constatações em relação ao corpo docente que atua junto 

à EJA. Primeiramente, problematizando o próprio ensino de Língua Portuguesa que é o 

foco de nossa pesquisa.  Nos períodos matutino e vespertino, as aulas dessa disciplina 

são ministradas por professores graduados em Letras que trabalham em regime de 

contrato temporário e por mim, pois sou professora das séries finais do Ensino Médio 

no turno matutino. No noturno, todavia, elas são distribuídas entre duas professoras 

efetivas graduadas em Pedagogia, uma professora graduada em Letras com habilitação 

em Língua Inglesa que também atua em regime de contrato e eu.  

Trata-se de uma situação muito grave, pois, embora seja notável o 

comprometimento e assiduidade dos professores com as respectivas aulas, o destaque 

que os documentos oficiais e as avaliações governamentais têm atribuído à língua 

materna não condizem com o quadro apresentado. No âmbito da EJA, o domínio da 

leitura e da modalidade escrita da Língua Portuguesa aparece como uma das principais 

preocupações do parecer 11\2000 do Conselho Nacional de Educação, que trata das 
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diretrizes da EJA. Assim, já no primeiro parágrafo do capítulo Fundamentos e Funções 

da EJA encontramos a seguinte reflexão sobre o Brasil e suas presumidas identidades, 

nas quais se realçam  

 
modelos do país cujos conceitos operatórios de análise se baseiam em pares 

opostos e duais: “Dois Brasis”, “oficial e real “, “Casa Grande e Senzala”, “o 

tradicional e o moderno”, capital e interior, urbano e rural, cosmopolita e 

provinciano, litoral e sertão assim como os respectivos “tipos” que os 

habitariam e os constituiriam. A esta tipificação em pares opostos, por vezes 

incompleta ou equivocada, não seria fora de propósito acrescentar outros 

ligados à esfera do acesso e domínio da leitura e escrita que ainda descrevem 

uma linha divisória entre brasileiros: alfabetizados/analfabetos, 

letrados/iletrados. Muitos continuam não tendo acesso à escrita e leitura, 

mesmo minimamente; outros têm iniciação de tal modo precária nestes 

recursos, que são mesmo incapazes de fazer uso rotineiro e funcional da 

escrita e da leitura no dia a dia. Além disso, pode-se dizer que o acesso a 

formas de expressão e de linguagem baseadas na micro-eletrônica são 

indispensáveis para uma cidadania contemporânea e até mesmo para o 

mercado de trabalho. No universo composto pelos que dispuserem ou não 

deste acesso, que supõe ele mesmo a habilidade de leitura e escrita (ainda não 

universalizadas), um novo divisor entre cidadãos pode estar em curso (grifo 

nosso). 

 

 Portanto, a composição de um quadro não especializado de professores ou que 

trabalhem sem relações orgânicas com a instituição, devido a frágeis vínculos 

contratuais que são políticos e estrategicamente estabelecidos, dificilmente contribuirá 

para que o país avance rumo a superação dos problemas relativos aos pares opostos 

letrados e iletrados.   

 Os últimos concursos realizados pela SEDUC-GO para contratação de 

professores efetivos ocorreram entre o final de 2009 e o início de 2010. A quantidade de 

aprovados não supriu a demanda das instituições de ensino do estado, pois, entre outros 

fatores, o índice de aprovação foi ínfimo. A Secretaria Estadual de Educação lançou 

nota explicando que o nível de exigência do concurso seria mantido porque  

 

os estudantes merecem professores qualificados, bem preparados, e não foi 

isso que o concurso revelou. Pelo contrário, evidenciou um verdadeiro 

despreparo para o exercício do magistério. "Há estudantes que frequentam as 

escolas por muito tempo e permanecem sem aprender. Precisamos de 

professores preparados, não mais ou menos preparados, precisamos de 

pessoas qualificadas", considerou Milca Severino (SEDUC-GO, 2009). 

 

 Uma análise superficial dessa declaração nos levaria a interpretá-la como 

absolutamente legítima. É imprescindível o estabelecimento de critérios mínimos para 

que se possa exercer o magistério, entre eles, uma formação acadêmica adequada. No 

entanto, vários dos profissionais não aprovados em concurso, considerados, em razão 

disso, despreparados para o exercício do magistério, conforme palavras da SEDUC-GO 
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(2009), assumiram  as salas de aula em um regime de trabalho temporário, o qual, pelas 

condições de trabalho e pela má remuneração, consideramos altamente exploratório.  

Isso pode ser observado, por exemplo, através da comparação entre as tabelas 

salariais
9
, disponibilizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores do Estado de Goiás 

(SINTEGO), referentes ao ano de 2014. Um professor do quadro permanente, com pós-

graduação, no início de carreira, faz jus a uma quantia de R$ 2.897,76 (dois mil 

oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) por quarenta horas 

trabalhadas. Nas mesmas condições, um professor do quadro transitório recebe apenas a 

quantia de R$ 1.758, 94 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro 

centavos). Em termos de rendimento, um professor do quadro transitório custa ao estado 

aproximadamente sessenta por cento do valor destinado ao pagamento de um professor 

efetivo.  

Além disso, os professores que não são contratados em regime estatutário 

sofrem constante pressão dos diretores e da própria SEDUC-GO. Um exemplo desse 

assédio, é que, dificilmente, os professores em regime de contrato temporário aderem a 

greves, a paralisações, a protestos ou a reivindicações por melhores condições de 

trabalho, sob pena de terem seus contratos desfeitos ou mesmo não renovados. Nesse 

sentido, Garcia (2011, p. 85) afirma que  

 

tal prática de organização do trabalho, quando se depara com a EJA, não flui 

por caminhos de perenidade, portanto não deveria permanecer com mesmo 

desenho [...]. As especificidades da educação de jovens e adultos, bem como 

as generalidades que tece com a formação em sentido amplo, não 

contemplam o professor que atue somente por um ano, em contrato 

temporário, e que tenha a atividade docente como um „bico‟, que após um 

ano não será mais a sua forma de subsistência.  

 

 

 Treze educadores formam o corpo docente da EJA no CEJDS, seis deles em 

regime de contrato temporário, ou seja, quase metade do quadro de professores é 

composto através desses laços tênues com a instituição de ensino. Três exercem outras 

atividades profissionais durante o período diurno: agente de saúde, químico industrial e 

técnico de informática. É importante acrescentar ainda que, em todo o estado de Goiás, 

esses professores não receberam, na data legal, a quantia do proporcional de 1/3 

                                                           
9
 A tabela salarial dos professores da rede estadual de educação referente ao ano de 2014 pode ser 

acessada pelo endereço http://www.sintego.org.br/midias/downloads/03072014101027.pdf.  
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referente às férias de julho de 2014, sem que a SEDUC-GO lhes desse qualquer 

justificativa.  

 Ademais, todos os professores, embora considerassem necessária a existência de 

formação específica para o trabalho com a EJA, responderam não terem recebido 

qualquer formação ou orientação para atuarem junto a esse público. Analisemos as 

respostas dadas por dois professores a essas questões.  

 

Professor 1 

 

6. Você recebeu alguma orientação específica para trabalhar com a EJA? 

Qual?  

NÃO RECEBI, MAS FUI ATRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CONSEGUI O CURRICULO MININO DOS EJAS. 

7. Você considera que precisaria de alguma formação ou orientação 

específica para trabalhar com a EJA? Por quê?   

SIM, FAIXA ETÁRIA DIFERENTE, CONTEÚDO DIFERENCIADO, ALVO 

DIFERENCIADO. 

 

Professora 2 

6. Você recebeu alguma orientação específica para trabalhar com a EJA? 

Qual?  

Não 

7. Você considera que precisaria de alguma formação ou orientação 

específica para trabalhar com a EJA? Por quê?  

Sim, porque a vivência, a idade e as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

da Eja são diferenciadas com relação aos alunos do ensino regular. 

 

Podemos observar que os dois professores respondem negativamente à questão 

relativa ao recebimento de alguma formação específica para trabalharem com a EJA. 

Contudo, o professor 1 ressalta que teve a iniciativa de procurar a SEDUC-GO para 

buscar informações sobre essa modalidade de ensino, obtendo em resposta o currículo 

da EJA. Dessa resposta, podemos inferir que o professor faz uma crítica aos colegas que 

não tiveram a mesma atitude de se informarem. Todavia, essa possível crítica revela um 

processo de exclusão, de invisibilização institucional da EJA.  
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 Os professores não precisaram procurar a SEDUC-GO para obterem 

informações sobre o currículo do ensino regular. Ao contrário disso, o receberam em 

mãos, sendo orientados a não desprezá-lo nos planos de aula, uma vez que a 

coordenadora e a tutora pedagógica têm o dever de observar se o professor está 

considerando as Diretrizes Curriculares e o Currículo Mínimo do Estado de Goiás. Por 

que as diretrizes e o currículo da EJA não foram amplamente distribuídos nas escolas?  

Por que não há uma preocupação do grupo pedagógico com os conteúdos ministrados 

na EJA?  

 Uma das hipóteses para responder a essas perguntas é que a EJA não é encarada 

de fato como uma modalidade específica, tornando-se um arremedo de ensino médio. 

Um diálogo entre professores, durante uma reunião de conselho de classe, é bastante 

exemplificativo nesse sentido, pois revela que a EJA se encontra invisibilizada não 

apenas nas políticas de educação básica, mas também afastada da própria formação de 

professores:  

 

Professor A: Eu nunca tinha trabalhado com EJA, aí tô mandando 

exercício como se fosse um terceiro comum mesmo. É assim? Eu não 

sei. (Diário de campo 16/04/15). 

 

Professora B: Teoricamente, não é assim, a EJA tinha que ter 

planejamento específico, livro, apostilas específicos. Mas aqui, não 

sei se é descaso da secretaria porque aqui é periferia, mas aqui nunca 

chegou nada. E olha que já tem muito tempo que tem EJA aqui. Tá 

previsto pra chegar material semestre que vem. Vamos ver. (Diário de 

campo 16/04/15).  

 

 A fala do professor A revela a ausência de formação específica para o trabalho 

com a EJA, o professor tem dúvidas sobre os conteúdos e procedimentos metodológicos 

acerca dessa modalidade de ensino. No segundo semestre de 2013, eu também enfrentei 

essas mesmas dificuldades, não sabia se os objetos de ensino e os procedimentos 

metodológicos adotados no decorrer das aulas estavam adequados à realidade dos 

estudantes e se o processo de ensino aprendizagem estava sendo significativo para eles.  

 Em 2014, já mais experiente, graças ao diálogo com os estudantes da EJA, à 

observação e à reavaliação da minha prática pedagógica, a conversas com o orientador 

dessa pesquisa e à leitura de vários estudos sobre a EJA, pude perceber que os outros 

professores também passam pelo mesmo processo. Porém, por estarmos voltados quase 

que exclusivamente para execução do trabalho pedagógico, havendo pouco tempo para 

o debate e a reflexão sobre nossa prática em sala de aula, não pudemos nos ajudar 



84 
 

mutuamente compartilhando nossas dúvidas e aprendizagem a respeito dessa 

modalidade. Como denuncia Freire (2013.), acabamos, por causa do automatismo e de 

outras causas, separando o preparo do fazer pedagógico e, com isso, toda a comunidade 

escolar tem prejuízos.  

 Notemos que há o reconhecimento por parte de uma das educadoras que não 

seria adequado que o processo de ensino-aprendizagem da EJA se desse pela mera 

transferência dos currículos e procedimentos metodológicos do ensino regular: 

teoricamente, não é assim, a EJA tinha que ter planejamento específico, livro, apostilas 

específicos. Entretanto, a professora não culpa o colega. Ela reconhece que as condições 

estruturais não possibilitam que a especificidade da EJA seja considerada, pois não há 

sequer material específico.  

É importante considerar que a docente levanta como hipótese para ausência 

desses recursos, nas palavras de Pegoretti e Sanches 2004, uma segregação sócio-

espacial: Mas aqui, não sei se é descaso da secretaria porque aqui é periferia, mas aqui 

nunca chegou nada. E olha que já tem muito tempo que tem EJA aqui. Uma 

possibilidade para que o material didático e nenhum outro recurso para EJA tenham 

chegado à escola após tantos anos é o afastamento dos colégios das regiões centrais da 

grande Goiânia.  

Dessa maneira, é consensual entre o grupo de professores do COJDS a 

necessidade de formação específica para o trabalho com a EJA. Essa sensação de 

despreparo, além de explicitar que a EJA não é institucionalmente pensada como uma 

modalidade específica de ensino, mostra que, provavelmente, a maior parte desses 

professores não tiveram contato de forma prática ou teórica com a EJA durante seu 

processo de formação. Para Lemme (2005, p. 76), considerando que a frequência aos 

cursos de EJA é motivada por razões quase sempre explícitas ou explicitadas, o 

professor deve saber que o ingresso nesses cursos 

 

tem por móvel principal um interesse real de indivíduos adultos em lograr 

progresso rápido nas suas condições culturais e técnicas, no sentido de obter 

geralmente um melhoria imediata de ordem econômica, e para isso 

sacrificam quase sempre, suas já reduzidas horas de repouso ou recreação. O 

professor tem, pois que preencher, além dos requisitos normais de um 

domínio completo da técnica, condições especiais que lhe deem uma atitude 

adequada para enfrentar, com sucesso, todas essas variedades de situações 

dos alunos a seu cargo, desde as que são provenientes das condições 

apontadas, até as relativas à diversidade de formação e de conhecimento que 

os mesmos apresentam.  
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Além das condições de trabalho, é necessário refletirmos sobre as relações entre 

professores e alunos da EJA. Os nossos dados revelam que as relações entre professores 

e alunos são marcadas pela ambivalência das perspectivas. Um exemplo disso pode ser 

constado pela forma que os estudantes percebem a relação de hierarquia entre professor 

e educando.  

 

Recorte 2 do anexo C 

 

Violencia nas Escolas  

Escreva um fator que contribui para o aumento da violência na 

Escola.  

Eu acho que a falta de respeito a falta de tolerancia e o bullyng 

contrubuí para violencia, por exemplo as vezes o professor por estar 

acima do aluno acha que pode falar de qualquer maneira, as vezes 

arogante intolera. 

 

 Esse texto também é fruto do debate sobre violência nas escolas do projeto 

Conte até Dez, realizado em todas as escolas goianas da rede estadual. A resposta do 

estudante é interessante porque nos permite analisar vários fatores, entre eles, a 

hierarquia entre professor e aluno parecer algo natural do ponto de vista do estudante 

como podemos observar em: o professor por está acima do aluno. Para o estudante, o 

problema não é estar acima do aluno, mas, em função disso, falar de qualquer maneira, 

as vezes arrogante intolera, isto é, valer-se da suposta posição de superioridade para 

destratar os estudantes.  

 Após a leitura dessa resposta, os alunos concordaram que alguns professores 

falam de forma arrogante. Falam como se a gente não fosse nada, disse uma aluna.  Ela 

também relatou que um professor chegou a perguntar quem são vocês para me criticar? 

Aprendam a aceitar as diferenças!, quando a turma brincou dizendo que a letra dele era 

feia no quadro. Aí a gente ficou sem graça e indignado porque a gente só tava brincado 

como brinca com qualquer um, mas aí ele deu patada e perguntou quem era a gente, 

que agente precisava aprender a respeitar as diferenças (diário de campo).  

 Qualquer tentativa de apresentarmos uma visão única sobre a forma que se dá as 

relações entre docentes e discentes seria simplista e empobreceria nossa análise sobre os 

acontecimentos. Há, a nosso ver, a ambivalência entre situações de disputa e 

colaboração. Analisando mais especificamente a minha própria relação com os 

estudantes, essa contradição se fazia presentes a todo o momento, porque muitas vezes 
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os estudantes me reconheciam como uma amiga que os motivava a dar continuidade aos 

estudos. Esse sentimento de amizade foi demonstrado por várias manifestações 

espontâneas de carinho dos alunos e também por meio das cartas produzidas por eles. 

Vejamos os textos das alunas I e N respectivamente:  

 

E, que as vezes eu fico desaminada em casa, saiu praticamente 

arrastada procurando motivo para busca animação, mas quando 

chego a escola e há vejo me sinto que achei [...]. E e só quando vejo 

pessoas como você que encontro forças para lutar e conseguir meus 

objetivos.  

 

Dany, eu sei que é pouco o que eu sei, mas quero te dizer que você é 

uma pessoa muito alegre, eu posso chegar aqui na escola triste mas 

quando você chega a sua risada fica tudo bom até a tristeza vai 

embora.  

 

 Ler e ouvir essas declarações dos estudantes nos felicita muito, pois mostra que 

estamos conseguindo dar um significado humano para o nosso trabalho e construir 

relações para além da hierarquia historicamente estabelecida entre professores e alunos. 

Contudo, tentar compreender as relações em sua dinâmica requer que ouçamos todas as 

vozes e, ainda durante o debate realizado por determinação da SEDUC, a fala do aluno 

P se constitui em fator essencial para que tentássemos cada vez mais adotar o diálogo 

como essência de nossa prática pedagógica:  

  

Tá, o diálogo é importante, todo mundo fica conhecendo todo mundo, 

tudo mundo fica mais respeitando a história do outro. Mais e aí 

professora, quantas vezes nós sentamos pra conversar esse semestre 

sobre os problemas da escola? 

 

 A fala do estudante demonstra um problema que deve ser analisado para além de 

uma crítica pessoal, pois reflete o próprio caráter monológico do sistema educacional, 

apresentado aos professores e aos alunos como algo não suscetível de discussão. A 

comunidade escolar, em geral, não debate acerca dos problemas da escola, como se 

esses problemas não estivessem diretamente relacionados à comunidade escolar.  

 E somente depois dessa crítica do estudante P é que percebemos que 

praticamente todo o grupo masculino na mesma faixa etária que a dele, isto é, entre 18 e 

20 anos, participavam das aulas de maneira descontínua. E não houve de nossa parte ou 

da gestão da escola, mesmo porque não havíamos percebido essa regularidade, uma 
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tentativa de diálogo com esses jovens para tentarmos entender o que lhes impedia de 

viver o processo de ensino-aprendizagem.  

 Nesse sentido, a nosso ver, não devemos buscar culpados entre a gestão, 

estudantes e professores. É necessário considerar que a nossa pesquisa permitiu, a partir 

da escuta atenta dos estudantes, aprender um pouco mais sobre as demandas deles. E, se 

pouco pudemos fazer por esse grupo de jovens durante nossa pesquisa, provavelmente, 

estaremos mais instrumentalizados para situações semelhantes.  

 É importante considerar que a presença desses estudantes entre 18 e 20 anos na 

EJA demonstra o que se tem  convencionado chamar processo de juvenilização da EJA. 

Do ponto de vista legal, segundo Conceição (2015), o marco para que estudantes cada 

vez mais jovens se matriculassem ou fossem matriculados na EJA se deu com alteração 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692 de 1971. Tal dispositivo legal 

estabelecia como idades mínimas para os exames de suplência _ forma como a EJA era 

compreendida _ 18 anos para o Ensino Fundamental e 21 anos para o Ensino Médio. 

Todavia, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação N° 9.394 fixou, como idade 

mínima de realização dos exames da EJA _ compreendida, agora, pelo menos do ponto 

de visa formal, como uma modalidade de ensino da educação básica _ 15 anos para o 

Ensino Fundamental e 18 anos para ensino médio.  

 Ainda de acordo com Conceição (2015), no plano da gestão educacional, a 

juvenilização da EJA, intensificada a partir da década de 1990, pode ser analisada como 

um indicador do fracasso da educação regular: a escola tem produzido sujeitos para 

EJA. Em consequência de um grande contingente de jovens que não se “adéqua” aos 

moldes do ensino regular, a EJA tem sido enfocada, segundo essa autora, erroneamente, 

em seus aspectos de “suplência” e de “aligeiramento dos estudos”.  

 Não obstante, conforme Conceição (2015), no geral, o perfil de estudantes 

jovens que compõe a EJA, diferente dos adultos, não é marcado pela interrupção dos 

estudos devido às atividades laborais. Para essa autora, tomado o histórico de repetência 

e indisciplina no que diz respeitos a jovens e adolescentes sujeito da EJA, tem servido 

como um instrumento corretivo, um “espaço de “castigo”, depósito dos malsucedidos, 

simultaneamente isolando-os e escondendo-os do restante sadio da população 

institucional” (CONCEIÇÂO, 2015, p. 10).  

 Dessa forma, não podemos descartar a hipótese de que esse processo de 

segregação não tenha sido responsável pelo fato de os estudantes do sexo masculino 

entre 18 e 20 anos terem passados despercebidos por mim, pelos demais professores e 
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pela instituição escolar como um todo durante todo o semestre escolar. Contudo, essa é 

uma questão para pesquisas futuras.  

 Assim, após tentarmos delinear o perfil institucional, dos discentes e docentes, 

no próximo capítulo, partimos para análise da forma como se desenvolveu a SD para o 

trabalho com o gênero carta pessoal junto aos estudantes do 1° ano do Ensino Médio 

EJA do CEJDS.  
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4. CAPÍTULO 3: DESENVOLIMENTO DA SEQUÊNCIAS DIDÁTICA  

 

 No primeiro capítulo desta dissertação, apresentamos os pressupostos teórico-

metodológicos que embasaram nossa prática pedagógica, discutimos, nessa 

oportunidade, acerca da SD, apresentando seus precursores e algumas especificidades 

teóricas que esse dispositivo de ensino assumiu em nosso trabalho de pesquisa. Neste 

capítulo, demonstramos a forma como a SD foi desenvolvida junto à turma de 1° ano 

EJA Ensino Médio do CEJDS.  

 Nossa opção pela SD, como dissemos anteriormente, se deve ao fato de que nos 

pareceu um instrumento eficiente e pouco dispendioso para o desenvolvimento de 

atividades planificadas para a apropriação do gênero do discurso carta pessoal. Dessa 

forma, nossa SD foi estruturada em quatro diferentes atos: i) apresentação inicial, ii) 

produção inicial, iii) análise da produção inicial, atividades de discussão e 

sistematização;  iv) produção final. Contudo, antes de nos atentarmos a cada uma delas, 

realizamos, na próxima seção, uma breve discussão acerca do gênero discursivo carta 

pessoal.  

 

 

4.1. O GÊNERO DO DISCURSO CARTA PESSOAL  

 

A carta pessoal é um gênero discursivo que visa estabelecer uma comunicação à 

distância entre os interlocutores (Silva, 1997) e tem, dependendo da relação de 

intimidade entre esses interlocutores, uma variação no grau de formalidade do discurso, 

isto é, se a carta for enviada a familiares ou a amigos íntimos, ela pode ter uma 

linguagem menos monitorada (mais próxima da variedade de fala dos interlocutores) e 

uma escolha léxico-discursiva de enunciados mais básicos ou relacionados aos gêneros 

secundários.  

 Assim, ainda podemos dizer que a carta pessoal é um gênero do discurso ligado 

à comunicação cotidiana e, normalmente, não apresenta uma forma muito padronizada, 

podendo incorporar várias estruturas (Silva, 1997). A carta pode também abordar 

diversos temas da vida cotidiana e de diversas outras esferas, dependendo do objetivo da 

enunciação. Tomando como referencial os estudos de Bakhtin (2011, p. 265), podemos 
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dizer que a carta pessoal é um gênero propício ao reflexo “da individualidade do falante 

na linguagem do enunciado, ou seja, ao estilo individual”.  

 As constantes transformações pelas quais o gênero carta pessoal vem passando 

nos possibilita empreender um estudo sincrônico e diacrônico desse gênero discursivo 

(Brait, 2012). Sobre a atualização dos gêneros do discurso, Bakhtin (2013, p. 121) 

expõe que  

 

o gênero sempre conserva elementos imorredouros da archaica. É verdade 

que nele essa archaica só se conserva graças à sua permanente renovação, 

vale dizer, graças à atualização. O gênero é e não é o mesmo, sempre é novo 

e velho ao mesmo tempo. O gênero renasce e se renova em cada nova etapa 

do desenvolvimento da literatura e em cada obra individual do gênero. Por 

isso, não é morta nem a archaica que se conserva no gênero; ela é 

eternamente viva, ou seja, é uma archaica com capacidade de renovar-se. O 

gênero vive do presente, mas recorda o seu passado, o seu começo. É o 

representante da memória criativa no processo de desenvolvimento literário. 

É precisamente por isso que tem a capacidade de assegurar a unidade e a 

continuidade desse desenvolvimento (grifos do autor).  

 

 

A carta pessoal é um gênero do discurso que tem passado por transformações 

devido ao desenvolvimento tecnológico. A troca de correspondência que antes se dava 

via correios exigia, por questões de segurança, que a carta viesse acompanhada de 

vários elementos, tais como: selo,  envelope que indicasse endereços do remetente e do 

destinatário, data e local de onde a carta foi escrita, por exemplo.  

Com o advento da internet, esses elementos passam a ser desnecessários, pois as 

pessoas trocam correspondência em tempo real. Contudo, o que se convencionou 

chamar de e-mail pessoal, muitas vezes, se constitui uma carta pessoal. Segundo Silva 

(1997), é necessário cautela ao definirmos o e-mail como um gênero, porque ele é um 

dispositivo eletrônico de troca de mensagens e arquivos digitais, isto é, um correio 

eletrônico e não uma forma relativamente estável do dizer.  

Porém, observa-se que se convencionou a denominar todo o conteúdo enviado 

ou recebido por correio eletrônico com o nome do próprio dispositivo de troca de 

mensagem, ou seja, e-mail. Há, nesse sentido, no uso cotidiano, uma maior preocupação 

com a classificação da esfera de circulação do que com o próprio gênero. Desse modo, 

no geral, se classificam os e-mails em pessoais e profissionais.  

Por esse motivo, não podemos dizer que todos os e-mails pessoais se constituem 

em cartas pessoais, pois a pessoas podem fazer circular diversos gêneros do discurso 

por meio ou mesmo com o nome de e-mail pessoal. Para sanar essa dúvida, é necessário 
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atentarmo-nos as marcas retóricas de cada gênero, ou seja, as suas formas relativamente 

estáveis (BAKHTIN, 2011a).  

 Apesar de termos em vista esse processo de transformação do gênero discursivo 

em questão, optamos por propor uma SD a partir da exploração da carta pessoal nos 

moldes como ela ainda circula em papel. Dito de outro modo, trabalhamos com a turma 

a carta escrita numa folha pautada, com um interlocutor específico, sem a exigência de 

uma linguagem rebuscada ou muito formal, etc. A seguir, apresentamos as etapas da 

sequência didática desenvolvida com a turma da EJA no período de 26 de fevereiro a 31 

de março  de 2014. 

 

4.2. APRESENTAÇÃO INICIAL 

  

Neste módulo, os estudantes realizaram uma tarefa, isto é, escreveram uma carta 

pessoal. Para que pudessem escrever para um interlocutor real, foi indicado que 

enviassem a carta para a professora de Língua Portuguesa. Nesta carta, eles deveriam se 

apresentar, falarem a respeito da trajetória escolar e de como estavam se sentido na nova 

escola. 

Desenvolvemos essa atividade nos primeiros contatos com a turma a fim de 

alcançarmos maior autenticidade no processo de produção, uma vez que ainda não 

conhecíamos a maioria dos estudantes. A atividade/estratégia nos possibilitou conhecer 

melhor os estudantes e conduzir o processo pedagógico de maneira mais coerente com a 

realidade deles.  

Todavia, com base no trabalho de Bernini e Menegassi (2013, p. 19), realizado a 

partir da produção de cartas pessoais em sala de aula, cujo objetivo era que estudantes 

do ensino fundamental escrevessem cartas de despedidas ao professor de Geografia, 

ressaltamos, mais uma vez, a necessidade de não perder de vista que, por mais que 

tentemos tornar a situação de produção textual autêntica,  

 

a carta pessoal, ao estar em uma situação escolar, ao ser solicitada pela 

professora de Língua Portuguesa, passa a perder a sua significação real, 

mesmo com a finalidade de ser entregue a um interlocutor real externo, passa 

a fazer parte de uma situação escolar, pois os alunos só escrevem porque foi 

solicitado, não foi algo espontâneo. O enunciado concreto, no caso da carta, 

nasce, vive e morre no processo da interação social entre os participantes da 

enunciação_ alunos e professor de Geografia _ (VOLOSHINOV/BAKHTIN, 

1976, p. 9), via professor de Língua Portuguesa, mesmo sabendo-se da 

artificialidade ali presente.  
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 Diante dessa limitação, é necessário cautela, pois não devemos limitar nossos 

estudantes a simples produção de texto para escola, mas sim possibilitar, através de 

nossa mediação pedagógica, que eles produzam textos na escola (GERALDI, 1997). 

Nesse sentido, procuramos observar na elaboração das propostas textuais de nossa SD 

alguns elementos considerados por Geraldi (1997) como essenciais à produção de textos 

em qualquer modalidade:  

 

a) ter o que dizer; 

b) ter um motivo para se dizer o que se tem a dizer; 

c) ter para quem dizer o que se tem a dizer, em outra palavras, ter no horizonte da 

comunicação um interlocutor real ou imaginário que regulará a elaboração do 

discurso;  

d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para um 

interlocutor especificado;  

e) escolher uma estratégia para se dizer o que se tem a dizer.  

 

Com base nessas diretrizes, elaboramos a seguinte proposta de produção textual para 

o trabalho com o gênero carta pessoal:  

 

1.  Você deve escrever uma carta se apresentando para sua professora de Língua 

Portuguesa. Nesta carta, você deve falar sobre alguns dados pessoais: nome, 

naturalidade, atividade profissional, trajetória familiar e escolar. Além disso, se 

desejar, você pode fazer algumas perguntas para a professora sobre esses mesmos 

dados pessoais ou sobre a atividade profissional dela.  

 

No que diz respeito a ter o que dizer, observemos, nessa proposta, que os estudantes 

precisavam falar a respeito de  dados pessoais, da vida profissional e da  trajetória 

escolar. Ademais, se desejassem, poderiam interpelar a professora sobre as mesmas 

questões. O motivo para dizer é se apresentar para a professora de Português e, caso 

desejassem, conhecê-la um pouco melhor por meio de perguntas elaboradas ao longo da 

carta. A interlocutora, isto é, a destinatária da carta deveria ser a professora de Língua 

Portuguesa. O locutor, por sua vez, deveria ser o próprio estudante e, por fim, a 

estratégia para se dizer a ser utilizada era o gênero carta pessoal.  
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Percebe-se, portanto, que a proposta de produção textual visou estabelecer um 

diálogo entre professora e estudantes a fim de diminuir a artificialidade no processo de 

produção escrita. Logo, na primeira leitura da carta, não poderia me comportar como 

uma mera avaliadora do texto produzido pelo aluno, sob risco de retomar a ideia de 

simplesmente fazer com que os estudantes produzissem texto para escola.  

Todavia, embora nos consideremos exitosos em nosso objetivo, uma vez que escrita 

fluiu de forma natural para a maioria dos estudantes, alguns alunos não perderam de 

vista a ideia de estarem sendo avaliados por uma professora de língua portuguesa, sendo 

esta a maior preocupação que relatam em seus textos. Observemos, por exemplo, a carta 

produzida pela aluna L:  

 

Senador Canedo 26 de fevereiro de 2014 

Olá professora  

Meu nome é L espero que neste ano você possa me ensinar muitas coisas estou com os 

estudos atrazados espero aprender muitas coisas como por exemplo a escrever corretamente 

como pode observar a minha escrita está bem comprometida.  

Minha vida e um pouco complicada por causa de muitas coisas parei de estudar e tenho 

muita dificuldade com o português tenho muita vergonha de escrever errado e não saber 

pontuar corretamente espero aprender porque isso me prejudica bastante e eu pretendo fazer o 

Enem esse ano mais escrevendo assim não vou poder fazer a redação porque e vergonhoso 

apresentar algo com tantos erros.  

Antes de mais nada desculpe pela poluição visual que está lendo mais e bom que pode 

ver o quanto necessito aprender língua Portuguêsa até mesmo as regras básicas de português 

estou tendo dificuldades como pode observar estou morrendo de vergonha de te entregra está 

carta mais e preciso para que possa me ajudar obrigado. 

Atenciosamente: L.  

 

 Antes de partimos para algumas considerações sobre a carta, é importante 

destacarmos que a estudante L apresentou muita resistência em escrever a carta. Ela 

dizia constantemente: não sei escrever não professora. Foi preciso um longo e 

continuado diálogo para que a aluna produzisse o primeiro texto, este, por sua vez, foi 

entregue apenas quando a maioria os discentes já havia começado a fazer outras 

atividades.  

 A nosso ver, a leitura da carta revela alguns dos fatores que possivelmente 

bloqueiam o processo de escrita da estudante L, o principal deles, provavelmente, seja 
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uma trajetória de ensino-aprendizagem de língua portuguesa calcada na gramática 

tradicional, tomada, nesse caso, como teoria linguística e, por conseguinte, na noção de 

erro.  

 Não se trata aqui de negar o ensino do que se convencionou denominar 

gramática tradicional, mas de reconhecê-la, conforme sugere Bagno (2009. p. 64), 

“como um importante patrimônio cultural do Ocidente, mas não para ser aplicada 

cegamente como única teoria linguística válida, nem, muito menos, como instrumental 

adequado ao ensino”.  

Diante do exposto, a resistência da estudante em escrever, em fazer uso da sua 

língua por estar com muita vergonha de escrever errado e não saber pontuar 

corretamente, por estar morrendo de vergonha de entregar está carta revela a 

internalização dessa noção de erro e da ideia de que quem não “fala certo” não deve 

tomar a palavra.  

A análise do texto da aluna L e do comportamento dela em sala de aula nos 

levam a perceber que as línguas não servem apenas para comunicar, mas também para 

silenciar. Scherre (2005, p. 89) afirma que as línguas mais do que “sistemas de 

comunicação e identificação, podem ser também perversos instrumentos de exercício do 

poder”. Exercício de poder realizado, entre outros, pelo professor de Língua Portuguesa, 

uma vez que se depreende, por meio da carta da discente L, a representação desse 

profissional como o responsável por apontar, corrigir os “erros” e ensinar as regras.  

Assim, em nosso país, de acordo com essa autora, em decorrência desse 

exercício perverso de poder, bem como da confusão entre as noções de língua e de 

gramática normativa, é comum que se ouça de falantes nativos do português: eu não sei 

falar direito, português é muito difícil. Esse também é o pensamento revelado pela 

estudante L ao longo de toda sua carta, chegando a considerar que desconhece mesmo 

as regras básicas de sua própria língua: necessito aprender língua Portuguêsa até 

mesmo as regras básicas de português.  

A ideia de certo ou errado, todavia, conforme reflexão de Scherre (2005), não 

obedece a critérios linguísticos e sim a critérios sociais, em outras palavras, não se julga 

os usos linguísticos, se julga o falante. Ao tomarmos a palavra, a nossa origem social é 

revelada. Possivelmente, vamos ser categorizados pela nossa posição sócio-econômica, 

pela região em que nascemos, pelo nosso grau de escolaridade etc. Não correspondendo 

essas varáveis às que gozam de prestígio em nossa sociedade, certamente, não seremos 
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considerados “bons falantes” da Língua Portuguesa. Vale repetir que esse julgamento é 

realizado com base em critérios sociais e não com base em critérios linguístico.   

Logo, no desenvolvimento da SD para o trabalho com carta pessoal, a primeira 

de três desenvolvidas com os estudantes, não nos atentamos para os aspectos 

notacionais da variedade de prestígio da Língua Portuguesa. Nosso objetivo era elaborar 

estratégias para que os estudantes se sentissem motivados a escreverem.  

A nosso ver, uma ênfase excessiva na forma pode, como ilustramos por meio da 

carta produzida pela aluna L, bloquear o processo de escrita, levando o aluno a acreditar 

que não sabe a própria língua. Recorremos mais uma vez ao pensamento de Scherre 

(2005, p. 92) para frisar que enquanto professores de língua materna devemos ter 

ciência e levar nossos alunos a saberem que as dúvidas ortográficas  

 

sempre existiram e sempre existirão; uma das razões é o distanciamento usual 

entre escrita e a fala; com o passar do tempo. E, se as línguas não fossem 

primordialmente usadas como instrumentos de poder, mas essencialmente 

como preciosos instrumentos de comunicação e manifestação dos 

sentimentos e conhecimentos, certamente erros ortográficos perderiam a 

importância que lhes é atribuída. E, se nós, homens, fôssemos mais 

democráticos e menos opressores, a discriminação linguística não teria lugar 

em nossas mentes e em nossos corações. Então, só haveria lugar para as 

saudáveis diferenças linguísticas (grifos da autora).  

 

 

Antes de partimos para análise da carta propriamente dita, ressaltamos a 

importância do referencial teórico que sustenta nossa prática pedagógica e conduz nosso 

olhar sobre o texto do aluno. Em uma perspectiva em que não conseguíssemos 

diferenciar variedade padrão de língua e de linguagem, muito provavelmente, 

incorreríamos no erro de nos atermos apenas às dificuldades que o estudante apresenta 

em relação à língua escrita, deslegitimando, silenciado a história, o discurso do 

estudante. 

 Parafraseando Geraldi (1997), estaríamos mais uma vez negando o direito à 

palavra dos sujeitos oriundos das classes desprivilegiadas, furtando-nos de ouvir a 

história, contida e não contada, da grande maioria que ocupa os bancos escolares. 

Tomaríamos o outro não como sujeito de discurso, mas apenas como objeto de nosso 

discurso, o que contrariaria o caráter dialógico e polifônico de qualquer prática 

pedagógica, conduzindo-nos mais uma vez aos preceitos da educação bancária, ao 

ensino da língua enquanto norma.  



96 
 

Logo, a nossa preocupação inicial não era as possíveis dúvidas ortográficas que 

os estudantes apresentariam, mas sim possibilitar que eles pudessem vivenciar 

experiências com a palavra escrita. Para tanto, todas as atividades da SD foram 

desenvolvidas em sala de aula. Objetivávamos, desse modo, que os alunos não tivessem 

a participação no processo de ensino-aprendizagem limitada pela impossibilidade de 

realizarem as tarefas escolares e que pudessem, durante a realização das mesmas, contar 

com nossa ajuda e com a dos colegas.  

Porém, isso requereu considerarmos de antemão a impossibilidade de todos os 

estudantes terminassem todas as atividades da SD ao mesmo tempo. Na nossa 

experiência pedagógica com a turma pesquisada, por exemplo, houve momentos em que 

a sala estava divida em três grupos em que cada um realizava uma atividade diferente da 

SD: o primeiro grupo respondia às questões de análise de um texto, o segundo 

trabalhava na primeira versão do gênero solicitado na SD e o terceiro partia para 

reescrita.  

Nesse contexto, por óbvio, não tínhamos uma sala silenciosa, pois os alunos 

além de solicitarem a presença da professora, conversavam entre si. Acreditamos que 

esse processo, além de contribuir para que um maior número de estudantes pudesse 

realizar as atividades, ajudou no estabelecimento e fortalecimento dos vínculos afetivos 

do grupo de alunos entre si e com a professora. Na próxima seção, analisamos a 

produção inicial do estudante R.  

 

4.3. ANÁLISE INICIAL DAS CARTAS PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES 

 

 Uma produção inicial foi solicitada aos estudantes para analisarmos o que eles 

conseguiam ou não realizar em relação ao gênero discursivo carta pessoal. A partir 

dessa análise, buscamos elaborar um conjunto de atividades para ajudar os estudantes a 

compreenderem os aspectos sociodiscursivos, as marcas retóricas e alguns dos 

elementos da composição do gênero discursivo estudado.  

Nos dois primeiros capítulos deste trabalho, tratamos desses aspectos 

metodológicos do processo de ensino-aprendizagem e dos instrumentos utilizados na 

pesquisa. Nessa seção, partimos da análise de uma carta escrita pelo aluno R. A escolha 

do texto produzido por esse aluno para fins de exemplificação nessa pesquisa foi 

motivada por diferentes razões: 
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 i) o alto grau de envolvimento do estudante durante as aulas e a sua explícita vontade 

de melhorar a caligrafia, interpretada, em nosso trabalho, como necessidade de 

conseguir fazer um uso mais preciso da modalidade escrita; 

 

 iii) demonstrar-nos que o domínio ou não da modalidade escrita da língua está 

diretamente relacionado à trajetória de vida dos sujeitos; 

 

 iii) ter constituído-se, em nossa prática pedagógica, um exemplo prático de 

desconstrução dos métodos de ensino que se iniciam das partes para o todo, do mais 

simples para o mais complexo. Embora R tivesse enorme dificuldade de utilizar o 

caderno durante atividades que podem ser consideradas mais simples como, por 

exemplo, responder questões a partir da leitura de um texto, produzia textos com uma 

naturalidade que nos impressionava. Dessa forma, se tivéssemos atentado-nos apenas a 

dificuldade que o estudante apresentava para manusear o caderno, tanto a experiência de 

aprendizagem dele como a nossa teriam sido prejudicadas, posto que insistiríamos   na 

necessidade de que o discente primeiro dominasse essa atividade mais elementar para 

que depois pudesse produzir textos.  

Passemos, portanto, à leitura da carta do estudante R escrita em sala de aula no 

dia 14 de fevereiro de 2014.  

 

Senador Canedo, 14/02/014  

Oe professora meo nome é R sou natural de Canto do Burití P.I comessei a estudar com 7 anos 

de idade fiz apena a 3º serie Parei para trabalhar. depos retornei aos estudos novamente 

estudando no EJA Fiz o Pémeiro ano mas não conseguí terminar o 2º ano por motivo de 

condiçoes Finanseiras Porque não tinha transporte Para ir ao Colegio o Colegio era muito 

longe estava chegando atrazado a diretora falou que não ia deixar eu entrar mas na sala de 

aual Por isso Fui obrigado a desistir novamente. dessidé viajar para Goiania trabalhar na 

construção civil trabalhei como ajudante, classifiquei como pedreiro, e dessidi terminar o 

ensino medéo porque o ano que vem eu quero cursar para mestre de obras e como ensino 

médio fica bem más facil.  

 

Nesse texto, observamos que o estudante demonstra conhecimento da estrutura 

do gênero carta pessoal, tais como indicação do lugar onde a carta foi escrita, a data, o 

vocativo e a assinatura. Esses aspectos não devem ser analisados apenas do ponto de 

vista formal. Mais do que isso, no texto em questão, eles são utilizados para situar os 
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sujeitos da interlocução. Assim, ao dizer Oe professora, o emissor situa o seu 

interlocutor a partir do papel social por este exercido, ou seja, o de professora, situando 

a si mesmo a partir do lugar social que ocupa na esfera escolar, o de estudante. 

Vimos, anteriormente, que a hierarquia entre os papéis de educador e educando 

não é algo superado em nossa sociedade. Portanto, não podemos deixar de considerar 

que o estudante regula o seu discurso em função dessa relação hierárquica. Porém, é 

possível perceber que há uma tentativa de amenizá-la, criando uma proximidade entre 

professora e aluno, dado ao próprio caráter pessoal do gênero e do conteúdo expostos. 

Isso pode ser constatado por meio do uso da interjeição Oe que imprime um tom 

de informalidade à carta, pois notaríamos um distanciamento maior se o estudante 

tivesse recorrido ao uso de expressões mais formais na construção do vocativo como, 

por exemplo: Cara professora. O estabelecimento dessa proximidade entre os 

interlocutores é coerente com caráter altamente pessoal do conteúdo da carta.  

Na carta, há a predominância de sequências narrativas por meio das quais o 

estudante elabora uma breve síntese de sua vida escolar e profissional, mostrando 

alguns motivos da interrupção da trajetória escolar:  

 

fiz apena 3º serie Parei para trabalhar [...] não conseguí terminar o 

2º ano por motivo de condiçoes Finanseiras Porque não tinha 

transporte Para ir ao Colegio o Colegio era muito longe estava 

chegando atrazado a diretora falou que não ia deixar eu entrar mas 

na sala de aual 

  

É possível perceber uma trajetória escolar marcada pela descontinuidade devido 

à necessidade precoce de se integrar ao mundo do trabalho. Esse dado requer que 

tomemos a noção de infraestrutura, pois para manutenção e fortalecimento das bases 

econômicas, um enorme contingente de brasileiros é impedido de ter o devido acesso à 

leitura e à escrita como bens sociais para serem empregados como força de trabalho na 

constituição de riquezas e na elevação de obras públicas (BRASIL, 2000). Riqueza e 

obras públicas das quais eles têm pouco ou nenhum acesso.  

Também, podemos perceber, a partir da leitura da carta, que o acesso à educação 

formal é impedido por outros fatores, entre eles, a mobilidade urbana. É necessário 

considerarmos, segundo Pegoretti e Sanches (2004), a existência de uma segregação 

sócio-espacial, sobretudo no que diz respeito aos que vivem no campo, que se constitui 

em um espaço isolado no contexto da cidade.  
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Nesse processo de segregação sócio-espacial, Pegoretti e Sanches (2004, p. 3) 

afirmam que a questão do transporte exerce papel fundamental, “visto que o seu 

funcionamento e a sua configuração espacial podem incentivar a segregação e 

determinar o controle sobre a mobilidade social de determinados grupos populacionais”. 

Desse modo, o aluno R foi impedido de acessar a escola porque morava longe da 

instituição e, por não dispor de transporte, chegava atrasado às aulas. Isso também 

revela que, através de seus agentes, a escola pode exercer o papel de legitimar essa 

segregação.  

A segregação sócio-espacial caracteriza, ainda de acordo com Pegoretti e 

Sanches (2004), o espaço urbano das cidades: de um lado, pessoas com alto poder 

aquisitivo e de mobilidade, formando a “cidade legal”, dotada de infra-estrutura; do 

outro, a classe formada por pobres e miseráveis, com baixíssima condição de 

mobilidade, habitando as chamadas “cidades ilegais”, desprovidas de equipamentos, 

serviços e de infra-estruturas; e ainda, mais distante, os que vivem na área rural, a qual 

se constitui em um espaço isolado dentro do contexto da cidade. 

Notemos que essa segregação sócio-espacial está diretamente relacionada aos 

modos de produção e a manutenção da infraestrura (BAKHTIN, 2009). Os cidadãos que 

se encontram na base dos processos de produção para a manutenção do status quo são, 

estrategicamente, impedidos de acessarem os bens sociais e culturais e, 

consequentemente, de buscarem qualquer forma de ascensão social. Nesse sentido, a 

superestrutura (BAKHTIN, 2009), isto é, as instituições exercem papel fundamental de 

permanência da sociedade altamente hierarquizada.  

No que diz respeito à vida profissional, o estudante nos mostra como foi o seu 

processo de ascensão profissional na construção civil: trabalhei como ajudante, 

classifiquei como pedreiro. Além disso, R também faz algumas projeções para o seu 

futuro profissional: dessidi terminar o ensino medéo porque o ano que vem eu quero 

cursar para mestre de obras e como ensino médio fica bem más facil. Percebemos que 

mais uma vez a instrução formal aparece como uma facilitadora para ascensão 

profissional, pois o estudante reconhece que, ao terminar o Ensino Médio, terá maior 

facilidade para realizar o curso de mestre de obras.  

 Diante do exposto, é possível perceber que a ideia de inacabamento perpassa o 

discurso do estudante enquanto vivência. O estudante relata as transformações que 

ocorreram em sua vida e, parafraseando Machado (2010), também consegue representar 

o seu universo probabilisticamente. Em outras palavras, o estudante não demonstra uma 



100 
 

visão fatalista da vida. Ao contrário disso, além do já vivido, é nos apresentado o devir: 

ano que vem eu quero cursar para mestre de obras e como ensino médio fica bem más 

fácil.  

 Essa análise inicial do texto dos estudantes, muito além de nos mostrar que eles 

precisavam ter maior contato com a língua escrita por meio da leitura e da produção de 

texto, a fim de que resolvessem diversos problemas notacionais, ensinou-nos a ler a 

história de cada um deles como um constante processo de superação. Na próxima seção, 

apresentamos um conjunto de atividades de sistematização realizada para que os 

estudantes pudessem se apropriar de forma mais consistente do gênero carta pessoal.  

 

 

4.4. ATIVIDADES DE SISTEMATIZAÇÃO 

 

Ao iniciarmos nosso estudo a partir da apresentação de exemplos do gênero 

carta pessoal, propomos a leitura de uma carta disponível via internet, escrita por uma 

esposa e enviada ao marido dela que passa todo o tempo em frente ao computador:  

 

Querido Marido, 

Estou lhe mandando esta pela internet, para ter certeza de que você a lerá. Desculpe-me a 

decepção, mas creio que você deve saber o que está acontecendo em casa desde que seu 

computador entrou em nossas vidas há dois anos. 

As crianças estão bem. Pedrinho está com sete anos agora e é um garotão. Ele desenvolveu 

uma habilidade nas artes. Pintou um quadro da família para um trabalho na escola, e todos 

estão muito realistas. Suas costas estão PERFEITAS. Você vai se orgulhar dele. 

Sarinha fez três anos em maio. Ela se parece muito com você nessa idade. Ela é linda e 

inteligente. Ela sempre lembra que você passou uma tarde inteira conosco no seu último 

aniversário. Que dia lindo para ela, mesmo levando em conta que tinha dado uma tempestade e 

faltou luz. 

Eu estou bem. Tingi o cabelo de loiro no ano passado e descobri que é muito mais divertido. 

Jorge, isto é, o Sr. Jorge, o chefe do departamento, se interessou, digamos assim, pela minha 

carreira e está sendo um grande amigo. 

Descobri que as tarefas domésticas ficaram muito mais fáceis depois que percebi que você não 

se importa que passe o aspirador em você, e que travesseiro de penas te faz roncar. 

A casa está legal. Mandei pintar a sala no verão, tenho certeza que você percebeu. Tomei 

cuidado para que os pintores cortassem um buraco na capa de proteção para não te perturbar. 

Bem, querido, preciso ir. Jorge, isto é, o Sr. Jorge, quero dizer, está nos levando para Campos 

do Jordão e preciso arrumar as malas. Pedi para a empregada cuidar das suas coisas, levar 

café e as refeições na sua mesa, como você gosta. 

Espero que você e o computador se dêem bem enquanto estivermos fora. Pedrinho, Sarinha e 

eu pensamos muito em você. Lembre-se de nós quando estiver tirando seu backup. 

Beijos, sua esposa. 

Carta ao marido que não sai da frente do computador. Disponível em: 

<http://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/humor/carta-marido-que-nao-sai-da-frente-do-

computador/>. Acesso em: 25 maio. 2015. 
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Após a leitura realizada pela professora, os estudantes receberam algumas 

questões para serem respondidas no caderno. As questões foram elaboradas a fim de 

fazer com que os estudantes percebessem os elementos estruturais da carta pessoal e os 

efeitos de sentido produzidos pelo texto. Durante a realização das atividades, os 

estudantes podiam solicitar o auxílio da professora e o dos colegas. Os alunos 

precisaram de duas aulas para responder  às questões. Feito isso, solicitei que as 

mesmas fossem respondidas oralmente. 

Embora tenhamos elaborado treze perguntas, nesse trabalho serão apresentadas 

apenas duas
10

. Com a primeira questão: Por que podemos dizer que o texto lido é uma 

carta?, visávamos que os estudantes percebessem os elementos estruturais, as 

regularidades que compõem o gênero carta pessoal. Contudo, todos os estudantes 

responderam a questão apresentando a motivação da esposa para escrever a carta. 

Vejamos, por exemplo, a resposta elaborada pela aluna G:  

 

I.  Mostrar para ele, depois que o computador entro na sua vida, ele 

não mais se êmportou com a família nem com a casa. E que 

provavelmente ele estaria perdendo sua esposa.  

 

As respostas dos outros estudantes se assemelharam a da  aluna G. Nesse 

sentido, observamos que embora os estudantes não conseguissem demonstrar ou nomear 

os elementos estruturais da carta, eles o utilizaram quando escreveram a carta à 

professora de Língua Portuguesa.  

Portanto, buscamos fazer uso da carta lida em sala de aula, bem como dos 

conhecimentos que os estudantes já tinham para explicitar as regularidades presentes no 

gênero. Assim, no quadro negro, delimitamos quatro margens e pedimos que os 

estudantes imaginassem que aquele espaço fosse uma folha de caderno e que, nela, 

escreveríamos uma carta. Após isso, perguntamos: o que temos que escrever primeiro? 

Não demorou pra que a respostas viessem, entre elas: título e local, data. Perguntamos 

aos estudantes se esses elementos se faziam presentes na carta lida em sala de aula e o 

porquê de não se fazerem presentes.  

Essa foi uma oportunidade de explicar aos estudantes que o título, embora possa 

aparecer nas cartas, não é um elemento constitutivo da carta pessoal e que o local e data, 

com a evolução dos suportes do gênero carta pessoal, também passaram, em muitos 

                                                           
10

  As demais questões estão disponíveis no anexo B.  
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casos, a ser elementos facultativos. Em uma carta enviada por e-mail, por exemplo, o 

remetente saberá, automaticamente, o dia e a hora em que o destinatário a enviou. 

Outros suportes tecnológicos permitem inclusive que se saiba o local de onde a carta foi 

enviada.  

Em seguida, explicamos aos estudantes que a carta apresenta interlocutores 

definidos geralmente denominados: remetente e destinatário. Porém, antes de 

escrevermos é preciso que especifiquemos bem cada um deles para não corremos o 

risco de utilizar uma linguagem inadequada. Nessa oportunidade, foi possível discutir 

com os alunos aspectos de adequação linguística.  

Assim, ao explicar que a carta apresenta um elemento chamado vocativo, 

frisamos a necessidade de este ser elaborado de forma adequada com o grau de 

intimidade que temos com o nosso interlocutor, a fim de não gerar ou gerar 

distanciamento. Pedi para que os estudantes identificassem o vocativo da carta lida. 

Prontamente, eles responderam: Querido marido. Perguntei ainda se este vocativo 

revelava algum nível de intimidade entre remetente destinatário, entre outras respostas 

obtive: claro, pressupõe-se que marido e mulher tenham certa intimidade. Todavia, é 

interessante destacar que o nível de intimidade que se infere do vocativo não se 

confirma ao longo da carta e, em vários momentos, os estudantes afirmaram que o 

marido era um estranho para a família.  

A segunda pergunta _ Qual a motivação da esposa para escrever a carta ao 

marido?_ possibilitou a explicação de uma regularidade de ordem metalinguística da 

carta pessoal, pois os gêneros epistolares, de forma geral, apresentam, já no primeiro 

parágrafo, as razões que levaram o remetente a escrever. Na carta analisada em sala de 

aula, os estudantes constataram que a motivação da carta era comunicar algo ao marido, 

entre outras repostas, para exemplificar, apresentamos a resposta elaborada oralmente 

pele discente B: chamar a atenção do marido, mostrar que estava acontecendo na vida 

deles desde que o computador entrou na vida deles, se despedir do marido, de avisar 

que tava indo embora com outro.  

Essa resposta nos chamou atenção porque a aluna percebeu que, na carta, a 

esposa também tinha o objetivo de se despedir do marido, de dizer a ele que havia 

encontrado outra pessoa. Entretanto, além disso, observamos que a resposta elaborada 

por escrito pela estudante, num primeiro momento, era totalmente diversa. Vejamos: 

Bem o principal motivo de ela escrever a carta ao marido e que ela esta totalmente 

interligado ao computador eu entendi que na verdade o marido dela é realmente o 
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computador. É possível perceber que, a princípio, a estudante acredita que a esposa é 

quem vivia em função do computador é que este era o destinatário da carta. Todavia, 

após a discussão em sala de aula, a aluna muda a perspectiva de leitura.  

Tornou-se necessário discutir com os estudantes outros dois elementos 

estruturais: despedida e assinatura. Nessa ocasião, os estudantes perceberam que assim 

como o vocativo, esses elementos variam de acordo com a intimidade existente entre os 

interlocutores, não havendo uma forma fixa.  

Ainda para sistematizar o conhecimento sobre carta pessoal, realizamos 

atividades com letra da canção de Benil Santos e Raul Sampaio A carta.  Além de 

entregarmos a letra da canção para os estudantes, passamos um vídeo em que esta é 

interpretada por Renato Russo e Erasmo Carlos. Assim, após a leitura do texto, os 

estudantes deveriam, em duplas, a responder a cinco questões. A seguir, transcrevemos 

a atividade proposta:  

 

1. Leia o texto e responda as questões: 

 

A Carta  

 

Escrevo-te estas mal traçadas linhas  

Meu amor 

Porque veio a saudade visitar meu coração 

Espero que desculpes os meus erros por favor 

Nas frases desta carta que é uma prova de afeição 

Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará 

Resposta imediata me chamando de meu bem 

Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais 

Não sei amar na vida mais ninguém 

Tanto tempo faz 

Que li no teu olhar 

A vida cor de rosa que eu sonhava 

E guardo a impressão 

De que já vi passar 

Um ano sem te ver 

Um ano sem te amar 

Ao me apaixonar por ti não reparei 

Que tu tivestes só entusiasmo 

E para terminar amor assinarei 

Do sempre sempre teu 

SAMPAIO, R; SANTOS, B. A carta. Disponível em: < http://www.vagalume.com.br/renato-

russo/a-carta.html>. Acesso em:  25 maio 2015. 

 

a) Quais elementos linguísticos a canção apresenta para que possamos chamá-la de carta 

pessoal?  
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b) Qual o objetivo do remetente da carta?  

c) Quais reações os remetente da carta acredita que o destinatário terá ao receber a carta?  

d) Quais argumentos o remetente da carta utiliza para convencer o destinatário?  

 

 

 O objetivo dessa atividade, além de analisar a produção de sentidos, era 

provocar os estudantes para mais uma reflexão sobre os elementos linguísticos da carta 

pessoal, fazendo uso das discussões realizadas nas aulas anteriores. Durante a discussão 

da atividade, foi possível perceber que, embora não unanimemente, os estudantes 

conseguiam precisar os elementos formais constitutivos do gênero discursivo e as 

estratégias argumentativas utilizadas pelo remetente da carta para conquistar a adesão 

do interlocutor.  

Dessa forma, não foram apresentadas muitas dificuldades em relação à primeira 

questão: Quais elementos linguísticos a canção de Erasmo Carlos apresenta para que 

possamos chamá-la de carta pessoal?. Os estudantes conseguiram precisar os 

interlocutores, identificar a motivação da carta, a despedida e a assinatura.  

Nas demais questões, a maioria dos estudantes sublinhou e leu os trechos da 

carta que acreditava ser a resposta. Assim, como resposta à pergunta Qual o objetivo do 

remetente da carta?, os estudantes disseram: pedir perdão, se reconciliar com a amada. 

Na questão Quais reações o remetente da carta acredita que o destinatário terá ao 

receber a carta?, os estudantes, a princípio, disseram: que ela perdoe ele.  

Diante disso, disse aos alunos que embora estivessem certos, o remetente da 

carta antecipava outra possível reação e perguntei qual seria essa reação. Os estudantes 

não conseguiram responder de imediato. Assim, tentei reformular a questão: o que o 

remetente da carta não gostaria que acontecesse após o recebimento da carta? O 

estudante R respondeu: que ela não leia carta! Questionei por quais motivos ela não 

leria a carta e, prontamente, esse mesmo aluno respondeu: ela pode tá muito revoltada e 

rasgar a carta antes de lê.  

 É importante ressaltar que a discussão sobre o texto em sala de aula é tão 

produtiva quanto uma atividade escrita, gerando aprendizagem para estudantes e 

professores. No nosso caso, as perguntas elaboradas durante as discussões foram 

possibilitadas a partir das respostas dos alunos às questões iniciais. A compreensão do 

texto como um todo também foi ampliada para ambas as partes, pois os estudantes 
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conseguiram perceber novos elementos no texto através das perguntas, elaborando, em 

alguns casos, uma leitura bastante perspicaz.  

 Um exemplo disso são as respostas dadas por eles à questão Quais argumentos o 

remetente da carta utiliza para convencer o destinatário?, porque além de lerem e 

parafrasearem trechos da canção, tais como: ele diz que ela é vida cor de rosa dele, ele 

diz que não consegue amar mais ninguém, um dos estudantes afirmou: parece que ele 

se faz meio de coitado também, ele fala que amou ela de verdade e pra ela era só 

entusiasmo.  

 Após a realização dessas duas atividades de sistematização, que tentamos 

sintetizar nessa seção de nosso trabalho de pesquisa, passamos a atividade final da SD, 

que será apresentada no próximo subcapítulo.  

 

4.4. PRODUÇÃO FINAL  

 

  Nesta parte da SD, após analisar a produção inicial e a realização de algumas 

atividades de sistematização com os estudantes, a professora da turma respondeu às 

cartas recebidas. Durante a produção das cartas enviadas aos discentes, não tivemos a 

preocupação de atribuir uma nota ao trabalho realizado por eles, mas sim devolver a 

palavra aos estudantes.  

Para tanto, embasamo-nos no trabalho de Geraldi (1997, p. 178), pois esse autor 

defende que um conjunto de perguntas feitas ao texto do aluno pode levar à construção 

do diálogo, visto que “devolver a palavra ao outro implica querer escutá-lo. A escuta, 

por seu turno, não é uma atitude passiva: a compreensão do outro envolve, como diz 

Bakhtin, uma atitude responsiva, uma contrapalavra”. Nesse sentido, Geraldi (1997, p. 

179) considera que  

 

se o texto escrito pelo aluno era para ser lido, e se a leitura é mais do que 

simples “informação” que se extrai do texto, mas efetivamente envolve o 

leitor, não vejo como um professor, leitor dos textos de seus alunos, possa 

ignorar tantas perguntas que as informações dadas pelos textos fazem surgir. 

E note-se, perguntas formuladas com base no que disse o aluno não têm 

resposta previamente conhecida pelo professor. As perguntas já não são 

perguntas didáticas, mas perguntas efetivas que fazem do diálogo da sala de 

uma troca e a construção do texto oral co-enunciado. As respostas dos alunos 

já não são candidatas a respostas que o professor cortejaria com uma resposta 

previamente formulada. A partir da participação do professor neste diálogo já 

não é de aferição mas de interlocução.  
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Assim, passemos à análise dos textos produzidos, numerados de um a seis nesta 

seção, ao longo da SD. Para que possamos melhor visualizar a construção do processo 

dialógico, serão transcritos na seguinte ordem o texto de dois estudantes: produção 

inicial, resposta da professora e produção final dos estudantes.  

A primeira sequência de cartas se refere ao trabalho realizado junto ao aluno R 

que, como já dissemos anteriormente, foi um dos que mais se envolveu nas atividades 

proposta e que, ao final do semestre, apresentou expressivo desenvolvimento nas 

atividades de escrita e de leitura. É interessante ressaltar que esse desenvolvimento é um 

dos aspectos que o estudante aponta em sua avaliação do semestre escolar:  

 

O meu primero semestre foi muito bom os professores muitos 

dedicados ensinando com responsabilidade, os colegas de classe 

também muitos legais.  

Em relação a mim, com certeza apremdí muito e tambem relembrei 

algumas coisas que eu ja sabia e estava esquecendo, conseguí pratica 

mais a leitura e a caligrafia  (grifo nosso).  

O que eu acho que deveria melhorar e só a carga horaria que é muito 

poca más com é supletivo não tem jeito então pra mim foi muito legal 

e com resultado bastante gratificante.  

R  

 

Durante a avaliação semestral proposta aos alunos, como não pude contar com 

ajuda de alguém que aplicasse questionário sem a minha presença em sala de aula, 

evitei fazer perguntas diretamente relacionadas às aulas de Português, pois temia que os 

estudantes falassem apenas dos pontos positivos e sentissem constrangidos a apontarem 

as falhas do processo. Assim, foi proposta a seguinte atividade:  

 

1. Escreva um texto avaliativo analisando o seu semestre nesta 

instituição escolar. O seu texto deve apresentar os pontos positivos e 

negativos durante seu processo de ensino-aprendizagem. Procure 

responder as seguintes perguntas:  

a) Os seus projetos do início do semestre foram concluídos. Por quê?  

b) O que precisaria mudar para que isso fosse realizado?  

 

 

No geral, na avaliação do semestre escolar, os alunos disseram ter aprendido 

muitas coisas ao longo do semestre. Porém, o estudante R, além de dizer que havia 

aprendido muito, considera ter podido praticar a leitura e caligrafia. Essa avaliação 

positiva no que diz respeito à leitura e à escrita, possivelmente, foi pontuada pelo aluno 
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porque a mudança do seu comportamento em sala de aula, graças ao maior domínio da 

palavra escrita, era visível. 

 O estudante se tornou mais autônomo na realização das atividades. Ao fim do 

semestre, não mais precisava que a professora, ou mesmo os colegas de classe, lessem 

as atividades para que ele conseguisse respondê-las. Essas conquistas se refletiram na 

própria postura corporal de R, pois o aluno passou a se sentar de forma mais ereta na 

cadeira, parou de morder o lápis e de apertar a cabeça com as mãos. Comportamentos 

que, a nosso ver, demonstravam insegurança e ansiedade.  

A segunda sequência de texto diz respeito ao trabalho de escrita realizado pela 

aluna S. As cartas dessa estudante também foram selecionadas levando em consideração 

o expressivo desenvolvimento demonstrado nas atividades de leitura e escrita. Porém, 

além disso, a escolha se deu porque a comparação entre os textos da estudante S e do 

aluno R, bem como entre os textos que a professora escreveu para cada um deles, nos 

mostrou que o gênero dos interlocutores influencia na seleção dos recursos de 

linguagem. Assim, passemos à leitura dos textos.  

 

Carta 1 

Produção inicial do estudante R  

Senador Canedo, 14/02/014  

Oe professora meo nome é R sou natural de Canto do Burití P.I comessei a estudar com 7 anos 

de idade fiz apena a 3º serie Parei para trabalhar. depos retornei aos estudos novamente 

estudando no EJA Fiz o Pémeiro ano mas não conseguí terminar o 2º ano por motivo de 

condiçoes Finanseiras Porque não tinha transporte Para ir ao Colegio o Colegio era muito 

longe estava chegando atrazado a diretora falou que não ia deixar eu entrar mas na sala de 

aual Por isso Fui obrigado a desistir novamente. dessidé viajar para Goiania trabalhar na 

construção civil trabalhei como ajudante, classifiquei como pedreiro, e dessidi terminar o 

ensino medéo porque o ano que vem eu quero cursar para mestre de obras e como ensino 

médio fica bem más facil.  

 

 O texto, que corresponde à Carta1, foi analisado de maneira mais detalhada na 

primeira seção desse capítulo. Todavia, a fim de tornar a leitura dessa dissertação mais 

fluida, o transcrevemos novamente. Na produção do estudante, é possível observar um 

domínio ainda incipiente da modalidade escrita da língua, justificado, a nosso ver, pela 

própria trajetória escolar marcada pela descontinuidade e pela pouca participação em 

eventos de uso da leitura e da escrita.  
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 Assim, nessa SD, não visávamos fazer um avaliação do ponto de vista formal da 

carta do estudante, mas sim possibilitar que ele fizesse uso da modalidade escrita da 

língua. Para tanto, a professora respondeu à carta do aluno pedindo maiores detalhes de 

sua infância, de sua vida acadêmica e profissional. Isso pode ser percebido através da 

Carta 2, transcrita a seguir.  

 

Carta 2 
 

 

Resposta da professora ao estudante R  

 
Senador Canedo, 26 de fevereiro de 2012.  

Caro R,  

Seja  bem-vindo a nossa escola, espero que você goste muito de estudar aqui e que 

possamos aprender muito um com o outro. 

Gostei muito de receber sua carta e saber um pouco mais da sua história de vida. 

Porém, gostaria de saber um pouco mais sobre sua infância e sua trajetória escolar, por 

exemplo, você morava com seus pais e irmãos quando era criança? Em que lugar do Piauí você 

e sua família viviam? Seus irmãos foram para escola junto com você? As lembranças que você 

tem da infância são boas ou ruins?  

Na sua carta, você disse que parou de estudar na terceira série para trabalhar na roça, 

imagino que, na época, você devia ter nove anos, né? Você continuou trabalhando no mesmo 

lugar a infância e adolescência inteira ou fez outras atividades? Quando você decidiu vir para 

Goiânia?  

Ainda em relação a sua vida escolar, gostaria de saber se hoje você considera mais 

fácil estudar do que foi na sua infância. Por fim, agradeço a atenção e espero pelas suas 

respostas.  

Atenciosamente,  

Daniele  

 

 

 Ao longo do trabalho em sala de aula, não pude perceber que estabeleci um 

distanciamento em relação aos estudantes do gênero masculino. Essa análise só foi 

possível após várias leituras das cartas produzida pelos estudantes e direcionadas a mim 

e das cartas que eu direcionei a eles. Embora os alunos da turma também me tratassem 

de maneira um pouco mais formal do que as alunas, acredito que, de minha parte, esse 

distanciamento se deve ao mesmo medo de ser assediada relatado pelas alunas.  

 É necessário destacar que os estudantes em nenhum momento se comportaram 

de forma desrespeitosa em relação a mim. Porém, considero importante falar sobre esse 

receio para mostrar que o medo de ser sexualmente assediada é algo que parece 

acompanhar a mulher brasileira. Sentimo-nos obrigadas a vigiar nossos gestos e falas a 

fim não gerar ambiguidades, interpretações inadequadas que “justifiquem” investidas 
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violentas contra nós, pois, como mostramos no capítulo 2 desse trabalho, sabemos que 

podemos ser culpabilizadas por essa violência.  

 Assim, enquanto que, nas cartas escritas às alunas, eu utilizava, por exemplo, o 

vocativo querida, nas cartas destinadas aos alunos, eu sempre fazia uso do vocativo 

caro. O vocativo, vale dizer novamente, não é só um elemento estrutural esvaziado de 

sentido. Ao contrário disso, por meio da evocação nos é, ainda que preliminarmente, 

revelada a imagem que o locutor faz de seu interlocutor, estabelecendo o grau de 

formalidade ou informalidade da carta.  

 Dessa forma, a carta escrita ao estudante R, demonstra uma regularidade das 

perguntas elaboradas por mim aos estudantes do gênero masculino. Em nenhuma delas, 

por exemplo, foram elaboradas questões acerca do estado civil ou da existência de 

filhos. Porém, no que se refere às alunas, essa pergunta foi feita com bastante 

naturalidade por mim e por elas, como podemos ver em trecho da carta escrita pela 

estudante N: Dany, quero te fazer uma pergunta: você tem filho?.  

 Esse distanciamento, embora tenha influenciado na produção de dados, uma vez 

que as mulheres da turma nos oferecerem narrativas mais detalhadas sobre suas vidas, 

não impossibilitou, a nosso ver, que os homens da turma também pudessem vivenciar 

uma importante experiência com a língua escrita. Isso pode ser observado na produção 

final do estudante R, transcrita a seguir:  

 

Carta 3 

Produção Final  

Senador Canedo 26/02/014 

 

Sempre morei com meos paes e meos irmãos, mas nós morava e um Povoado muito 

Piqueno Que não tinha estrutura nenhuma. Por causa disso meus Pais tinha que trabalhar na 

roça. E Por isso meos irmãos e eu tivemos que começar a trabalhar muito sedo. E então 

tevemos que parár de estudar, minhas irmãs foram Para casa de Parentes na cidade e tiveram 

a chanse de estudar mais um pouco Que não foi lá essas coisas tambem.  

 Sobre a minha infancia, apezar das dificuldade mas eu não tenho nenhuma lembranças 

ruins só tem lembranças boas. Até hoje quando eu vou em casa a minha mãe trata e mím como 

se eu fosse uma criança ressem nascida.  

 Em relação ao serviço quando estava estudando ainda a carga horaria era 4 horas Por 

dia Parei de estudar e continuei na roça. Depois fui trabalhar em fazenda aos 14 anos de idade 

trabalhei até os 18. Foi quando eo retornei as estudar novamente. A 8º serie eo terminei aos 21 

anos.  

 Eu acho que é mas facio estudar agora Porque eu moro perto do colégio. Apeza do 

trabalho que tem que trabalhar todos os dias. Más como as coisa melhorou muito em relação 

aquela época eo agora tenho meio de transporte é o que facilita a locomoção Para o trabalho e 

Para o colégio. 
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 É possível perceber que, em decorrência das perguntas realizadas na carta 2, o 

estudante escreve um texto mais rico em detalhes, trazendo aspectos importantes para 

que compreendamos sua trajetória de vida. Na carta inicial não tínhamos informações 

sobre a composição do grupo familiar. Na produção final, todavia, ficamos sabemos que 

o estudante passou parte da infância morando com os pais, irmãos e irmãs, que o grupo 

familiar começou a se separar para garantir as condições de sobrevivência, que os 

irmãos também não tiveram acesso à educação formal.  

 Além disso, é possível verificar com mais facilidade o acento apreciativo do 

estudante em relação a sua história pessoal, visto que ele afirma que não tem 

lembranças negativas da infância: apezar das dificuldade mas eu não tenho nenhuma 

lembranças ruins só tem lembranças boas. Nos parece que essas boas lembranças estão 

intimamente ligadas aos cuidados dispensados pela mãe de R ao filho, pois logo após 

fazer essa avaliação positiva de suas lembranças de infância, o aluno escreve: Até hoje 

quando eu vou em casa a minha mãe trata e mím como se eu fosse uma criança ressem nascida. 

A expressão em casa utilizada por R para se referir à casa da mãe, mesmo não morando 

nesta há quase vinte anos, revela uma sensação de pertencimento não só ao espaço da 

casa em si, mas também ao grupo familiar e a história que este pode compartilhar.  

 Diante da análise que o estudante faz da própria história, é possível ver que os 

estudos sempre estiveram em seu horizonte. Todavia, as circunstâncias objetivas o 

obrigaram a garantir, ainda na infância, a própria subsistência e a do grupo familiar. 

Porém, R também nos mostra que ao longo dos anos foi, ao poucos, construindo as 

condições necessárias para retomar os estudos:  

 

Eu acho que é mas facio estudar agora Porque eu moro perto do 

colégio. Apeza do trabalho que tem que trabalhar todos os dias. Más 

como as coisa melhorou muito em relação aquela época eo agora 

tenho meio de transporte é o que facilita a locomoção Para o trabalho 

e Para o colégio. 

 

 Assim, podemos inferir que concluir o Ensino Médio é um projeto de vida para o 

estudante que tem demandado superação da segregação sócio-espacial, pois foi 

necessário que R morasse perto da escola e adquirisse um meio de transporte próprio 

para chegar a tempo na escola. Não obstante, o trabalho diário na construção civil 

também é um fator a ser administrado para que o aluno consiga concluir os estudos. 
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 Na carta de R, a interlocutora não aparece na materialidade linguística do texto. 

Uma possível explicação para isso é que os interlocutores compartilham o contexto em 

que se dá o diálogo. Não se trata de uma carta escolar somente, mas de uma carta, 

produzida em sala de aula, que será entregue em mãos a sua destinatária.  

Dessa forma, na produção final, o não uso do vocativo não deve ser interpretado, 

a nosso ver, apenas como mera distração ou desconhecimento dessa marca retórica da 

carta, visto que esse elemento foi utilizado na produção inicial. Ao contrário disso, 

acreditamos que a própria alternância da enunciação, uma vez que os interlocutores já 

haviam sido evocados, tornou desnecessário, na concepção do estudante, o uso do 

vocativo para situar a professora. 

É preciso destacar que, na carta 3, R demonstra maior apropriação da 

modalidade escrita da língua. Isso pode ser observado, em primeiro lugar, pela 

paragrafação que era totalmente ausente na produção inicial. Não se trata, contudo, de 

marcação aleatória do ponto parágrafo, pois é observável a progressão temática a partir 

de cada parágrafo.  

Desse modo, no primeiro parágrafo, por exemplo, o estudante responde às 

questões sobre o grupo familiar e a relação deste com o universo do trabalho e da 

escola. No segundo parágrafo, R discorre, ainda que de forma pouca detalhada, às 

lembranças da infância. No terceiro e quarto parágrafo, por sua vez, responde a questões 

mais específicas acerca de sua vida profissional e escolar.  

Outros dois fatores a serem observados são a utilização do sistema de pontuação 

e a utilização mais consciente de elementos coesivos. Na primeira carta, R utiliza duas 

vírgulas e três pontos finais. Em duas diferentes partes do texto, após usar o ponto final, 

o aluno inicia o próximo período com letra minúscula: Parei para trabalhar. depos 

retornei aos estudos novamente; Fui obrigado a desistir novamente. dessidé viajar para 

Goiania trabalhar na construção civil.  

Na última carta, por sua vez, embora sejam observáveis inadequações, estas não 

são tão elementares como as da carta inicial, pois, em situação muito semelhante, R 

emprega adequadamente a separação dos períodos do texto: Parei de estudar e continuei 

na roça. Depois fui trabalhar em fazenda aos 14 anos de idade trabalhei até os 18. Foi quando 

eo retornei as estudar novamente. A 8º serie eo terminei aos 21 anos. É notável que o sistema 

de pontuação é distribuído de forma mais consciente.   

 Em relação aos elementos de coesão, é possível observarmos que o estudante faz 

uso de recursos de coesão referencial e sequencial para dar unidade à carta, pois ele não 
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responde, isoladamente, cada pergunta feita pela professora, formando, nas palavras de 

Savioli e Fiorin (2001), um aglomerado de frases. Diferente disso, R busca estabelecer 

uma conexão entre cada resposta, buscando a construção de um todo coeso e coerente 

(SAVIOLI e FIORIN, 2006).  

Esses aspectos notacionais da modalidade escrita da língua foram percebidos 

pelo aluno por meio do processo de leitura e produção de texto, uma vez que, na SD 

sobre carta pessoal, os textos não foram discutidos de um ponto de vista formal. Isso, 

por óbvio, não quer dizer que o ensino de língua deva abolir as atividades de 

metalinguagens que, para Geraldi (1997, p. 191), possibilitam  

 

uma reflexão analítica sobre os recursos expressivos, que levam à construção 

de noções  com as quais se torna possível categorizar tais recursos. Assim, 

estas atividades produzem uma linguagem (a metalinguagem) mais ou menos 

coerente que permite falar sobre a linguagem, seu funcionamento, as 

configurações textuais e, no interior destas, o léxico, as estruturas 

morfossintáticas e entonacionais (grifo do autor).  

 

Nesse sentido, é importante que o professor consiga fazer uma espécie de 

“diagnóstico” dos seus alunos a fim de refletir sobre a viabilidade de  propor um estudo 

mais estritamente linguístico do texto. A nosso ver, não faz muito sentido, por exemplo, 

tomar as conjunções como tema da discussão em sala quando o grupo de alunos, em sua 

maioria, apresenta dificuldades elementares de leitura e escrita. Porém, como pudemos 

analisar através das produções de textuais de R, alguns dos aspectos formais da 

modalidade escrita da língua são assimilados pelos estudantes através de um maior 

contato com o texto escrito. Nesse sentido, Geraldi (1997, p. 120) pondera que é  

 

exercendo a linguagem que o aluno se preparará para deduzir ele mesmo a 

teoria de suas leis. Não aterrá-lo com o aparato de uma ciência, que disfarça 

sua esterilidade sob a fantasmagoria das palavras, mas simplesmente induzi-

lo a adquirir concepção racional do já sabe por hábito, e que repete 

maquinalmente. Aprender a respeito da língua, tomar consciência dos 

mecanismos estruturais do sistema linguístico deve ser etapa posterior: levar 

o aluno à consciência da língua só depois de ter ele a posse da língua.  

 

Assim, em certo momento, talvez, seja mais produtivo que as aulas sejam 

pensadas para dar possibilidade de que os estudantes façam uso significativo das 

atividades de leitura escrita. 

As cartas produzidas pela estudante S, transcritas a seguir, também nos mostram 

a resolução de algumas questões notacionais através dessas atividades.  
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Carta 4 

 

Produção inicial da estudante S  

 

Aluna: S                                                                                          1° EJA ---> Noturno  

 

 

 Ola professora Damielly meu nome e S estou escrevendo para contar um pouco mais da 

minha vida para você, eu moro no Setor X já faz um bom tempo, em uma casa muito simples só 

eu e meu irmão. eu telho 23 anos e eu sou do estado de tocantis. de uma cidade muito simples, 

já faz um bom tempo que moro aqui 7 anos.  

 Vim para Goiania para te uma vida melhor e também ajudar minha mãe.  

Que não uma vida muito facil e já é uma pesso de idade.  

 hoje não era para mim esta aqui sir não estivese parado de estudar, algum tempo só 

que tive que trabalhar emtão não deu para fazer os dois.  

 mais telho muita vontade de terminar e vou fazer de tudo para ser verdade, eu trabalho 

em uma confequissão já faz algums anos. Gosto muito de lá milha vida mudou muito depois que 

eu comesei a trabalhar lá esta indo tudo muito bem em minlha vida graças a deus, e isso 

professora dameilly que telho para falar em um pouco de milha vida. 

 

Na primeira carta, S nos conta um pouco de sua trajetória de vida que, assim 

como a da maior parte dos sujeitos da pesquisa, é marcada pela migração em busca de 

uma vida melhor. Essa expectativa de conseguir melhores condições de vida, em nosso 

contexto de pesquisa, pode ser traduzida por mais oportunidades de emprego e de 

acesso à educação formal. Todavia, na maioria dos casos, os estudantes só tiveram a 

oportunidade de retomar os estudos muitos anos depois de terem migrado.  

O texto de S revela um traço comum dos textos produzido pelas alunas que 

participaram de nossa pesquisa, pois a família ganha um papel de destaque nas 

produções delas. Elas demonstram um intenso desejo e mesmo um sentimento de 

responsabilidade de modificarem suas condições objetivas de vida e de ajudarem à 

família, representada, sobretudo, pela figura da mãe.  

As cartas produzidas pelos alunos, por sua vez, como podemos observar nas 

produções de R, a princípio, têm um enfoque maior na sua própria trajetória individual 

e, embora falem da mãe com muita ternura, eles não se colocam, nos textos, como 

responsáveis por elas, isto é, como seus cuidadores. Assim, as perguntas dirigidas à 

estudante S, na carta transcrita a seguir, não foram elaboradas no sentido investigar a 

existência ou não de um grupo familiar, mas de que a aluna o detalhasse.  
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Carta 5 

 

Resposta da professora.  

 

Senador Canedo, 27 de março de 2014.  

 

Querida S,  

Gostei muito de saber um pouco mais da sua história de vida, você é uma garota muito 

esforçada. Nós temos uma coisa em comum: o desejo de ajudar os pais. Essa é também a minha 

maior motivação para continuar estudando.  

S, quando você teve que parar de estudar onde você estava trabalhando? O seu irmão 

também está estudando? Sua mãe ficou no Tocantins? Ela trabalha com o quê? Você tem 

outros irmãos?  

As pessoas dizem que é difícil voltar ao ritmo de estudos depois de algum tempo sem 

estudar. Você concorda com isso? Você ficou por quanto tempo sem estudar? Você está com 

dificuldades em alguma disciplina? O que está achando dessa escola?  

Por fim, espero que tenhamos um semestre muito produtivo e que você consiga realizar 

seus sonhos. Conte comigo para tudo!  

Atenciosamente,  

Daniele  

 

 

 Ao analisar a cartas escritas por mim às alunas, como disse anteriormente, pude 

perceber que utilizei uma linguagem mais pessoal do que a utilizada nas cartas escrita 

aos alunos. Desse modo, além de me referir a S utilizando o adjetivo querida, iniciei a 

carta fazendo uma avaliação expressamente positiva de sua trajetória de vida: você é 

uma garota muito esforçada; e comparando nossas motivações para continuar os 

estudos: o desejo de ajudar os pais.  

 As perguntas feitas a S também foram de fórum mais íntimo, visto que, na 

produção inicial, a aluna apresenta sua vida de forma mais detalhada e sem tantas 

reservas. Um exemplo disso é avaliação que ela faz da sua atual residência e da cidade 

onde morava no estado do Tocantins, isto é, ela afirma que esses lugares são simples, 

nos situando de forma mais direta acerca de suas condições financeiras e de sua família.  

 Assim, no segundo parágrafo da carta escrita por mim, as questões tinham como 

objetivo fazer com que a estudante apresentasse de forma ainda mais detalhada a 

composição e as características do grupo familiar dela. Essas questões foram 

importantes para estabelecer a interlocução entre professora e aluna e para nos ajudar a 

compreender melhor o perfil da turma, uma vez que as histórias apresentadas pelos 

estudantes se assemelham em muitos pontos.  
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 A leitura da carta de S nos permite perceber que todos os campos da vida aluna, 

apresentados no texto, são avaliados positiva ou negativamente. Logo, embora as 

condições de vida da estudante e de sua família ainda sejam difíceis, ela demonstra ter 

esperança de futuro melhor. Diante disso, para estimular ainda mais o caráter reflexivo e 

avaliativo presente no texto de S, no penúltimo parágrafo, elaborei questões acerca de 

como está sendo o processo de retomada dos estudos.  

 A produção final da estudante S nos mostra uma regularidade em relação ao 

léxico dos textos produzidos pelos estudantes na etapa final da SD: eles têm quase o 

dobro de palavras quando comparados aos textos produzidos na primeira etapa. Isso 

pode ser avaliado como um ponto positivo, porque não foi estabelecido o quanto os 

alunos deveriam ou não escrever. Assim, o considerável aumento de suas produções 

está relacionado, a nosso ver, ao próprio processo dialógico, à tentativa de responder, 

em suas cartas, às questões propostas pela professora, questões essas que somente eles 

tinham a resposta. Analisemos a resposta da estudante S:  

  

  

Carta 6 

 

Produção Final  de S. 

  

Senador Canedo, 28 de março de 2014 

 

Querida Daniela 

 

 Bem querida professora eu estava trabalhando em uma fábrica de roupas aonde eu 

estou até hoje, mais tenho muita vontade de fazer uma facudade e sair de lá e ter um salário 

melhor e e claro ajudar meus pais é isso.  

 O meu irmão não está estudando ainda mais ela já estudou e terminou mas falta ele 

fazer algua facudade  para ele ter uma vida melhor no futuro. é isso que eu quero pra ele, e ele 

tem 20 anos essa e a idade dele.  

 Bem Daniele a milha mãe está no tocantins ela mora lá com o meus irmaõ e o marrido 

dela que não é meu pai. mais e uma pessoa muito boa para ela, a minha mãe trabalhava de 

arrumar as casas de uma pessoas. mais hoje ela não faiz mais isso Já faz um tempo que ela não 

esta bem de saúde e ágora ela está só em casa. é com muitas saudade dos filhos que estaõ aqui. 

È eu temlho mais dois irmãos.  

 Um deles e o J e o outro é o f, Gosto muito deles mas tenlho que fica aqui para 

ter um vida merlhor e é claro ajudar milha família. O J e o mais velho tem 25 anos. O f tem 11 

anos e o meu querido irmaõzilho.  

 Eu acho que sim, é muito difícil voltar á estudar e voltar ao ritimo dos estudos depois 

de algum tempo.  

 E eu fiquei muito tempo sei estudar ums 7 anos é isso é muito ruim pois tenlho muita 

dificuldade em todas as matérias, pois já faz um tempo que estou sem estudar, é isso não e nda 

fácil.  
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 Eu estou gostando muito dessa escola é muito legal esta aqui de volta .  

 há e muito obrigado por sabe que posso comtar com você para tudo!  

 

Com muito amor 

S ♥ 

♥ 

 

 

 Ao final da primeira carta, S diz que gosta muito do trabalho e que através dele 

teve muitas mudanças da vida: eu trabalho em uma confequissão já faz algums anos. 

Gosto muito de lá milha vida mudou muito depois que eu comesei a trabalhar lá esta 

indo tudo muito bem em minlha vida graças a deus.  Esse elogio nos levou a questionar 

qual tipo de atividade profissional a estudante realizava quando teve que deixar os 

estudos. A resposta dada por ela a essa questão demonstrou outra visão sobre o 

emprego: eu estava trabalhando em uma fábrica de roupas aonde eu estou até hoje, 

mais tenho muita vontade de fazer uma facudade e sair de lá e ter um salário melhor e 

e claro ajudar meus pais é isso.  

 

 Foi no emprego, a princípio elogiado por S, que esta estudante teve que deixar 

os estudos mesmo alimentando o profundo desejo de concluí-los. Essa contradição entre 

o final da primeira produção e o início da última carta é muito interessante, pois nos 

permite perceber o inacabamento do sujeito e a forma como este consegue se projetar 

em um futuro, pois a vida, também inacabada, não se apresenta apenas como realidade 

imediata, mas também enquanto devir.  

 Portanto, o trabalho de S em uma confecção é avaliado de forma positiva quando 

a estudante se refere a sua realidade imediata, pois, provavelmente, é através dele que a 

estudante consegue garantir sua subsistência. Todavia, ao imaginar a possibilidade de 

concluir o Ensino Médico e acessar o Ensino Superior, o mesmo emprego passa a não 

ser desejado, pois, nesse caso, S pretende deixá-lo, pois o salário não é suficiente para, 

por exemplo, ajudar os pais.  

 A educação formal enquanto possibilidade de melhores oportunidades do 

trabalho e, consequentemente, um futuro melhor, é algo desejado pela estudante não 

apenas para si, mas também para o irmão com que vive atualmente: O meu irmão não 

está estudando ainda mais ela já estudou e terminou mas falta ele fazer algua facudade  

para ele ter uma vida melhor no futuro. É preciso destacar que o término do Ensino 
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Médio, possivelmente, não resultou no futuro melhor apregoado como consequência da 

educação formal. Para isso, segundo S, é necessário o Ensino Superior.  

 No terceiro parágrafo, S apresenta a composição do seu grupo familiar que se 

encontra no estado do Tocantins: Bem Daniele a milha mãe está no tocantins ela mora 

lá com o meus irmaõ e o marrido dela que não é meu pai. mais e uma pessoa muito boa 

para ela. E interessante perceber que a estudante utiliza o pronome possessivo meu para 

se referir à mãe e aos irmãos. Porém, para se referir ao padrasto, a aluna faz uso da 

expressão marido dela, o que marca um distanciamento, sobretudo quando enfatiza que 

não é meu pai. Nota-se que o padrasto é apresentado como um membro da família da 

mãe e não como um dos familiares de S. Todavia, a aluna valoriza a postura dele em 

relação à mãe dela, porque, apesar de não ser seu pai: e uma pessoa muito boa para ela.  

 Essa análise, entretanto, não tem como objetivo analisar possíveis conflitos entre 

S e o padrasto, mas explicitar, como dissemos anteriormente através das reflexões de 

Mota-Maués (2012), que a mulher aparece como figura fixa no que diz respeito à 

responsabilidade e à presença no lar. Essa também é uma regularidade presente em 

todas as cartas produzidas pelos sujeitos da pesquisa: a mãe, ou a figura de outra 

mulher, é apresentada como a principal cuidadora dos filhos e do lar. A figura do pai, 

quando apresentada pelos estudantes, aparece, na maioria das vezes, por meio do termo 

genérico pais.  

Ainda no terceiro parágrafo, a estudante explica as razões de a vida da mãe não 

ser muito fácil, pois além de ser idosa, a mãe de S enfrenta problemas de saúde que, 

podemos inferir, a impedem de trabalhar. Possivelmente, essas circunstâncias são a 

causa pala qual a aluna diz repetidas vezes que precisa ajudar a família. Essa 

preocupação fica ainda mais expressa ao final do texto, pois a estudante, após refletir 

acerca da saudade que sente dos irmãos, afirma: mas tenlho que fica aqui para ter um 

vida merlhor e é claro ajudar milha família.  

 Os textos produzidos pelas alunas, além de trazerem um maior sentimento de 

responsabilidade pelo bem estar da família, demonstram uma maior proximidade com a 

interlocutora da carta, isto é, com a professora. Isso pode ser observado através da maior 

presença da interlocutora na própria materialidade linguística do texto, pois, na carta 6, 

por exemplo, as marcas de interlocução aparecem não só no vocativo inicial, mas ao 

longo do texto por meio das expressões Bem querida professora, Bem Daniele, você. 

 Não obstante, nas cartas produzidas pelas alunas há expressões de carinho 

destinadas à professora, tais como elogios, agradecimentos, o uso de diminutivos e 
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desenhos.  Na carta 6, podemos observar que a aluna desenha um emoticon para 

demonstrar que está gostando da escola e se despede com a expressão Com muito amor 

e com o desenho de dois corações.  

Do ponto de vista formal, quando comparamos a primeira carta de S com a 

produção final, é possível perceber que há uma mudança no que diz respeito às marcas 

retóricas da carta. Na carta 4, a estudante faz uma espécie de cabeçalho, indicando o 

nome e a série. Esse procedimento é típico das atividades escolares. Em decorrência 

disso, a aluna não assina a carta, visto que já havia se identificado. Contudo, na carta 6, 

S não recorre ao cabeçalho como forma de se identificar, mas à assinatura.  

Essa mudança pode ser interpretada como uma maior apropriação das 

características do gênero carta pessoal por parte da aluna. Portanto, podemos dizer que 

houve uma maior apropriação dos elementos da carta pessoal que se deu, por entre 

outros motivos, porque o contado com o gênero ocorreu de maneira mais sistemática e 

porque o processo de escrita deixou de ter apenas fins avaliativos e passou a propiciar 

um diálogo entre professora e alunos.  

Por fim, ao final da SD, marcada pela produção dos estudantes de uma segunda 

carta, pudemos perceber que as mudanças que se processam nos textos analisados são 

muito significativas, pois demonstram que os estudantes começaram perceber de forma 

mais sistemática algumas especificidades da modalidade escrita da língua. Esse é um 

dos principais fatores que nos levam a acreditar que o trabalho realizado junto à turma 

foi exitoso. O uso mais consciente da modalidade escrita da língua se deu enquanto 

todos nós, sujeitos da pesquisa, refletíamos sobre a nossa própria história.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este estudo de caso, guiado pela pesquisa qualitativa. foi realizado junto a uma 

turma de 1° ano do Ensino Médio EJA noturno do CEJDS, como alunos entre 18 e 46 

anos de idade. Essa instituição de ensino está situada no bairro Residencial Araguaia na 

cidade de Senador Canedo.  Partindo dos estudos a respeito da linguagem do círculo de 

Bakhtin e dos estudos pedagógicos de Paulo Freire, o nosso objetivo foi investigar as 

possibilidades de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, mediada pelos gêneros 

discursivos, na EJA.  

 No decorrer das atividades, surgiu uma série de questões das quais não pudemos 

nos esquivar, entre elas: i) quais as especificidades da EJA a serem consideradas no 

processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa?; ii) como tornar o processo de 

ensino-aprendizagem mais eficiente e significativo?; iii) quais fatores interromperam a 

trajetória escolar dos estudantes? iv) qual a motivação dos estudantes da EJA para 

retomarem os estudos?; v) quais fatores internos e externos a instituição escolar que 

possibilitam ou dificultam o acesso e a permanência dos estudantes da EJA nas 

instituições de ensino?; vi) como estudantes e professores veem a escola?.  

Segundo Fonseca (2004), é preciso pensar as especificidades do público da EJA 

para além da faixa etária, porque o grande diferencial desse grupo em relação a outros é 

a marca sócio-cultural: um amplo contexto de exclusão social que interrompeu a 

trajetória escolar dos sujeitos. Essa exclusão que marca o público da EJA pode ser 

observada de diversas formas, entre elas: segregação socioeconômica, segregação sócio-

espacial, segregação de gênero e segregação racial. 

 É importante considerarmos que esses problemas perpassam toda a trajetória de 

vida dos sujeitos da EJA, interrompendo o processo de escolarização e mantendo-os 

fora da sala de aula. Por conseguinte, esses dispositivos de exclusão se potencializam, 

em outras palavras, se desdobram em novas formas de discriminação. Os sujeitos são 

alijados do acesso à leitura e à escrita, de oportunidades de conseguirem melhores 

postos de trabalho. Ademais, incide sobre eles a mesma invisibilização que a 

modalidade de ensino EJA está sujeito no interior do sistema educacional.  

Assim, os estudantes nos apresentaram, por meio de suas produções orais e 

escritas, alguns dos principais fatores que levam à exclusão dos sujeitos do sistema 

educacional, sintetizados a seguir: casamento, gravidez, violência urbana, violência de 
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gênero, relações de trabalho, distância da instituição de ensino da casa ou trabalho, 

sentimento de inferioridade e tratamento institucional.  

O fato da maioria dos alunos terem a sua trajetória escolar interrompida em 

decorrência do trabalho, da violência urbana e da segregação sócio-espacial nos parece 

ser comum aos sujeitos da pesquisa. Entretanto, a gravidez, o casamento, a violência de 

gênero_ em nosso trabalho, traduzida como abuso sexual _, parece fazer parte de modo 

mais enfático do universo das estudantes. Porém, é preciso dizer que o medo de 

sofrerem alguma forma de abuso sexual relatado pelas discentes está diretamente 

relacionado à segregação sócio-espacial. Ao que nos parece, os espaços públicos, 

principalmente no período noturno, são informalmente vedados às mulheres, sobretudo 

as que se encontram “desacompanhadas”.  

 Não obstante, os sujeitos da pesquisa nos apresentaram alguns dos fatores de 

permanência na instituição escolar, isto é, as razões que os mantêm motivados para 

terminarem os estudos. Entre esses fatores destacam-se dois: i) expectativa de ascensão 

social: acessar o ensino superior, conseguir ou mudar de emprego, ajudar a família;  

ii) relação de amizade e colaboração entre colegas de sala de aula e professores.  

 Nesse contexto, também buscamos tornar o nosso trabalho de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa em algo significativo para os estudantes da EJA. 

Para tanto, partimos dos estudos de Dolz e Schineuwly (2006) e de Rojo (2011) a fim 

elaborarmos SDs para o trabalho com os gêneros do discurso. Tendo como referencial a 

teoria bakhtiniana dos gêneros, para a construção SD apresentada nessa dissertação, 

escolhemos o gênero carta pessoal que, a nosso ver, permitiu maior vazão da 

subjetividade dos estudantes e, consequentemente, nos levou ao conhecimento um 

pouco mais preciso a respeito da realidade deles.  

 O trabalho com as cartas também nos permitiu trabalhar de forma mais dialógica 

e polifônica, haja vista que houve troca de carta entre os estudantes e a professora, em 

outras palavras, a produção textual não tinha um fim em si mesmo, ao contrário disso, 

possibilitou uma maior aproximação entre os sujeitos da pesquisa. Dessa forma, a cartas 

produzidas pelos discentes de pela docente mais se constituíram, concomitantemente, 

em objeto e instrumento de ensino-aprendizagem e em instrumento de geração de 

dados.  

 No entanto, como dissemos anteriormente, possivelmente, nossa análise da 

realidade ficariam limitada se tomássemos os textos dos estudantes como única fonte de 

dados. Assim, utilizamos outros instrumentos de geração de dados: questionário com os 
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professores, conversas com a comunidade escolar, diário de campo e coleta de 

documentos produzidos pela instituição escolar.  

 A análise dos dados produzidos nos levou a uma melhor compreensão da 

realidade vivida por professores e estudantes. Somadas às já mencionadas formas de 

segregação que incidem sobre a EJA e seus sujeitos, está a invisibilização dessa 

modalidade de ensino nos cursos superiores de formação de professores. Todos os 

profissionais que participaram da pesquisa relatam não ter tido qualquer experiência 

com EJA durante a formação acadêmica e nem mesmo receberem, por parte da 

SEDUC-GO, qualquer orientação antes de iniciarem o trabalho com turma de jovens e 

adultos.   

 Ainda pensando na relação entre a universidade e a educação básica, sobretudo 

no que diz respeito ao ensino de língua portuguesa, pudemos perceber, ao longo de 

nosso trabalho de pesquisa, que persiste a tradição de ensino de língua que confunde a 

gramática tradicional com a própria língua portuguesa. Esse paradigma de ensino parte 

do pressuposto que a aprendizagem das formas da variedade de prestígio da língua é 

mais importante do que a aprendizagem do uso da língua nas diversas esferas sociais.  

 Esse equívoco teórico, além de desconsiderar a natureza de inacabamento da 

linguagem e dos sujeitos, resulta na crença por parte dos estudantes que só conseguirão 

produzir textos quando dominarem completamente “as regras” da língua portuguesa, 

pois, antes disso, são “falantes ilegítimos”. Assim, em nossa prática pedagógica, tanto 

na EJA quanto no Ensino Regular, temos nos deparado com a recusa sistemática dos 

estudantes em tomarem a palavra, sobretudo a palavra escrita em contextos mais 

formais, por não se acharem capazes para tanto.  

 Nesse sentido, o nosso trabalho teve como estratégia de ensino-aprendizagem o 

trabalho, por meio de SDs, com os gêneros discursos. Compactuamos com Bakhtin 

(2011) que a inabilidade de se expressar não está necessariamente ligada às formas da 

língua, mas sim ao desconhecimento do(s) gênero(s) de uma determinada esfera social. 

Portanto, o processo de ensino-aprendizagem dos gêneros trabalhados em sala de aula, 

embora não tenhamos nos detido ao ensino das formas da língua ou as formas 

composicionais dos gêneros, percebemos que os estudantes alcançaram maior domínio 

desses aspectos.  

 Ao se apropriar dos gêneros de uma determinada esfera social, o estudantes 

também se apropria das formas da língua e da forma composicional relativas a essas 

formas relativamente estáveis do dizer (BAKHTIN, 2011). Dessa forma, a nosso ver, a 
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avaliação de ensino-aprendizagem de língua portuguesa não pode ocorrer a partir da 

mensuração ou constatação da aprendizagem de tópicos gramaticais tomados de 

maneira isolada. Acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem se torna 

significativos quando os alunos conseguem realizar de maneira mais consciente e segura 

os seus projetos de texto.  

 Não podemos negar que o não domínio da língua escrita, assim como as demais 

formas de segregação que incidem sobre os estudantes da EJA, é uma estratégica de 

manutenção das bases econômicas da sociedade e, por conseguinte, do status quo. 

Logo, tanto o ensino de Língua Portuguesa, bem como os aspectos relacionados à EJA e 

à evasão escolar, merece ser amplamente investigado em futuras pesquisas, pois dados 

do INEP (2014), entre outros, nos demonstram que a evasão escolar é de tal maneira 

sistemática que não pode ser atribuída a um indivíduo ou mesmo a um grupo de 

indivíduos. 

  Nesse sentido, não podemos descartar a hipótese de que a educação dita regular 

tem produzidos sujeitos para EJA. É preciso destacar o próprio processo de 

juvenilização dessa modalidade de ensino que também pode refletir uma forma de 

segregação que separa os alunos ditos “normais” dos alunos “problemas”. Esses últimos 

são matriculados na EJA, em muitos casos, como forma de punição pelo mau 

comportamento e pela repetência escolar.  

 Diante do exposto, nosso trabalho de pesquisa trabalho visou fazer uma 

discussão prático-teórica acerca do ensino de língua portuguesa por meio de uma SD 

embasada pelos estudos bakhtinianos. Buscamos refletir também sobre a noção de SD, 

situando-nos em uma perspectiva discursiva, uma vez que o nosso trabalho se 

desenvolve no campo linguístico propriamente dito, mas considera a exterioridade que 

possibilita uma visão dialógica sobre os fenômenos de linguagem.  

 Dedicamos parte do nosso trabalho à tentativa de explicação das diretrizes de 

Bakhtin para análises dos fenômenos de linguagem, bem como para explicitar a noção 

de gêneros do discurso e justificar o porquê da adoção destes como mediadores do 

processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa.  

 Por fim, apresentamos alguns resultados de uma SD desenvolvida junto a uma 

turma do 1° ano do Ensino Médio da Modalidade de Jovens e Adultos para o ensino de 

gênero carta pessoal. Analisamos textos produzidos pelos estudantes e pela professora, 

mostrando que o sujeito fica mais próximo de dominar as formas da língua escrita na 

medida em que se apropria de determinado gênero. E que, em muitos casos, sobretudo 
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no diz respeito à EJA, a falta de domínio da língua escrita não é um caso de reduzirmos 

o ensino às formas do sistema linguístico, mas possibilitar que o estudante tenha um 

contado mais sistemático com a língua escrita.  
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ANEXO A 
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ANEXO B  

 

a) Por que podemos dizer que o texto lido é uma carta?  

b) Quais situações levaram a esposa a escrever a carta?  

c) Qual objetivo da esposa ao enviar a carta para o marido?  

d) Qual o suporte de escrita da carta? Por quê?  

e) Por meio de quais outros suportes a carta pode ser escrita?  

f) Geralmente, a carta pessoal costuma apresentar data e a cidade de onde foi escrita. 

Por que não observamos esses dados na carta lida?  

g) Qual a imagem a esposa tem do marido?  

h) Qual a variedade linguística empregada na carta? Por quê?  

i) A carta tem um tom de ironia? Justifique.  

j) Por que a palavra perfeitas, na linha 7,  está grafada com letras maiúsculas?  

l) Por que a mãe diz que o quadro desenhando pelo filho ficou muito realista?  

m) O que o Sr. Jorge representa para a locutora da carta?  

n) Além de se constituir em uma crítica ao marido, a carta faz uma crítica a qual 

comportamento da vida moderna? Você concorda com essa crítica?  
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ANEXO C  

 

Questionários professores.  

1. Nome:  

2. Área de formação: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Quais disciplinas ministra: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Há quanto tempo é professor (a): 

_____________________________________________________________________________ 

5. Há quanto tempo é professor (a) da EJA: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Você recebeu alguma orientação específica para trabalhar com a EJA? Qual? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Você considera que precisaria de alguma formação ou orientação específica para trabalhar 

com a EJA? Por quê?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Em sua opinião, quais são as principais diferenças entre a modalidade EJA e o ensino 

regular? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Você prefere ser professor (a) da EJA ou do ensino regular? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Qual é o perfil geral dos seus alunos da EJA? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Quais são as principais dificuldades apresentadas pelos alunos da EJA em sua disciplina?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Você faz alguma adaptação do conteúdo ou metodologia de ensino para ministrar aulas na 

EJA? De que forma e por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Para você, qual deveria ser o principal foco da EJA? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Por qual razão você acredita que os alunos retomam os estudos na EJA? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. De uma forma geral, você considera que a EJA recebe menos atenção do que o ensino 

regular? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO D  

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Daniele Gonçalves Dias, sou a pesquisadora responsável e minha 

área de atuação é Linguística. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora Daniele Gonçalves Dias nos telefones (62) 3565-4589 ou (62) 9090-

91329032. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

O nome da pesquisa é A escrita na Educação de Jovens e Adultos. 

O objetivo desta pesquisa é auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa com o intuito de potencializar as atividades de leitura e produção de 

texto.  

A realidade do ensino público em Goiás se mostra preocupante e esse trabalho 

busca contribuir para aprofundar o debate educacional envolvendo professores, alunos e 

a escola e contribuir para seu aperfeiçoamento. Nesse sentido, o que se defende é a 

necessidade de pesquisas na área da educação que culmine em materiais que 

possibilitem a reflexão e enriqueça a prática docente. 
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Para tanto, será proposto coletivamente um projeto de leitura e escrita, em que 

encadeará na leitura, discussão, análise, produção, correção, reescrita e publicação de 

textos. Essas atividades poderão ser incorporadas na produção do material didático. 

A participação voluntária é muito importante para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, no entanto, não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 

pela participação. O sigilo dos dados pessoais será mantido e apenas as informações 

decorrentes da produção escrita serão publicadas. Os dados obtidos com esta 

investigação, favoráveis ou não ao trabalho que se deseja desenvolver, se tornarão 

públicos em forma de artigos científicos e dissertação e a utilização desses dados em 

futuras pesquisas estará totalmente condicionada à nova submissão ao Comitê de Ética 

em Pesquisa.  
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu,____________________________________________________________________

___, RG nº_____________________CPF nº________________________n.º de 

matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora  

_________________________________________________________________ sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
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ANEXO E  

 

 

 


