
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E 

LINGUAGEM – PPGCL 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O ATO DE ESCREVER NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO PROEJA DO CURSO 

ELETROTÉCNICA NO IFF CAMPUS ITAPERUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRA MARIA CUSTÓDIO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 

JUNHO - 2015 

 



O ATO DE ESCREVER NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO PROEJA DO CURSO 

ELETROTÉCNICA NO IFF CAMPUS ITAPERUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRA MARIA CUSTÓDIO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Cognição e Linguagem do 

Centro de Ciências do Homem, da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, 

como parte das exigências para a obtenção do 

título de Mestre em Cognição e Linguagem. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Gerson Tavares do 

Carmo 

Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Eliana Crispim 

França Luquetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ 

JUNHO - 2015 



O ATO DE ESCREVER NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO PROEJA DO CURSO 

ELETROTÉCNICA NO IFF, CAMPUS ITAPERUNA 

 

ALESSANDRA MARIA CUSTÓDIO DA SILVA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Cognição e Linguagem do 

Centro de Ciências do Homem, da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, 

como parte das exigências para a obtenção do 

título de Mestre em Cognição e Linguagem. 

 

 

APROVADA:___/___/___ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Auner Pereira Carneiro 

Universidade Estácio de Sá - UNESA 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio Arruda de Moura  

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Eliana Crispim França Luquetti 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

(Coorientadora) 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Gerson Tavares do Carmo 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF 

(Orientador) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu esposo 

Edmilson que esteve sempre ao meu lado me 

incentivando e me amparando quando as 

forças não mais existiam.  
 



AGRADECIMENTOS 

 

O presente trabalho é resultado de dois anos de muito esforço, desafio e renúncia. 

UFA! Tantos apertos... Noites mal dormidas, dias sem fim... Valeu a pena? Sim, valeram a 

pena os dias de angústia e cansaço. 

Agradeço a Deus, pelo sonho que realizo neste dia e pela proteção constante em todos 

os momentos da minha vida. Apesar das dificuldades, em nenhum momento, perdi a fé em ti.  

Ao meu esposo “Edmilson”, um agradecimento especial, pois, como eu, você também 

precisou renunciar a tantas coisas... Só nós dois sabemos! Mostrou em atos seu amor 

verdadeiro, sendo paciente, compreensivo e sábio nas palavras quando eu me apresentava 

desmotivada. Não tem como não me lembrar dos vários dias que, precisando dissertar, 

ofereceu-me sua companhia apenas ficando em silêncio ao meu lado. Essa vitória, com 

certeza, não é apenas minha, mas sua também! 

Ao meu pequenino “Miguel” que surgiu no finalzinho desta empreitada e vai 

comemorar em meu ventre a realização deste sonho. 

Aos meus pais, “José Alcino e Dorinha”, agradeço a intercessão nas orações que 

foram constantes. 

À família de meu esposo, em especial, às minhas cunhadas “Emilene e Elisângela” 

pelo tempo que moramos juntas e por todo auxílio dado nesse trajeto acadêmico. 

Aos alunos do curso de Eletrotécnica do Instituto Federal Fluminense Campus 

Itaperuna e à direção, pela atenção e carinho prestados à pesquisa. 

Ao meu orientador Gerson Tavares do Carmo, pela dedicação que demonstrou durante 

a realização deste trabalho. Agradeço o incentivo e a confiança depositados em mim. 

À Elane Kreile Manhães, pela verdadeira amizade que se formou e por ter me ajudado 

em todos os momentos em que eu precisei. 

A todos do “Grupo Carona – Campos – Muriaé”, pelas histórias vividas e contadas no 

decorrer de nossas viagens e pela coragem de enfrentar os obstáculos da estrada. Graças a 

Deus, Ele nos protegeu e deu tudo certo!  

Enfim, aos que acreditaram na concretização deste sonho, MUITO OBRIGADA! 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

SILVA, A. M. C. O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF Campus Itaperuna. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2015. 

 

 

O objetivo geral da pesquisa concentra-se na investigação das percepções que estudantes têm 

construído sobre o ato de escrever ao longo de sua trajetória escolar. A pesquisa exploratória,  

apresenta caráter empírico qualitativo e uma abordagem interdisciplinar entre a área da 

Educação e da Linguística no que diz respeito ao trabalho com a escrita e ao sentido extraídos 

dos relatos apresentados. É notável a existência de discursos polissêmicos que tentam 

responsabilizar o aluno por não saber escrever ou por não conseguir escrever em sala de aula. 

Diante de uma visão ampla, possibilitada por uma revisão bibliográfica sobre o ato de 

escrever, percebeu-se que a batalha travada com o papel, o lápis e a borracha, enfim, a 

dificuldade da escrita escolar assola não apenas alunos do ensino fundamental ou médio como 

também docentes, licenciandos e pós-graduandos. Dessa forma, a presente pesquisa, a partir 

desse panorama problemático, volta-se para uma visão cujo recorte se concentra na 

abordagem de tal temática em uma instituição de ensino profissional. Foram pesquisados 

trinta estudantes do Programa Nacional de Educação Profissional Integrado à Educação 

Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do curso de Eletrotécnica 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – Campus Itaperuna, e 

suas relações com o ato de escrever. Neste trabalho, enfatizou-se o aspecto metodológico cujo 

delineamento foi feito a partir de uma proposta que envolve a triangulação de métodos de 

coleta de dados para maior aproximação do objeto, envolvendo a técnica do protocolo da fala 

e escrita, do questionário com perguntas fechadas e abertas e da entrevista semiestruturada. 

Além disso, na etapa da coleta de dados, foram registradas observações diretas, o que 

contribuiu para a interpretação das percepções dos alunos por meio da Análise de Conteúdo 

na perspectiva de Laurence Bardin. Foram identificadas escritas positivas e negativas que 

remeteram a tensões a partir do ambiente em que o ato de escrever é realizado.  As análises e 

interpretação de resultados, buscando explicar os sentidos remetidos pelos dados coletados, 

apontaram para uma nova perspectiva e contribuições em relação ao ensino da escrita na sala 

de aula. Foi possível compreender que o aluno começa a desfazer as visões equivocadas da 

escrita e a partir do momento em que ele passa a ver que escrever é possível, ele começa a 

escrever. Entretanto, ao mesmo tempo em que quer escrever, ele se retrai. A investigação 

também aponta que a motivação e o tipo de cobrança feita ao aluno são fatores importantes e 

que garantem a cidadania do aluno inserido na modalidade PROEJA. 

 

 

Palavras-chave: PROEJA, escrita escolar, análise de conteúdo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

 

The overall objective of the research is concentrated on investigating the perceptions that 

students have built on the act of writing throughout their educational trajectory. Exploratory 

research, presents qualitative empirical and an interdisciplinary approach between the areas of 

Education and Linguistics with regard to working with the writing and the extracted direction 

of the submitted reports. It is remarkable the existence of polysemic speeches trying to blame 

the student for not knowing how to write or not being able to write in the classroom. Before a 

broad vision, enabled by a bibliographic review of the act of writing, it was realized that the 

struggle fought against paper, pencil and rubber, i. e., the difficulty of school writing plagues 

not only elementary or high school students, but also teachers, undergraduate and graduate 

students. Thirty students of the National Program of Professional Education Integrated with 

Basic Education in the Youth and Adult Education Modality (PROEJA), from the 

Electrotechnical course at the Fluminense Federal Institute of Education, Science and 

Technology – Itaperuna campus, were searched along with their relations with the act of 

writing. As for methodology, the design was made from a proposal that involves the 

triangulation of data collection methods for a closest approach to the object, involving the 

techniques of the speech and writing protocol, of the questionnaire with closed and open 

questions and of the semi-structured interview. Besides, in the data collection stage, direct 

observations were recorded, which contributed to the interpretation of students’ perceptions 

by means of the Content Analysis from the perspective of Laurence Bardin. Positive and 

negative writings were identified which returned the tensions from the environment in which 

the writing is performed. The analysis and interpretation of results, seeking to explain the 

directions sent by the collected data, pointed to a new perspective and contributions in relation 

to the teaching of writing in the classroom. It was possible to understand that the student 

begins to undo the mistaken views of writing and from the moment he comes to see that 

writing is possible, he begins to write. However, while he wants to write, it retracts. The 

research also points out that the motivation and the type of charges made to the student are 

important factors that ensure the citizenship of the student inserted in PROEJA mode.  

 

 

Key words: PROEJA; school writing; Content Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como um alvo que problematiza a presente pesquisa, a escrita tem se tornado motivo 

de luta, de dificuldade e de desconforto e, muitas das vezes, tem representado um sinônimo de 

fracasso nas escolas e em resultados de avaliações internas e externas. Destarte, é comum 

ouvirmos, tanto no ambiente escolar como fora dele, as expressões “alunos não sabem e não 

conseguem escrever”, “o português é muito difícil, por isso não consigo escrever”, “tenho 

dificuldade e insegurança”, “fico nervoso (a)” e “quando preciso escrever, não sai uma linha”.  

Essas premissas são recorrentes e abordam as relações entre os indivíduos no ato de escrever e 

a preocupação e fragilidade por que passa a conjuntura da educação no âmbito da escrita.  

Em uma coletiva sobre os resultados do Enem
1
 2014 (Exame Nacional do Ensino 

Médio), o presidente do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), Francisco Soares, e o ministro da Educação, Cid Gomes, deixaram os especialistas 

e o sistema educacional alarmados, diante das notas da redação obtidas pelos participantes. 

Dos 6.193.565 candidatos que prestaram o exame, 529.374 redações receberam nota zero e 

apenas 250 estudantes conseguiram tirar a nota máxima (1000) estipulada. O quantitativo 

demonstra uma realidade que é preocupante: a ineficiência dos alunos em produzir textos e o 

papel da escola em assumir tal responsabilidade.  

Os pífios resultados do PISA 2012
2
 (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes)  também reforçam o quadro educacional no qual o Brasil está inserido. Entre os 

65 países, o Brasil está em 58º lugar no exame, mostrando o baixo desempenho dos alunos 

avaliados. 

Diante das expressões linguísticas já enfatizadas e do recorde negativo dos dois 

parágrafos anteriores que demonstram o aprisionamento e a dificuldade de se expressar 

textualmente, remeto-me a Bohn (2003), que apresenta em suas pesquisas um olhar voltado 

para a preocupação da relação escrita & cidadania. Dessa forma, ele assim questiona: “por 

que o medo, a angústia, a incapacidade de a mão traçar e expressar o pensamento sobre o 

papel ou a tela do computador? Será o mesmo medo sentido pelas mãos do pintor inexperiente 

quando desenha a forma e as cores da manifestação artística?” (idem. p.81).  

E vamos mais adiante: por que uma pessoa que não conhece nada sobre timbre e 

entonação vocal, mesmo desconhecendo, se arrisca em cantar sem medo de estar desafinada? 

                                                           
1
 Coletiva apresentada no dia 13/01/2015 pelo canal NBR ao vivo. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=nKfJXQhgmrg . Acesso 15 jan de 2015. 
2
 Disponível em http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados. Acesso 12 dez de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=nKfJXQhgmrg
http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados
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Não sabe batucar, porém, estando numa comemoração festiva, batuca? Não sabe dançar, 

entretanto se remexe ao ouvir uma música? Quantas coisas na vida o ser humano não sabe e, 

mesmo assim, ele vai lá e faz?  

De fato, tendo ou não experiência com a escrita, produzindo ou não um bom texto, é 

notável que a influência da dificuldade e da insegurança no ato de escrever seja ampliada, 

assolando não somente alunos que foram avaliados no ENEM e no PISA, como também se 

expande, chegando até aos professores, aos graduandos e aos pós-graduandos.  

Nesse sentido, as primeiras inquietações como pesquisadora as quais proporcionaram 

o interesse de desenvolver este trabalho emergiram das dificuldades como também do 

sofrimento interior que tive com o ato de escrever ao longo da minha caminhada escolar. Uma 

batalha que reuniu sensações, comportamentos e atitudes que foram capazes de criar barreiras 

e sentimentos de incapacidade quando não conseguia atingir o “modelo” de uma escrita 

perfeita. A minha formação em Letras também serviu para que o desejo da pesquisa fosse 

mais adiante, fortificando-se em meu ingresso no Mestrado em Cognição e Linguagem na 

UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro), no qual tive a 

oportunidade de estar inserida como bolsista do Projeto Observatório da Educação – 

CAPES/OBEDUC intitulado “Diagnóstico da qualidade de ensino no PROEJA: um estudo 

na Região Norte e Noroeste com foco nos aspectos formativos e metodológicos” 
3
, proposto 

pelo Programa de Pós-Graduação de Políticas Sociais (PPGPS) e pertencente à linha 

Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da 

Informação do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem.  

           Nesse processo, fui convidada a me integrar ao Grupo de Pesquisa “Escrita, poder e 

subjetividades”
4
, o qual também me impulsionou e aguçou o meu desejo de querer buscar e 

desvendar o que está por trás de um processo que inibe, constrange e leva o ser humano a ter 

dificuldade e insegurança no ato de escrever. 

No grupo de pesquisa “Escrita, poder e subjetividades”, pude perceber a importância 

da investigação contínua do invisível da recusa coletiva e individual da escrita, sendo 

necessário oferecer estímulo à produção de textos autorais como forma de garantir autoestima 

à Educação de Jovens e Adultos (EJA).  De fato, como aluna, professora e mestranda, isso era 

uma coisa que antes não notava porque, sendo vítima desse processo inibidor, não conseguia 

manter uma relação amigável com a minha própria escrita.  

                                                           
3
 Projeto aprovado pela CAPES, Edital nº 49/2012, coordenado por Gerson Tavares do Carmo. 

4
 Grupo de Pesquisa CNPQ Escrita Poder e Subjetividades, criado em setembro de 2012, certificado pela 

instituição, coordenado por Gerson Tavares do Carmo (professor associado da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense) 
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Desde 2013, um corpus de pesquisas da Educação de Jovens e Adultos da região 

norte/noroeste fluminense sob a perspectiva de diferentes objetos de investigação como a 

escrita, o reconhecimento social e a permanência vem se constituindo de forma que os dados 

possam comungar um diálogo para reflexões e práticas da referida educação. 

 No grupo do projeto OBEDUC, somam-se os trabalhos voltados para o PROEJA 

sobre autoria (CASTELANO; PESSANHA, 2015), ortografia (CARMO; MANHÃES; 

SILVA, 2014) e pontuação (SOUZA; MANHÃES; TEIXEIRA, 2014). Entre outras pesquisas 

do grupo “Escrita, poder e subjetividades”, englobam-se a de Ferreira (2013) sobre as 

representações sociais da EJA a respeito da escrita, a de Corrêa (2014) acerca da autoria 

narrativa versus o medo de escrever com alunas do PARFOR/UENF e a de Almeida (2014) a 

respeito da problemática do entendimento de “tipos e gêneros textuais: entre consensos e 

confusões, uma questão dialética ou conceitual”?  

A partir dos estudos preliminares do projeto OBEDUC e das discussões geradas nos 

encontros semanais, o locus de pesquisa começou a ser desenhado quando passei a conhecer 

um pouco mais sobre a modalidade PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos), suas 

particularidades, enfrentamentos e conquistas.  

O estágio em que o trabalho se encontra é fruto de reflexões que foram abandonadas 

por uma questão de tempo e escopo de pesquisa, pois em sua abrangência foi possível 

encontrar vestígios de Representações Sociais e Habitus. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa reúne as dimensões orais e escritas, de trinta 

alunos inseridos no curso de eletrotécnica do PROEJA, no Instituto Federal Fluminense - 

Campus Itaperuna. 

 Desde que foi instituído pelo decreto 5840/2006 como um ensino integrado à 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA vem conquistando o seu espaço no 

ambiente educacional. O PROEJA é destinado aos jovens e adultos que não tiveram 

condições de estudar na idade própria e que, por isso, precisaram se afastar da escola, 

estabelecendo com a instituição uma relação de sazonalidade.  

Esses alunos voltam à escola, buscando retomar a formação e obter profissionalização, 

e se deparam com uma realidade de desafios e também de dificuldades. Por isso, é emergente 

afastar-se de discursos circulantes distribuídos pelos poderes que os influenciam e os 

impregnam de forças as quais tendem a caracterizar e estigmatizar o aluno da Educação de 

Jovens e Adultos. Nesse sentido, problematizo o seguinte questionamento: 
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De que maneira os alunos do PROEJA percebem a sua escrita em suas diferentes 

manifestações e nomeações que envolvem, por um lado, bloqueio, dificuldade, insegurança e, 

por outro, prazer, facilidade e vontade de escrever?  

Dessa maneira, a hipótese levantada é a de que, entre a vontade e o desejo de escrever 

e a dificuldade ou bloqueio de fazê-lo, existe uma tensão entre os alunos que oscila 

dependendo do suporte de escrita que usam e do ambiente em que se encontram.  

A justificativa relevante dessa pesquisa está em buscar compreender o ato de escrever 

na voz daquele que escreve, sobre o que escreve, onde escreve, para quem escreve e em que 

momento escreve. Essa ação investigativa sobre o micromundo concreto, vivido pelo sujeito-

aluno no ato de escrever, se contrapõe às estatísticas que constatam a má qualidade da escrita 

dos alunos, especialmente em avaliações externas, como se deu na prova de redação do 

ENEM/2014. 

Tais tipos de estatísticas públicas criam um macromundo que, consequentemente, 

contribui para uma visão reducionista e estigmatizada da escola pública, do aluno jovem, do 

desinteresse pelo estudo, da decadência do ensino e dos usos da norma padrão da língua 

portuguesa. Dessa forma, não é possível compreender os fenômenos que envolvem a 

dificuldade de os alunos escreverem apenas pelo viés negativo e a-histórico.  

A presente investigação busca contribuir para um olhar menos preconceituoso e 

reducionista sobre o ato de escrever dos estudantes. Dar visibilidade ao ato de escrever como 

um direito social a ser conquistado e como expressão de comunicação é fundamental na 

construção da identidade social dos alunos do PROEJA, cabendo ao sistema educacional não 

somente aderir à oferta do ensino, como também comprometer-se com a formação cidadã, a 

integração e a inclusão do aluno no mercado de trabalho.  

A formação de um grupo de pesquisas científicas do Centro de Ciências Humanas 

(CCH), da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), em torno da 

escrita tornou-se o mote para investigação e estudo desse objeto único que, apresentando uma 

carga polissêmica de sentidos, precisa ser desvelada, pois não existem teorias que abordem a 

referida temática com profundidade. 

Outra justificativa para a realização desta pesquisa está no fato de o próprio objeto 

“PROEJA” ser relevante em si mesmo devido à labuta dos estudantes trabalhadores, à rica 

variedade cultural encontrada nesse público e à busca por uma identidade voltada para esse 

ensino.  

A partir de uma visão interdisciplinar entre as áreas da Educação e da Línguística, 

intencionamos compreender o que os alunos compartilham sobre a escrita no processo de 
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construção, seja por constrangimentos seja por empoderamentos, de suas identidades na 

sociedade. 

A pesquisa tem como objetivo geral investigar as percepções que tais estudantes têm 

construído sobre o ato de escrever ao longo de sua trajetória escolar; e, apresenta os seguintes 

objetivos específicos: 

Desenvolver um aporte metodológico para coletar e processar informações, dando 

visibilidade às concepções do alunado perante a escrita; 

Analisar as falas dos participantes no sentido de apreender-lhes fatores subjacentes 

responsáveis pela dificuldade e insegurança de escrever; 

Analisar a escrita dos participantes no intuito de compreender como ela acontece;  

Categorizar as percepções construídas sobre o ato de escrever; 

Reconstruir minimamente a trajetória da relação de cada aluno com a sua escrita; 

A pesquisa de campo é do tipo exploratória, pois tem o objetivo de proporcionar maior 

familiaridade com o problema, baseando-se numa proposta que envolve a triangulação de 

métodos de coleta de dados para maior aproximação do objeto, integrando a técnica do 

protocolo da fala e escrita, do questionário com perguntas fechadas e abertas e da entrevista 

semiestruturada.  

Apesar de utilizar recurso eletrônico quantitativo de processamento de perguntas do 

questionário, a pesquisa configura-se numa base empírica qualitativa, visto que todo o 

processo metodológico de análise e interpretação de resultados se dá por codificações e 

categorizações temáticas, que explicam os sentidos remetidos pelo conteúdo das falas 

gravadas e transcritas, possibilitadas pela Análise de Conteúdo na perspectiva de Laurence 

Bardin. 

É importante esclarecer que o uso do tempo verbal na primeira pessoa do plural se faz, 

em maior parte, por se tratar de um trabalho em conjunto que envolve aluno e orientador. No 

que concerne às observações e reflexões diretas, o uso da primeira pessoa também acontece. 

O trabalho está organizado em sete partes: 

Na primeira parte, apresentaremos a educação profissional no Brasil desde os seus 

primórdios até aos dias atuais com o nascimento do PROEJA e os desafios apresentados por 

tal educação. 

Na segunda parte, falaremos sobre o ato de escrever e os seus problemas, desafios e 

concepções que vão além do ensino da escrita. Nesse ínterim, nos serviremos de trabalhos já 

realizados e estudos pautados no objeto de pesquisa. 
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Na terceira parte, abordaremos os caminhos pelos quais a pesquisa se orientou com o 

olhar voltado para a proposta de triangulação e a análise de conteúdo. 

Na quarta parte, mostraremos como se deu a construção dos três instrumentos de 

coleta de dados: o protocolo da fala e escrita, o questionário de perguntas abertas e fechadas e 

a entrevista semiestruturada.  

Na quinta parte, caracterizaremos, com base nas análises do questionário, o espaço e 

os sujeitos do curso de Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade de ensino de 

jovens e adultos no que concerne à identificação social, escolar, ocupacional, econômica, ao 

passado escolar e ao momento futuro. 

Na sexta parte, analisaremos e discutiremos as concepções dos alunos acerca do ato de 

escrever nos resultados encontrados, com base na proposta de triangulação. A análise dos 

textos escritos também está inserida nessa parte. 

Na sétima e última parte, apresentaremos as considerações finais e reflexões 

possibilitadas com a reunião do trabalho colhido e analisado pela pesquisa. 
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1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: DOS DESVALIDOS DA FORTUNA 

AO PROEJA 

 

Esta parte refere-se a uma contextualização histórica da educação profissional no 

Brasil e discorre sobre o percurso de contextos de trabalho, ensino e aprendizagem 

assinalados por desigualdades sociais, lutas e propostas de modelos econômicos e políticos 

que, possivelmente, puderam garantir um lugar para o estudante jovem e adulto no ensino. 

Nessa jornada que começa nos centros de aprendizagem de ofício e chega aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, enfocaremos o Programa de Educação 

Profissional Integrado à Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) na perspectiva dos conceitos, fundamentações, caracterizações e princípios que 

lhes são reservados. 

 

1.1. Contextualização histórica da educação profissional  

 

O resgate dado e organizado por Ciavatta e Silveira (2010), na “Coleção 

Educadores”
5
, sob o título “Celso Suckow da Fonseca”, favoreceu a gênese historiográfica do 

ensino industrial no Brasil por intermédio das vivências desse mesmo autor que, pelas 

estudiosas, é homenageado. Além delas, Di Pierro et.al. (2001) também colaboram com 

algumas passagens que somam ao ensino de adultos no Brasil contribuições acerca desse 

percurso no qual se deu tal ensino. 

A história da educação profissional no Brasil iniciou no período colonial, nos antigos 

centros de aprendizagem chamados “engenhos”, lugar onde os ofícios eram remetidos apenas 

às classes menos favorecidas da sociedade e destinados, exclusivamente, aos negros. Nesse 

contexto, a educação era configurada por um “ensino sem método e caráter sistemático” 

(FONSECA, 1986 apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 66).  

             Em 1560, o trabalho nesses centros sofreu alteração por conta do aparecimento de 

ouro nas Minas Gerais, mas a economia açucareira prevaleceu por mais um século. Na busca 

de encontrar no ouro de Minas a riqueza esperada, em 1693, tais engenhos foram 

                                                           
5
 A Coleção Educadores apresenta 62 títulos. As obras são dirigidas aos professores da educação básica e às 

instituições de educação superior que atuam na formação de docentes. Paulo Freire, Anísio Teixeira, Jean Piaget 

e Antônio Gramsci, dentre outros, fazem parte dessa coleção. São 31 autores brasileiros, 30 pensadores 

estrangeiros e um livro com os manifestos Pioneiros da Educação Nova, escrito em 1932, e dos Educadores, de 

1959. Disponível no portal Domínio Público do Ministério da Educação. 
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abandonados por escravos e pelos próprios donos. “Uma nova modalidade
6
 de ensino 

profissional surgia com o aparecimento do ouro” (ibid., p.67). 

           Desse modo, as Casas de Fundição e de Moeda foram criadas e nelas a aprendizagem 

se diferia daquela dos engenhos, visto que, além de se voltar somente aos brancos ou filhos 

dos empregados da própria casa, os aprendizes: 

 

[...] no fim de um período de cinco ou seis anos, mas que às vezes era bem 

menor, ficavam sujeitos a demonstrar as suas habilitações perante uma 

verdadeira banca examinadora constituída por dois membros, e pediam, no 

final, que se lhes passasse uma certidão de aprovação, uma espécie assim 

dos modernos diplomas. E só depois de serem considerados como capazes 

de desempenhar a contento a profissão é que obtinham o direito de ser 

admitidos ao serviço da Casa, vencendo salário e fazendo parte do quadro do 

respectivo pessoal (ibid., p.68). 

 

Outros centros de aprendizagem de ofício construídos como os Arsenais da Marinha 

no Brasil que, através da figura dos operários trazidos de Portugal, começaram a difundir e 

ensinar as profissões
7
 que aludiam à construção naval. Nessa época, a preocupação esteve 

voltada para o conhecimento prático e não teórico. 

Em 1785, em virtude do Alvará expedido pelos portugueses, as fábricas existentes no 

Brasil ficaram proibidas de funcionar. No entanto, em 1809, D. João VI cria o Colégio das 

Fábricas, representando, dessa forma, “o primeiro estabelecimento que o poder público 

instalava em nosso país, com a finalidade de atender à educação dos artistas e aprendizes, os 

quais vinham de Portugal atraídos pelas oportunidades que a permissão de indústrias criara no 

Brasil” (ibid., p.72). 

 Antes da Independência do Brasil, em 1822, muitas fábricas foram sendo criadas e 

expandidas. A destinação dos encargos do trabalho industrial voltada apenas aos negros ou na 

expressão dada na época de “desvalidos da fortuna” continuava imperando mesmo depois da 

independência.  

Em 1827, a Câmara aprova o primeiro ensino público, obrigatório, destinado a 

meninas que aprenderiam a costurar e bordar. Aos meninos, cabiam apenas os “estudos 

                                                           
6
 Homens experimentados deveriam ensinar aos aventureiros a melhor maneira de examinar o metal e lavrar as 

minas” (ibid., p.67). 

 
7
 “carpinteiro de machado, calafate, poleeiro, carpinteiro de casas ou de obras brancas, carpinteiro de lagarto, 

ferreiro de forja, ferreiro de lima, ferreiro de fundição de cobre, tanoeiro, cavoqueiro, bandeireiro, funileiro, 

pintor, tecelão, pedreiro e canteiro” (ibid., p.70) 
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teóricos de geometria, mecânica, agrimensura e desenho técnico, sem nenhuma indicação de 

aprendizagem prática nas oficinas” (ibid., p. 81). 

Em 1834, de acordo com as recentes imposições políticas da época, a vitória das 

“ideias descentralizadoras” (federalistas) com o Ato Adicional acaba dificultando uma 

política nacional da educação, uma vez que o governo central passa a legislar apenas para o 

ensino superior. 

Na década de 40 do século XIX, dez Casas de Educandos e Artífices
8
 em capitais da 

província são construídas. Enquanto isso, na segunda metade do século XIX, as sociedades 

civis de amparo a crianças órfãs e abandonadas são criadas.  

Em 1888, a abolição acaba de vez com o trabalho escravo e o período monárquico 

chega ao fim em 1889, dando início ao período republicano. Existiam 636 estabelecimentos 

industriais e, até 1909, implantaram-se mais 3.362. Cada vez mais, esse desenvolvimento 

necessitava do estabelecimento de um ensino profissional.  

Com a morte de Afonso Pena, presidente da República, Nilo Peçanha, para completar 

o período de mandato do antecessor, toma a presidência e, como “fundador da educação 

profissional
9
”, inaugura o ensino técnico quando assina o Decreto nº 7566 de 23 de setembro 

de 1909 e instala 19 escolas de Aprendizes Artífices destinadas “aos desfavorecidos pela 

fortuna”, em vários estados. Eram escolas similares aos Liceus de Artes e Ofícios, porém 

voltadas para o ensino industrial, destinadas à educação profissional, primária e gratuita.  

Vencendo seu período de mandato, em 1910, Nilo Peçanha entrega o cargo a Marechal 

Hermes da Fonseca, que dá continuidades ao governo anterior com o Decreto nº 9.070, de 25 

de outubro de 1911, no sentido de criar regulamentos às Escolas de Aprendizes Artífices: 

 

Por elas ficava instituída uma associação cooperativa e de mutualidade em 

cada escola, tendo como finalidade promover e auxiliar medidas tendentes a 

facilitar a produção em oficinas, aumentando-lhes a renda sem prejuízo do 

ensino, melhorar os trabalhos executados e socorrer os sócios nos casos de 

acidentes e moléstias (...). As instruções mandavam, ainda, que, no final do 

curso, fosse entregue, aos sócios, um pecúlio em dinheiro, não excedente de 

50% das contribuições feitas, e mais as ferramentas indispensáveis ao 

desempenho do ofício (ibid., p.93). 

 

                                                           
8
 As mais importantes foram os Liceus de Artes e Ofícios, dentre os quais os do Rio de Janeiro (1858), Salvador 

(1872), Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro Preto (1886). 

 
9
 Nilo Peçanha é considerado o fundador da educação profissional porque, quando governou para deputado no 

ano de 1906, criou quatro escolas profissionais que se situavam em Campos, Petrópolis, Niterói e Paraíba do Sul. 

As três primeiras eram responsáveis pelo ensino de ofícios e a última destinada ao ensino agrícola. 
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Em 15 de novembro de 1914, Venceslau Brás Pereira Gomes, ao assumir o governo, 

propõe um caminho para o ensino: 

 

Dê-se, porém, outra feição às escolas primárias e às secundárias, tendo-se 

em vista que a escola não é somente um centro de instrução, mas também de 

educação e para esse fim o trabalho manual é a mais segura base; instalem-se 

escolas industriais, de eletricidade, de mecânica, de química industrial, 

escolas de comércio, que os cursos se povoarão de alunos e uma outra era se 

abrirá para o nosso país (ibid., p.94). 

 

Com o acelerado crescimento das indústrias entre 1915 a 1919, houve a necessidade 

de empregar uma maior quantidade de operários e de um ensino profissional que não somente 

preparasse os jovens como também visasse à melhoria dos métodos de aprendizagem. 

Fidélis Reis propôs, em 1922, um projeto de lei que tornaria obrigatório o ensino 

profissional em todo o país. Seu projeto foi sancionado depois de cinco anos de debates. 

Entretanto, a lei jamais foi executada, visto que faltavam recursos para aplicação, já que nela 

era prevista a implantação de cursos profissionais e a fundação de escolas industriais em todo 

o território nacional. 

O marco da história da industrialização se inicia em 1930 com o processo de 

industrialização. O Decreto nº 24558, de 3 de julho de 1934, transformava a Inspetoria do 

Ensino Profissional Técnico em Superintendência do Ensino Profissional, prevendo: 

 

[...] uma expansão gradativa do ensino industrial com a anexação às escolas 

existentes, de secções de especialização condizentes com as indústrias 

regionais. Previa, também, aquele ato a possibilidade de instalação, por parte 

do governo federal, de novas escolas industriais que atendessem as 

necessidades das indústrias da região. 

 

Em 1937, as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em Liceus 

Profissionais, pela Lei nº 378, destinados ao ensino profissional. 

Conforme Di Pierro et.al (2001), as iniciativas de oferecer educação às camadas 

excluídas da escola aconteceram  nas décadas de 40 e 50 . 

 

Além de iniciativas nos níveis estadual e local, merecem ser citadas, em 

razão de sua amplitude nacional: a criação do Fundo Nacional de Ensino 

Primário em 1942, do Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de 

Educação de Adultos, ambos em 1947, da Campanha de Educação Rural 

iniciada em 1952 e da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

em 1958 (ibid., p.59). 
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Entre 1941 e 1942, a reforma de Gustavo Capanema institui as Leis Orgânicas da 

Educação Nacional: do Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 4.244/42) e do Ensino Industrial 

(Decreto-Lei nº 4.073/42). São criadas entidades especializadas, como o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e transformadas as antigas Escolas de Aprendizes Artífices 

em estabelecimentos de ensino industrial. Nesse sentido, o ensino passa a ser não apenas para 

os “desvalidos da fortuna”, pois, cada vez mais, exigia-se um operariado com conhecimentos 

superiores ao do ensino primário. 

A Lei Orgânica do Ensino Industrial veio modificar por completo a realidade da 

educação, definindo o ensino industrial como de segundo grau em paralelo com o secundário. 

Antes dessa mesma lei, ao se matricular em uma escola profissional e terminando o curso 

inicial, o aluno não podia prosseguir seus estudos, limitando-se a ser um mecânico eletricista 

de acordo com o curso prestado. Com tal decreto, houve o início da democratização do 

ensino, quando qualquer aluno poderia ingressar numa escola industrial e, posteriormente, dar 

seguimento aos estudos, podendo chegar a ser um engenheiro, arquiteto ou químico.  

 

Agora, já não se tratava mais de apenas instruir a juventude para as fábricas, 

ensinando-lhe um ofício, ou um grupo de ofícios da mesma família; visa-se a 

um fim muito mais elevado, pois que se desejava acompanhar sua formação 

espiritual e intelectual, de modo a ajustar os jovens à sociedade em que 

vivessem, tornando-os úteis ao seu país e compenetrados de seus deveres 

morais e sociais, como homens e como trabalhadores. Passava-se, assim, da 

simples instrução ao problema mais geral da educação (ibid., p.108). 

 

 Nessa direção de propósitos para o ensino, a Lei Orgânica indica o esquema da 

organização do ensino ministrado na divisão de dois ciclos: o primeiro formado por quatro 

ordens de ensino: industrial básico, mestria, artesanal e aprendizagem. O segundo composto 

por duas ordens: o técnico e o pedagógico.  

Sobre a educação de Jovens e Adultos, Di Pierro et.al. (op.cit, p.60) dizem que, em 

1947, houve uma campanha que proporcionou: 

 

[...] a instauração no Brasil de um campo de reflexão pedagógica em torno 

do analfabetismo e suas consequências psicossociais; entretanto, ela não 

chegou a produzir nenhuma proposta metodológica específica para a 

alfabetização de adultos, nem um paradigma pedagógico próprio para essa 

modalidade de ensino. Isso só viria a ocorrer no início dos anos 60, quando o 

trabalho de Paulo Freire passou a direcionar diversas experiências de 

educação de adultos organizadas por distintos atores, com graus variados de 

ligação com o aparato governamental. 
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Em 1946 e 1947, a Lei Orgânica do Ensino Industrial foi alterada. Dois pontos de vista 

embatiam-se: um que propunha a unificação do sistema escolar, e outro que passava aos 

estados a responsabilidade da educação, inclusive a administração das escolas técnicas e 

industriais da rede federal.  

             Em 1953, surgiu a Lei de Equivalência, que veio ampliar as conquistas anteriores: 

 

[...] poderiam matricular-se na primeira série do curso clássico, ou do 

científico, os estudantes que houvessem terminado ou o ginasial, ou um 

curso básico de um dos ensinos industriais, comercial ou agrícola, ou, então, 

um curso normal regional, ou ainda, um curso de formação de oficiais para 

as polícias militares das unidades federais, desde que fossem constituídos de 

um currículo em cinco anos letivos e tivessem um mínimo de seis disciplinas 

do ciclo ginasial. 

 

Permitia-se também o ingresso ao ensino superior – em qualquer curso – de alunos 

egressos do segundo ciclo dos ensinos secundário, industrial, comercial ou agrícola.  

No ano de 1959, através do Decreto nº 47.038, as escolas industriais e técnicas 

ganham autonomia didática, financeira, administrativa e técnica, com personalidade jurídica 

própria. Transformadas em autarquias, essas instituições passam a se chamar Escolas 

Técnicas Federais. 

No final dos anos 50 e início dos anos 60, o movimento em prol da educação unia-se 

aos movimentos populares. A pedagogia do oprimido encontrava seu amparo no apelo à 

educação pública. 

Foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº4024/61. Seu 

objetivo era igualar todos os ramos e modalidades de ensino (profissionalizantes e 

propedêuticos), que passaram a ser equivalentes em vista da continuidade de estudos de nível 

superior.   

A partir de 1969, o governo federal organizou o MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), um programa de proporções nacionais, proclamadamente voltado a oferecer 

alfabetização a amplas parcelas dos adultos analfabetos nas mais variadas localidades do país 

(DI PIERRO, ibid., p.61). 

Conforme informações obtidas no sítio do Ministério da Educação (MEC)
10

, o 

documento de comemoração do Centenário da Educação Tecnológica no Brasil busca refletir 

sobre a expansão das escolas federais. Dando continuidade a esse percurso, em 11 de agosto 

                                                           
10

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf. Acesso 

em: 23/01/15 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf
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de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 5692 torna, de 

maneira compulsória, técnico-profissional, o currículo do 2º Grau.  

Nesse mesmo ano, segundo Di Pierro (ibid., p.62) a Lei Federal nº 5692 consagra a 

extensão da educação básica obrigatória de 4 para 8 anos : 

 

[...] constituindo o então denominado ensino de primeiro grau – e, 

concomitantemente, dispôs as regras básicas para o provimento de educação 

supletiva correspondente a esse grau de ensino aos jovens e adultos. Pela 

primeira vez, a educação voltada a esse segmento mereceu um capítulo 

específico na legislação educacional, que distinguiu as várias funções: a 

suplência – relativa à reposição de escolaridade –, o suprimento – relativa ao 

aperfeiçoamento ou atualização –, a aprendizagem e a qualificação – 

referentes à formação para o trabalho e profissionalização. 

 

Através da Lei nº 6545, de 1978, três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro) são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), conferindo a elas mais uma atribuição: formar engenheiros de operação e 

tecnólogos. 

Com a Lei nº 8948/94, transformam-se, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais 

e as Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). 

Sancionada em 20 de novembro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN/nº 9394/96) inseriu a Educação Profissional em seu terceiro capítulo, abrangendo, 

conforme § 2
o
, os seguintes cursos: 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

II – de educação profissional técnica de nível médio; 

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.  

O Decreto nº 2.208/97 então regulamenta a educação profissional e cria o Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP
11

).  

Em 29 de dezembro de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a Lei nº 

11.982, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
12

 (IFETs), 

                                                           
11

 O Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP foi uma iniciativa do Ministério da Educação – 

MEC, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que buscou desenvolver ações integradoras 

da educação e do trabalho, a ciência e a tecnologia, objetivando a implantação de um novo modelo de educação 

profissional, que proporcionasse a ampliação de vagas, a diversidade de oferta e a definição de cursos adequados 

às demandas do mundo do trabalho e às exigências da moderna tecnologia.Teve seu marco inicial em 24 de 

novembro de 1997 quando foi assinado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br//. Acesso: 23/01/14.  

 
12

 Ainda de acordo com os dados do MEC, de 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 

2003 e 2010, o Ministério da Educação entregou à população as 214 previstas no plano de expansão da rede 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Trabalho_e_Emprego
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Fernando_Henrique_Cardoso
http://www.fnde.gov.br/
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denominados de instituições de educação superior básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, desde Educação de Jovens e Adultos profissionalizantes ao doutorado 

profissional.  Diante da obrigatoriedade da oferta, conforme institui o Decreto nº 5840/06, o 

PROEJA se insere nesses institutos. 

 Em linhas gerais, as legislações, no decorrer do percurso da história da educação 

profissional no Brasil, foram indispensáveis para que se pudesse garantir o lugar do estudante 

jovem e adulto na escola. Em contrapartida, a educação profissional esteve associada ao 

processo de produção da sociedade e ao capital. Nesse sentido, podemos compreender que a 

história do trabalho representa um campo abundante de direitos, uma vez que se buscaram a 

cidadania e a inserção do indivíduo na sociedade através do seu trabalho. 

 

1.2. O PROEJA e seus desafios 

 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) foi instituído primeiramente pelo 

Decreto nº 5478, de 24 de junho de 2005 e, em seguida, substituído pelo Decreto nº 5840, de 

13 de julho de 2006, pois introduziu e direcionou novas diretrizes que ampliaram a 

abrangência do primeiro Decreto com a inclusão da oferta de cursos para o público do ensino 

fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Consolida-se, dessa forma, o que promulga a Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil de 1988 no art. 205 ao acentuar que “a educação, direito de todos e dever 

do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/nº 9394/96) também se 

alia a essa previsão e define (§ 2º do artigo 1º) que a educação “deverá vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social”. 

Nessa perspectiva, outros atos normativos também buscam sustentar esse ensino como 

o Decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004, a Lei 11741/2008, os Pareceres do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica CNE/CEB nº 16/99, nº 11/2000 e nº 

                                                                                                                                                                                     
federal de educação profissional e outras foram federalizadas. Até este ano, são 354 unidades e com outras 208 

novas escolas previstas para serem entregues até o final de 2014 serão 562 unidades. 
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39/2004 e as Resoluções CNE/CEB nº 04/99, nº 01/2005 e nº 06/12, contribuindo para vencer 

os desafios do PROEJA. 

De fato, o parâmetro legal que orienta e define a categoria do jovem ou adulto ainda é 

complexo: o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8069/90, não trabalha com o termo 

“jovem”, entretanto esclarece que são adolescentes aqueles que estão entre doze e dezoito 

anos de idade. Por sua vez, o Parecer 23/2008 realça, em notas de rodapé, que o estatuto 

citado, apesar de não mostrar explicitamente na norma, possivelmente, define a categoria 

jovem a partir de 18 anos, em respeito à maioridade contida no art. 228 da Constituição 

Federal. Já o Estatuto da Juventude, lei nº 12.852/13 em seu 1º§, considera jovens as pessoas 

com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade. Para o Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE), uma população é jovem quando está na faixa etária entre 15 a 24 anos. 

No parecer 11/2000, o adulto é considerado como “o ente humano já inteiramente 

crescido” (p. 8). A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a faixa etária da 

chamada idade adulta está compreendida entre os 24 e os 60 anos de idade. 

Para Henriques (2009, p.17), o conceito do termo adulto é amplo, permitindo que a 

categoria “idosa” seja inserida em sua explicação:  

 

A criança, o adolescente e o jovem não podem ser considerados adultos por 

uma série de circunstâncias sociais que criam nessas fases uma situação de 

necessidade de assistência ou mesmo uma relativa dependência, a qual no 

adulto essas características normalmente não estão presentes. 

 

Por serem diversas, as definições de ambos os vocábulos acabam sendo apresentadas 

“ora por características cronológicas, ora sociológicas, ora psicológicas, não havendo 

consenso sobre essa questão nem entre os estudiosos do tema” (BRASIL, 2007, p.33) Dessa 

forma, adotando o caráter cronológico, “a proposta contida no PROEJA é destinada a jovens e 

adultos com idade igual ou superior a 18 anos” (ibid., p.33). 

Conforme aponta o Decreto 5840/06, as instituições que têm a obrigatoriedade de 

ofertar o PROEJA são aquelas que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica
13

. Desse modo, é facultativo para as escolas públicas dos sistemas de 

ensino estaduais e municipais e para as entidades privadas nacionais de Serviço Social de 

Aprendizagem e Formação Profissional (“Sistema S”). Qualquer instituição de educação 

profissional poderá ofertar cursos no formato PROEJA, entretanto somente as que apresentam 

                                                           
13

 Universidade Federal de Tecnologia do Paraná, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os 

Centros Federais de Educação Tecnológica e as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades. (BRASIL, 2006) 
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a categoria administrativa pública receberão recursos públicos para implantação e manutenção 

da modalidade. 

A partir da construção de um projeto pedagógico único, sua oferta poderá ser na forma 

integrada ou concomitante: a) Cursos de Formação Inicial e Continuada com ensino 

fundamental: mínimo de 1400 horas; b) Cursos de Formação Inicial e Continuada com ensino 

médio: mínimo de 1400 horas; c) Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

com ensino médio: mínimo de 2400 horas (BRASIL, 2006). 

A inclusão social, desse modo, é facultada pela modalidade através de um horizonte 

sociocultural que possibilita agregar e valorar os saberes dos cidadãos trabalhadores, como 

também promover a renovação desses saberes, haja vista que a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) foi compreendida, por muito tempo, como uma maneira de o aluno compensar o seu 

atraso escolar. 

 

Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa 

uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem 

domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e 

tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na 

elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de 

um instrumento imprescindível para uma presença significativa na 

convivência social contemporânea. (BRASIL, Parecer 11/2000). 

 

Em meio a tais desafios apresentados, talvez a maior preocupação seja integrar estas 

duas modalidades: a Educação Profissional e a Educação de Jovens e Adultos. Sob tal 

perspectiva, o PROEJA é considerado um caminho que almeja e também consagra a 

conquista do direito universal ao ensino público e gratuito.  

Essa conquista para Paiva (2006) “não é outorga, nem beneplácito das autoridades e 

dos dirigentes. É fruto da luta social organizada, da qual os Fóruns de EJA vêm assumindo 

estreita responsabilidade”. Segundo a educadora: 

 

Na luta pela educação de Jovens e Adultos, se inserem os Fóruns de 

Educação, que surgiram em 1996, existentes atualmente em todos os estados 

do Brasil, alguns como o de Minas Gerais com ramificações regionais. 

Reconhecidos desde 2004 pelo Ministério da Educação (MEC) como 

interlocutores de políticas públicas, assumem o desafio de organizar 

especialmente a EJA, como política pública, não se limitando apenas à 

alfabetização e sim assumindo-a como um processo que se dá ao longo da 

vida (ibid., 2006, p.3).  
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Para que a integração ocorra no PROEJA, Frigotto et al (2005) sugere ser preciso 

apresentar um currículo específico a partir da perspectiva de um Projeto Político Pedagógico 

Integrado: 

  

Remetemos o termo [integrar] ao seu sentido de completude, de 

compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a 

educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações 

históricas que concretizam os processos educativos [...] significa que 

buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de 

superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes 

de atuar como dirigentes e cidadãos (FRIGOTTO et al., 2005, p.80) 

 

Nessa visão de ajustamento de trabalho, importante se faz refletir sobre essa questão e 

compreender quem é esse sujeito da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que busca um 

ensino profissional, bem como quais são as suas especificidades e necessidades. O 

Documento Base (2007) do PROEJA mostra uma estrutura a partir das posições nas quais 

esses sujeitos se encontram na sociedade: 

 

[...] sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre acentuados em 

consequência de alguns fatores adicionados como raça/etnia, cor, gênero, 

entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, 

ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subempregados, desempregados, 

trabalhadores informais são emblemáticos representantes das múltiplas 

apartações que a sociedade brasileira, excludente, promove para grande parte 

da população desfavorecida econômica, social e culturalmente (BRASIL, 

2007, p.11). 

 

Tais atributos são tratados numa palestra
14

 proferida por Arroyo (2010) a partir de uma 

visão mais positiva e menos emblemática e estigmatizada das classes populares. O sociólogo 

alerta professores e demais profissionais da área educacional sobre o cuidado para com as 

visões dominadoras da sociedade, da pedagogia, e das políticas públicas sobre os Jovens e 

Adultos no PROEJA, visto que elas tendem a remediar pensamentos negativos dessa 

modalidade. Porquanto, a partir de uma visão positiva, Arroyo enfatiza em sua palestra que 

eles: 

 

 

                                                           
14

 Palestra de Miguel Arroyo sobre o PROEJA, proferida em 14/09/2010 durante o Fórum Regional de Pesquisas 

e Experiências em Proeja, realizado no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) 

de 14 a 16/09/2010. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpN1cVkwhZg . Acesso em 24/11/14. 

https://www.youtube.com/watch?v=fpN1cVkwhZg
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[...] devem ser vistos como trabalhadores já. Não como subtrabalhadores. 

Aliás, se alguma coisa caracteriza quem chega ao PROEJA, é o trabalho. 

Toda sua vida está marcada pelo trabalho. Carregam uma história de 

trabalho longa. Quem chega ao PROEJA tem cor, gênero e orientação 

sexual. Carregam uma história de lutas por trabalho, por vida, por dignidade, 

uma diversidade de história (ARROYO, 2010). 

 

O Documento Base ainda acrescenta um perfil detalhado dos sujeitos educandos: 

 

Caracterizam-se por pertencer a uma população com faixa etária adiantada 

em relação ao nível de ensino demandado, constituindo um grupo 

populacional que tem sido reconhecido como integrante da chamada 

“distorção (série-idade)”. Pensar em sujeitos com idade superior ou igual a 

18 anos, com trajetória escolar descontínua, que já tenham concluído o 

ensino fundamental é tomar uma referência, certamente, bem próxima da 

realidade de vida dos sujeitos da EJA. Esses sujeitos são portadores de 

saberes produzidos no cotidiano e na prática laboral. Formam grupos 

heterogêneos quanto à faixa etária, conhecimento e ocupação (trabalhadores, 

desempregados, atuando na informalidade). Em geral, fazem parte de 

populações em situação de risco social e/ou são arrimos de família, 

possuindo pouco tempo para o estudo fora da sala de aula (BRASIL, 2007, 

p.44).  

 

A respeito dessa complexidade do público da Educação de Jovens e Adultos, o Parecer 

11/2000 também o associa a alguns aspectos, considerando-o da seguinte forma: 

 

Os alunos da EJA são diferentes dos alunos presentes nos anos adequados à 

faixa etária. São jovens e adultos, muitos deles trabalhadores, maduros, com 

larga experiência profissional ou com expectativa de (re) inserção no 

mercado de trabalho e com um olhar diferenciado sobre as coisas da 

existência (BRASIL, 2000, p.33). 

 

 Ressaltando todos esses pontos de vista, Calhau (2014, p.185), em breves palavras, 

infere que “apesar da multiplicidade das identidades geradas pelos sistemas de significação e 

representação culturais existentes, ainda assim não é equivocado acreditar que não há 

diferenças estruturais nos perfis de alunos de EJA”.  

Nesse ínterim, Brunel (2004) aborda o fato de existirem uma clientela cada vez mais 

jovem na educação de jovens e adultos e ainda contrapõe as visões apresentadas, relatando 

que alguns pararam a muito tempo de estudar, outros são recém-egressos do ensino regular, e 

a maioria possui um histórico de repetência.  

A juvenilização da EJA pode estar desconstruindo uma educação tida por muitos anos 

como compensatória ou busca na recuperação do tempo perdido. Reafirmando o que diz 
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Brunel (2004), o Documento Base Nacional do Ministério da Educação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade considera que: 

 

[...] grupos jovens têm questões próprias, ligadas às formas de ser e de estar 

no mundo, de expressar suas juventudes, sua cultura, seus desejos e sonhos 

futuros. Formas de ser constituídas, também, na luta cotidiana no mundo do 

trabalho e da sobrevivência, na exposição às vulnerabilidades sociais de 

violência, vítimas de altos índices de homicídio – situações que contribuem 

para afastá-los da possibilidade de acesso e permanência na escola e de 

torná-los sujeitos de processos de formação e de humanização. O 

reconhecimento de maciça presença de grupos etários integrantes da 

categoria histórica jovem, de juventudes nos processos educacionais, tem 

sido denominado de juvenilização da EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

imprimindo também a necessidade de foco sobre esses sujeitos nas ofertas 

educativas (BRASIL,VI CONFITEA, 2009, p.29). 

 

No âmbito da Educação de Jovens e Adultos, Oliveira (1999) apresenta uma 

caracterização para os alunos da EJA, conceituando-os de forma separada. Ao definir o 

adulto, a estudiosa ressalta que: 

 

[...] ele é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles 

provenientes de áreas rurais não qualificadas e com baixo nível de instrução 

escolar (muito frequentemente analfabetos), ele próprio com uma passagem 

curta e não sistemática pela escola trabalhando em ocupações urbanas não 

qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 

adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar 

algumas séries do ensino supletivo (ibid., p.59,60). 

 

Ao caracterizar o jovem, estabelece uma comparação em relação ao adulto, 

enfatizando que: 

 

É também um excluído da escola, porém geralmente incorporado aos cursos 

supletivos em fases mais adiantadas da escolaridade, com maiores chances, 

portanto, de concluir o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio. É 

bem mais ligado ao mundo urbano, envolvido em atividades de trabalho e 

lazer mais relacionados com a sociedade letrada, escolarizada e urbana 

(ibid., p.59,60). 

 

 Dessa forma, as especificidades de vivências e experiências são particularidades 

próprias desses educandos. Trata-se de pensar a EJA em toda a sua história e defini-la a partir 

dela. Oliveira ainda continua, discutindo o ponto central dessa modalidade da educação 

básica: 
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É necessário historicizar o objeto da reflexão, pois, ao contrário, se falarmos 

de um personagem abstrato, podemos incluir, involuntariamente, um 

julgamento de valor na descrição do jovem e do adulto em questão: se ele 

não corresponde à abstração utilizada como referência, ele é contraposto a 

ela e compreendido a partir dela, e definido, portanto, pelo que ele não é 

(ibid., p.61). 

 

Ao compreender os jovens e adultos pelas especificações apresentadas, cumpre-nos 

assinalar que a busca pela “integração”, além de ser um desafio, pode também estar 

interligada aos descaminhos que possibilitam uma história de fracasso na EJA. Nesse rumo, 

pensar a qualidade da educação pelo prisma apenas da elevação da escolaridade do aluno ou 

da certificação, pode ser um erro quando essa qualidade não está relacionada à condição 

humanizadora da educação. A Conferência de Hamburgo (CONFINTEA V), realizada em 

1997 e promovida pela UNESCO, discute essa integração e declara que: 

 

A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar um 

significado à sua vida. A educação ao longo da vida implica repensar o 

conteúdo que reflita certos fatores, como idade, igualdade entre os sexos, 

necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas. Engloba 

todo o processo de aprendizagem formal ou informal, onde pessoas 

consideradas “adultos” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, 

enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de 

sua sociedade. A educação de adultos inclui a educação formal, a educação 

não-formal e o espectro da aprendizagem informal e incidental disponível 

numa sociedade multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na 

prática devem ser reconhecidos (UNESCO, 1999, p. 19). 

 

Pesquisas têm demonstrado que o atendimento à Educação de Jovens Adultos ainda 

precisa atingir uma grande parcela da população. Nos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE, 2012), o Brasil tinha uma população de 45,8 milhões 

de pessoas com 18 anos ou mais que não frequentavam a escola e não tinham o ensino 

fundamental completo.  

Os resultados do Censo da Educação Básica, realizado pelo INEP, apontam que a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentou queda de 3,7% (141.055), totalizando 

3.711.207 matrículas em 2013. Desse total, 2.427.598 (65,4%) estavam no ensino 

fundamental e 1.283.609 (34,6%) no ensino médio.  

Para o Plano Nacional de Educação (PNE), isso representa e reforça um fato que vem 

chamando atenção e sugerindo que os anos iniciais não estão produzindo demanda para os 

anos finais do ensino fundamental de EJA, além de ser uma evidência de que essa modalidade 

está recebendo alunos mais jovens, provenientes do ensino regular. Conforme o mesmo 
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documento, o alto índice de abandono pode ter acontecido diante da inadequação das 

propostas curriculares às especificidades da modalidade. 

Diante dessas preocupações e de outras que abarcam a educação em geral, o Plano 

Nacional de Educação (PNE), assinado em junho de 2014 pela presidente Dilma Roussef, é 

instaurado como a Lei nº13005/2014 e composta por vinte metas que abarcam todos os níveis 

de formação desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Dessa forma, apresenta detalhes 

para a Educação Inclusiva, a melhoria da taxa de escolaridade média dos brasileiros, a 

formação e plano de carreira para professores, como também a gestão e o financiamento da 

Educação, todas as metas com o prazo de até o ano de 2024 para serem cumpridas.  

A esse respeito, a décima meta do documento foi direcionada para a Educação 

Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, buscando “oferecer, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional” (PNE, 2014, p.10; 

BRASIL, 2014). 

 Arroyo (2010), ainda em sua palestra sobre o PROEJA, acrescenta que é necessário 

que o direito à Educação dos Jovens e Adultos do PROEJA não seja limitado. Por isso, 

partindo do pressuposto de mudança de paradigmas em prol de uma educação mais justa, 

elenca sete pontos-chave no seu discurso: 

1- No primeiro ponto, “Olhar os Jovens Adultos e Trabalhadores com uma visão 

positiva”, Arroyo chama atenção para a forma como pensamos tais sujeitos e as 

consequências desse modo de enxergá-los. De maneira geral, são tratados como 

“os excluídos”, “os subempregados”, “os desqualificados”. Para ele, as 

consequências de padrão de trabalho racista, incerto, precário e negativo é um 

padrão que conforma coletivos inexistentes. 

2- Ao associar o segundo ponto “Histórias coletivas”, reflete sobre visões que 

dominaram por muito tempo a suplência. Rompe, dessa forma, com essas 

concepções e atenta para um olhar voltado para o lado positivo das marcas do 

trabalho, da história no trabalho, da luta pela sobrevivência no trabalho que são 

afirmações de vida, portanto positivas, que levam em consideração a identidade de 

trabalhadores. 

3- Interligando o terceiro ponto, Arroyo realça que “Reconhecer-se como uma classe 

trabalhadora” é uma garantia de cidadania, pois, para ele, a história do movimento 

de operários deve ser reconhecida pelos jovens e adultos a fim de levá-los a refletir 

que “se eles estão chegando para serem qualificado, para dominar saberes do 
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trabalho, tecnológico e de intervenção do trabalho, é porque existe uma história 

longa do movimento operário que colocou entre suas lutas e seus direitos, o direito 

à qualificação”. 

4- Dessa forma, ao dizer sobre o quarto ponto “Colocá-los no plano dos direitos do 

trabalho e da cidadania”, Arroyo realça o aprendizado dos direitos, buscando 

politizar alunos do PROEJA. 

5- “Dar centralidade aos saberes aprendidos na diversidade de situações de trabalho” é 

o quinto ponto que o sociólogo defende, pois compreende que se aprende nas 

diversas formas. 

6- O sexto ponto refere-se a “Reconhecer-se como produtores de saberes”. Para 

Arroyo, é “preciso criar a consciência de que os educandos são sujeitos da 

produção de saberes”. 

7- No sétimo e último ponto “Toda relação da ciência e tecnologia se dá por relações 

políticas: buscar tecnologias para a vida cotidiana que produz vida”, o estudioso 

realça que a própria vida dos alunos é a carga do passado que pesa sobre eles. Na 

verdade, o que aluno do PROEJA precisa é, sem dúvidas, de uma base humanista 

forte para compreender os sentidos do trabalho: o ontológico, o político e o 

ideológico. 

Nesse sentido, o que Arroyo discute vai ao encontro dos cinco princípios apresentados 

no Documento Base do PROEJA (2007), ampliando-os a partir de uma visão prática. São 

assim nomeados como: 

a)Princípio da aprendizagem e de conhecimentos significativos; 

b) Princípio de respeito ao ser e aos saberes dos educandos; 

c)Princípio de construção coletiva do conhecimento; 

d) Princípio da vinculação entre educação e trabalho; 

e)Princípio da interdisciplinaridade; 

A “avaliação como processo” também é considerada como princípio no referido 

documento. Todavia, no rol em que se estabelecem tais discussões, pensa-se que o documento 

poderia trazer a avaliação como uma formação emancipatória ou formação para a autonomia, 

o que pressupõe metodologias e processos de associação coerentes com o propósito da 

formação. 

A partir dessas perspectivas, tais pontos revelam uma maneira prática de se pensar a 

“integração” das duas modalidades discutidas neste capítulo. Resumidamente, “abandona-se a 
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perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, para assumir a formação integral 

dos sujeitos, como forma de compreender e se compreender no mundo” (BRASIL, 2007).  
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2   ATO DE ESCREVER: OS PROBLEMAS, DESAFIOS E CONCEPÇÕES PARA 

ALÉM DO ENSINO DA ESCRITA 

  

Esta parte destina-se a uma revisão bibliográfica organizada em três esferas de 

pesquisa: o PROEJA; o Grupo de Pesquisa/CNPQ (Conselho Nacional de Pesquisa) Escrita: 

poder e subjetividades e uma bibliografia “revisionista dos sentidos da escrita”. 

 

2.1 Pesquisas sobre a escrita no PROEJA 

 

A respeito dos estudos voltados para os alunos inseridos no PROEJA, o campo de 

investigação relacionado à escrita é um terreno que apresenta poucas produções científicas no 

que concerne ao tema da escrita. Desde o nascimento do Programa Nacional de Educação 

Profissional Integrado à Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos aos dias atuais, 

destacam-se os artigos de Oliveira e Oliveira (2010), de Fonseca e Bezerra (2011), de Costa e 

Giust (2012), as dissertações de White (2012), de Bouzada (2014) e os artigos de membros do 

OBEDUC, “Diagnóstico da qualidade de ensino no PROEJA: um estudo na Região Norte e 

Noroeste com foco nos aspectos formativos e metodológicos”, de Castelano e Pessanha, 

(2015), Carmo; Manhães; Silva, (2014) e Souza; Manhães; Gomes, (2014)  

Com objetivo de refletir sobre as práticas de leitura e escrita em sala de aula, Oliveira 

e Oliveira (2010) apontam meios que auxiliem a formação de bons leitores e escritores através 

de uma pesquisa com os alunos do 1º período de Administração do Proeja turno matutino de 

2010 do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde. 

 

A professora de língua portuguesa dessa turma fez a leitura, junto com os 

alunos, do livro Flicts, escrito por Ziraldo e que conta a história de uma cor 

diferente rejeitada pelas outras cores. Flicts luta, durante toda a narrativa, 

para encontrar um lugar no universo, no mundo. Acabou 

subindo e transformando-se na cor da lua. Depois da discussão das múltiplas 

possibilidades interpretativas, os alunos foram solicitados a também 

escreverem uma história que abordasse de alguma maneira, 

algum drama pessoal ou alguma lição que gostariam de deixar para as 

crianças (ibid., p.50). 

 

 Na produção de texto, verificou-se que os estudantes recorrem ao conhecimento 

prévio. Os textos feitos por eles foram coerentes e coesos, com boa ordenação de ideias, mas 

com traços da oralidade na escrita, erros ortográficos decorrentes da falta de revisão e 
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inadequações da estrutura do diálogo, detalhes que podem ser sanados com a releitura do 

texto.  

           A existência da heterogeneidade discursiva esteve presente nos textos apresentados, 

pois verificaram redações das mais elaboradas linguisticamente às mais precárias. O resultado 

deve-se à prática cotidiana da leitura de textos formais como, por exemplo, a Bíblia. Ao focar 

a importância do texto “como unidade de produção”, os autores ainda destacam ser “o 

elemento básico com que se deve trabalhar no processo de ensino de qualquer disciplina” na 

formação do aluno PROEJA.  

O trabalho de Fonseca e Bezerra (2011) foi criar um projeto servindo-se da obra 

literária “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Mello Neto, possibilitando aos estudantes 

manifestarem-se através da escrita e do teatro e, consequentemente, apresentarem uma visão 

de mundo mais crítica com a subversão criada e produzida por eles de “Morte e Vida 

PROEJA”.  

Essa pesquisa permitiu aos alunos reconhecerem-se nas palavras do autor literário e 

reconstruírem a imagem concebida de si mesmos, das suas experiências de vida e visões de 

mundo. O material produzido foi assim relatado: 

 

[...] a morte significando a desistência, a evasão escolar de muitos colegas, 

que abriram mão de concluir os estudos; e a vida representando a renovação 

da luta por dias melhores, a busca por solução para tantas inquietudes 

surgidas diante de dificuldades enfrentadas dentro da própria instituição, 

como a inadequação dos métodos de ensino às peculiaridades do público da 

EJA. Na peça, os alunos viraram Sereverinos e a travessia do rio Capibaribe 

foi representada, metaforicamente, pela superação dos preconceitos sofridos 

por eles desde o primeiro contato com o instituto de educação (ibid., p.68). 

 
 

Sobre isso, citamos White (2012), pois discute como esse estudante é vítima, muitas 

das vezes, do preconceito que atravessa a realidade educacional, descrevendo comentários 

preconceituosos de parceiros de trabalho, baseados na ideia de que o aluno da EJA não sabe 

ler e escrever e que, por isso, não deve ser aceito pelo mercado de trabalho.   

  Desse modo, extingue-se um direito que é constitucional e para todos. Nos seus 

relatos, a pesquisadora percebe que a aceitação do aluno jovem e adulto que foge dos 

paradigmas idealizados de um ensino regular ainda permanece encarnada num 

pseudossistema educacional que resiste em aceitar e enxergar as particularidades, vivências e 

saberes desse alunado. 
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Diante dessas definições, não se pode perder de vista que os alunos, jovens e adultos, 

apresentam as suas particularidades socioculturais. Entretanto, o pré-julgamento de um 

conceito negativo, como vimos em White (2012), atrapalha, na maioria das vezes, que a 

bagagem cultural desse alunado seja reconhecida no sistema social educacional e 

autorreconhecida pelo próprio aluno. 

A autora também defende, em sua pesquisa, as questões de escrita nos textos 

produzidos pelos alunos do PROEJA e mostra a relação conflituosa que eles têm com a 

variedade esperada pela escola: “A relação dos alunos com a linguagem é instável, uma vez 

que há uma norma-padrão que precisa ser usada na língua escrita, a qual eles não conseguem 

assimilar durante a produção de seu texto, já que são usuários de uma variedade particular” 

(idem. p.111). 

Interessada em investigar a eficiência do feedback do professor como instrumento 

pedagógico para auxiliar alunos na produção de artigos de opinião, Bouzada (2014) mostrou 

como as reformulações dadas na pesquisa de campo nas orientações realizadas pela própria 

investigadora e possibilitadas por uma sequência didática de uma escrita argumentativa, 

elevaram, de forma significativa, a qualidade dos textos dos estudantes do curso de 

eletrotécnica no Instituto Federal Fluminense - campus Itaperuna/RJ, também lócus de nossa 

pesquisa.  

Dessa forma, a autora apresentou a eficiência das orientações fornecidas e do 

acompanhamento dado passo a passo na produção do gênero artigo de opinião bem como a 

coesão e a coerência textuais como critérios para a avaliação da qualidade, o que contribuiu 

para a elevação da qualidade dos textos de 90,82% dos alunos. A investigadora, diante desse 

resultado, ainda discute a problemática nas aulas de Língua Portuguesa: 

 

Em um contexto educacional em que as aulas de Língua Portuguesa e o 

trabalho com texto ainda se voltam prioritariamente para questões 

gramaticais, parece-nos natural que os alunos apresentem mais segurança e 

melhor desempenho para realizar alterações relativas a aspectos linguísticos 

de seus textos do que alterações relativas a aspectos textuais e/ou a aspectos 

discursivos. [...] os alunos precisam, primeiramente, ser expostos com mais 

frequência a um trabalho que contemple questões textuais e, especialmente, 

questões discursivas dos textos (ibid., p.141,142). 

 

Em Castelano e Pessanha (2015), buscou-se analisar produções textuais de candidatos 

a ingresso em um curso técnico do PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos), do Instituto Federal 

Fluminense - Campos Campus Guarus, situado no município de Campos dos Goytacazes/ RJ. 
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A temática da escrita foi levar os alunos a escreverem sobre fatos da história de vida, o que 

auxiliou, por meio da autoria, verificar o potencial da escrita autobiográfica no processo de 

empoderamento desses sujeitos.  

Os autores Carmo; Manhães e Silva (2014) investigam a aprendizagem a partir da 

utilização do estudo de caso como uma metodologia de ensino das convenções ortográficas 

em Língua Portuguesa.  

 

O caso consiste basicamente em propor um dilema que deve ser resolvido 

após o confronto de opiniões e o debate realizado pelos alunos. Ao longo 

desse processo, o aluno pode buscar informações adicionais ou recorrer a 

qualquer outro recurso que o ajude a elucidar o problema proposto. A função 

do professor é ajudá-los a apurar os fatos, analisar o problema e considerar 

possíveis soluções e consequências pelas suas escolhas (ibid., p.2). 

 

De igual prática metodológica, ao ressaltar a particularidade do Programa Nacional de 

Educação Profissional Integrado à Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, Souza; Manhães e Gomes (2014) propõem, com a técnica do estudo de caso 

histórico, uma estratégia viável de ensino e aprendizado da pontuação para o ensino de língua 

materna. Através dessa metodologia, perceberam-se os avanços dos alunos ao oferecer ações 

que valorizaram os saberes trazidos e construídos sobre o tema da pontuação, uma vez que a 

apreensão das regras desse conteúdo fez sentido prático para a vida dos discentes. 

As pesquisas citadas conduzem para a importância de se inserir a diversidade cultural 

do aluno nas práticas pedagógicas, e a produção textual é o fio condutor que possibilita a 

criatividade e o desenvolvimento do aluno. 

 

2.2 Pesquisas do Grupo CNPQ Escrita: poder e subjetividades 

 

O Grupo de Pesquisa "Escrita: poder e subjetividades" reúne graduandos, pós-

graduandos e pesquisadores cujas investigações estudam as relações de discentes e docentes 

com a escrita, bem como a autoria escrita em ambientes de ensino e pesquisa, com particular 

interesse na Educação de Jovens e Adultos e no PROEJA (Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos). São três dissertações que comungam a temática da escrita: a de Ferreira (2013), a de 

Corrêa (2014) e a de Almeida (2014).  

Em Ferreira (2013), o estudo com doze alunas dos anos iniciais da Educação de 

Jovens e Adultos do Instituto Federal Fluminense - Campus Campos Centro revelou a 
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formação de tensões que se dualizam no momento da escrita: sentimentos antagônicos como o 

medo e a coragem de escrever enquanto motivo presente nas Representações Sociais das 

participantes. 

Na busca do exercício da autoria literária como proposta de contribuição para uma boa 

relação com a escrita, Corrêa (2014) objetiva investigar as relações docentes com a escrita a 

partir da experiência através das memórias em sala de aula junto à turma do 1º período do 

Curso de 1ª Licenciatura do PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica) da Universidade Estadual do Norte Fluminense, RJ. 

 Ao problematizar o medo no momento em que as vinte e seis docentes-alunas tiveram 

que escrever, as associações apresentadas por elas de tal sentimento estavam relacionadas ao 

resultado de dominações autoritárias do passado que, quando alunas, as impediram de manter 

uma boa relação com a escrita. Dos resultados, 84,6% caracterizaram fatores negativos em 

relação ao ato de escrever.  

             Numa intervenção formativa realizada com licenciandos e professores dos anos 

iniciais, a contribuição da pesquisa de Almeida (2014) voltou-se para a melhoria da prática da 

escrita, especificamente, dos tipos de textos narrativos e descritivos utilizados pelos 

profissionais da educação junto aos seus alunos. A problemática apresentada foi a existência 

do desconhecimento e da falta de domínio dos participantes acerca da distinção conceitual e 

da prática dos gêneros textuais em relação aos tipos textuais e a falta de clareza desse 

conteúdo em livros didáticos. 

              Necessário se faz notar que em tais pesquisas percebemos que os professores que 

julgam, o fazem porque já foram julgados e, no entanto, ainda apresentam seus conflitos 

diante do ato de escrever. 

 

2.3 Revisionismo nos sentidos da escrita: uma bibliografia introdutória 

 

Ao apresentar os seus estudos acerca da história da escrita, Chartier (2002), 

desencadeia uma problematização remetida às mutações referentes ao mundo digital e o texto 

escrito e impresso. O autor revela uma tensão entre esses dois universos e interpela aos 

leitores, aos cidadãos e aos herdeiros do passado “exigir que as operações de digitalização não 

ocasionem o desaparecimento dos objetos originais, e que seja sempre mantida a possibilidade 

de acesso aos textos tais como foram impressos e lidos em sua época” (ibid., p. 29). 

Dessa forma, retrata os desafios que a escrita enfrenta em relação a sua inserção no 

universo digital ao citar mudanças importantes como “as transformações das práticas de 
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leitura, as novas modalidades de publicação, a redefinição da identidade e da propriedade das 

obras, ou o imperialismo linguístico estabelecido sobre a comunicação eletrônica” (ibid., p.7).  

Entre o passado e o presente, o autor busca, na literatura de Miguel de Cervantes, com 

a obra Dom Quixote, representar as práticas e os discursos de cada época com relação à 

escrita. Em contrapartida, assevera o risco em que a autoria se encontra por estar sendo 

ameaçada pelos textos em formatos digitais. Chartier (2002) acredita que a imprensa, assim 

como o manuscrito, ainda perdurará por muito tempo: 

 

Insistir na importância que manteve o manuscrito após a invenção de 

Gutemberg é uma forma de lembrar que as novas técnicas não apagam nem 

brutal nem totalmente os antigos usos, e que a era do texto eletrônico será 

ainda, e certamente por muito tempo, uma era do manuscrito e do impresso 

(ibid., p. 8).  

 

Para Olson (1997), o advento da escrita permitiu novas representações das ações 

humanas as quais estão sendo, dia a dia, colocadas em papel. “A concepção moderna de 

mundo e nossa concepção moderna de nós mesmos são subprodutos da invenção de um 

mundo que está no papel” (ibid., p. 298).  

Ao remeter à metáfora “o mundo no papel”, o autor realça que a maneira de pensar e 

agir do homem são vistas por meio de artefatos que envolvem sua literatura, sua ciência, seu 

direito, sua religião, sua família, entre outros. 

 

O tema da escrita tem a ver com as propriedades especiais e peculiares 

desses artefatos, com esse mundo de papel, com sua força e suas limitações, 

com seus usos e abusos, com sua história e mitologia; e tem a ver com os 

tipos de competência e com as modalidades de pensamento e percepção que 

intervêm na abordagem e na exploração desse mundo de papel (ibid., p.10). 

 

O especialista no desenvolvimento da linguagem, alfabetização e cognição também 

defende uma escrita sem mitos e enumera seis crenças a respeito do domínio da escrita que 

considera não serem tão seguras, desmistificando-as, pois para ele “saber escrever pode ser 

importante, mas talvez não pelos motivos em que temos tradicionalmente acreditado” (ibid., 

p.10). 

Conforme Olson (1997) nos aponta, a primeira crença baseia-se na seguinte frase: 

“escrever é transcrever a fala”. Sob tal afirmação o especialista acredita que os critérios como 

o que foi dito, a intenção, bem como a entonação e o modo como foi dito são abandonados 

por essa primeira crença e a escrita passa a ser vista como um molde para a fala. 
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A segunda crença, “a escrita é superior à fala”, nos traz o entendimento de que a fala, 

sendo pouco convencional e desleixada, ocupa um lugar de subordinação perante a escrita. 

Para o especialista, esse pressuposto tradicional precisa ser entendido de outra forma, pois a 

naturalidade da fala abre caminhos para situações de comunição inovadoras e especificamente 

linguísticas, sendo impróprio pensar que todos os sistemas de escrita têm o mesmo efeito 

sobre o que percebemos conscientemente na linguagem, e que é impróprio imaginar que a 

“percepção metalinguística” é um fenômeno uniforme” (ibid., p. 276). 

A terceira crença, “a superioridade tecnológica do sistema de escrita alfabético”, traz 

uma pseudoaceitação de que o alfabeto é um sistema de escrita privilegiado em relação aos 

demais sistemas. No entanto, para o autor, a simplicidade do alfabeto, utilizado para línguas 

silábicas não tem nada a ver com o idioma chinês. Mesmo nos países em que não existe a 

cultura alfabética, as taxas e o nível de competência em leitura são superiores ao mundo 

ocidental. “As escritas alfabéticas representam a forma verbal – o que foi dito, não a atitude 

do falante com respeito a essa forma verbal, não o que o falante pretendia” (OLSON, 1997, p. 

278). 

A quarta crença é centrada no fato de que “a escrita é o órgão do progresso social”. 

Em oposição a essa assertiva, o autor defende que o aprendizado da escrita, em alguns casos, 

atende aos interesses de lucro e às vantagens das classes dominantes, o que pode ser um 

acesso à submissão, dependência ou escravidão. 

A quinta e penúltima crença, “a escrita como instrumento do desenvolvimento cultural 

e científico”, contribui para o pensamento filosófico e científico. Por outro lado, o autor 

chama atenção para as observações de antropólogos que têm observado o aumento da 

sofisticação da cultura oral, principalmente no que concerne à capacidade de raciocínio. 

Mesmo os povos que não dominam a escrita conseguem resolver problemas sem o uso dela. 

A sexta e última crença “a escrita, como um instrumento de desenvolvimento 

cognitivo”, é associada ao que aprendemos na escola e nos livros. O autor contrapõe que: 

 

Em primeiro lugar, o aprendizado da escrita foi associado à alfabetização, ao 

invés de ser associado mais geralmente aos sistemas de notação, em segundo 

lugar, a escrita foi vista como incorporando a gramática e a lógica, em vez 

de representar a gramática e a lógica da fala comum (ibid., p.34). 

 

O que Olson (1997) tenta mostrar parece ser a escrita como um recurso que demanda 

vários procedimentos e que possibilita agir sobre a linguagem e tudo que nos cerca. 
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Pécora (1989) - ao participar dos projetos “Redação II”, financiado pela Fundação 

Carlos Chagas e “execução do ciclo básico do Instituto e Estudos da Linguagem (IEL), da 

UNICAMP (Universidade de Campinas), do curso de Prática de Produção de Textos” - 

juntamente com Haquira Osakabe e Enid Yatsuba, investigou problemas de escrita de 

vestibulandos como também de alunos do último período da instituição. 

 A intenção foi buscar respostas para o seguinte questionamento: “o que podem 

representar as dificuldades de produção escrita sentidas por esse público?” (ibid., p. 8) e ainda 

refletir sobre a formação dos alunos produtores de textos. 

 

De fato, observou cada um dos problemas na constituição da oração, 

entendida basicamente como um processo mínimo de predicação; segundo, 

as que apresentavam problemas no estabelecimento da coesão textual; 

terceiro, as ocorrências que apresentavam problemas em relação às normas 

da escrita fixadas pelo padrão culto e formal do português, quarto e último, 

as ocorrências que apresentavam problemas de argumentação, 

especificamente no que se referia à utilização de noções confusas e do lugar 

comum (ibid., p. 13). 

 

Nessa investigação, o autor encontra treze tipos de problemas de redação inseridos no 

bloco diagnóstico e análise. No que se refere às dificuldades na oração, Pécora (1989) 

apresenta os problemas de acentuação, de pontuação, de ortografia, de norma culta, os quais 

conferem a existência do desconhecimento das convenções que regulam a utilização 

específica das normas e de empregos lexicais inadequados ao seu contexto e sentido.  

A respeito da coesão textual, ao buscar apoio em Halliday (1973), que foi responsável 

pelo desenvolvimento da noção do termo em destaque, o estudioso evidencia os problemas de 

incompletude da oração, de emprego de relatores, de emprego de anafóricos e de redundância 

ou repetição.  

 

[...] o que essas ocorrências deixam entrever é que, através de cada uma 

delas, está presente, não um sujeito de discurso, mas um aluno e sua carga 

escolar: cada qual procurando empreender da forma menos comprometedora 

possível a pequena via crucis gráfica que lhe cabe por dever e por lição de 

casa. Ao fim e ao cabo, esse tipo de esforço há de ser pago com uma boa 

nota (ibid., p. 68). 

 

Com relação aos problemas de argumentação, encontram-se o emprego de noções 

confusas, o emprego de noções de totalidade indeterminada, o emprego de noções 

semiformalizadas e problemas de lugar-comum. Para Pécora (1989, p.72), a potencialidade 

argumentativa tem desaparecido do ensino, visto que “o processo histórico de escolarização 
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deixa de fornecer esse conhecimento específico, substituindo-o por uma falsificação do 

quadro de condição da escrita”. 

O pesquisador também realça que o fracasso dos alunos na escrita se dá porque eles 

não têm o conhecimento específico e técnico das regras ou normas que advêm da escrita e 

reconhecem a existência de uma contradição entre tal desconhecimento e a postura da escola.  

 

Em outras palavras, esse bloco de fracassos alerta para o fato de que o 

efetivo domínio da escrita apenas pode se dar como um desdobramento da 

práxis linguística e jamais como uma mera assimilação de técnicas e padrões 

– sobretudo porque estes são sempre vulneráveis ao jogo do poder que 

conspira contra a identidade do sujeito, figura inalienável do jogo múltiplo 

da linguagem. Em suma, o conhecimento do que a escrita tem de mais 

específico exige menos cuidados técnicos, e mesmo pedagógicos, do que os 

de atualizar uma concepção ética de linguagem. Esta é a grande ausência que 

se manifesta na caracterização dessa lista de fracassos. São treze tipos, mas 

todos eles foram criados na tentativa de reproduzir os moldes fornecidos 

pelo figurino oficial (ibid., p.94).  

 

Nessa esteira, diante da complexidade do ato de escrever, Cassany (1999) busca, em 

seu campo de estudo, a expressão escrita dos processos mentais, conhecimentos que o escritor 

possui e estratégias que utiliza durante a escrita. Dessa forma, enfoca essa ação sob um caráter 

psicolinguístico, envolvendo a psicologia e a linguística aplicada. Também aborda a produção 

textual não como um produto, mas como um processo, e apresenta sugestões do “Descrever o 

escrever: como se aprende a escrever”.  

Segundo o mesmo autor, essa descrição se divide em duas partes: o código escrito que 

envolve aspectos importantes como o domínio da adequação, coerência, coesão, correção 

gramatical e a composição dos textos, que se baseia nas estratégias de tomada de consciência 

da audiência das coisas que o escritor quer dizer ou já sabe: planejamento do texto, releitura 

dos fragmentos escritos, revisão do texto, esquemas e resumos de textos.  

As regras gramaticais podem ser resolvidas durante a revisão da escrita, visto que 

atentando primeiramente para esse fim, o processo global de planejamento das ideias no texto 

pode ser comprometido devido à memória de curto prazo. “Sem noções adequadas de 

coerência, de coesão e, inclusive de disposição no espaço, um escritor é incapaz de compor 

um texto comunicativo” (CASSANY, 1999, p. 34). 

 Nesse rol de descrições, ele também afirma que a leitura é a prática mais efetiva para 

aquisição do código escrito e que o ato de escrever “não se caracteriza pelo automatismo nem 

pela espontaneidade, mas pela recursividade, revisão, e reformulação de ideias” (ibid., p.196).  
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Para o autor, a escrita torna-se complexa, pois ela se refere às convenções que foram 

nomeadas pelo estudioso de utilidade relativa e, muitas das vezes, falar desse processo, das 

dificuldades que se tem na escrita, pode evitar que perdurem “vícios adquiridos com o tempo 

ou de costumes anteriores que obstaculizam o processo normal de produção do texto escrito; 

ou também juízos errôneos estabelecidos pelo ensino oficial que bloqueiam os autores e 

mutilam os textos” (ibid., p.193,194).  

Com o objetivo de sistematizar a polêmica gerada através da difícil mudança de 

perspectiva didática atrelada à centralização exclusiva do ensino da norma culta nas escolas, 

Castilho (2010) aponta uma problemática concentrada no ensino do certo e do errado, o que 

faz gerar resultados de autodesconfiança, insegurança no uso da língua materna, exclusão das 

diferenças e que gera um mal à formação do espírito democrático e da cidadania. 

O linguista Bagno (1999) colabora com o pensamento de Castilho e considera que os 

mitos, construídos pelo preconceito linguístico e perpetuados em nossa sociedade, são 

empoderados, difundidos e criam obstáculos para apropriação do conhecimento. O autor não 

descarta totalmente a gramática tradicional do ensino da língua escrita, mas interpela o fato de 

que: 

 

[...] os estudos gramaticais possam voltar ao seu lugar de origem: o da 

investigação do fenômeno da linguagem, o da tentativa de compreender a 

relação entre língua e pensamento, o do exame das relações que estabelecem 

entre si por meio da linguagem, etc. Em suma, empreender o estudo da 

gramática das línguas dentro de uma perspectiva científica, de acordo com 

os conceitos modernos de ciência (ibid., p. 22). 

 

No momento da escrita, Bernardo (2011, p. 39), em outras palavras, atenta para o fato 

de que “as primeiras sentenças que fluem da cabeça e do braço são as que se encontram na 

superfície de nós. São aquelas que nos transmitiram desde pequenos, as que ouvimos e lemos 

à volta, as que não são nossas, mas estão coladas em nós”.  

Ao se debruçar sobre a preocupação da formação do sujeito da escrita num ambiente 

que discrimina e viola os direitos humanos, Calhau (2014, p.188) visita Larrosa (2013) e 

defende que formar para escrita é “fornecer aos neoleitores e escritores o passaporte para o 

mundo da cidadania, autorizar sua inserção no universo dos que podem se dizer cidadãos e 

escritores sem abrir mão de sua cidadania linguística, étnica, social, cultural, planetária”. 

Ampliando a forma de perceber a escrita e sua importância no meio social, Souza 

(2003, p. 55) busca refletir até que ponto “as atividades escolares privilegiam a produção de 

um texto como ferramenta para ampliar conhecimento e em que medida instaura-se um aluno 
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autor”. Nesse sentido, existe outro contexto em que ela se insere, o da cidadania. Nele, o 

processo de escrita não precisa ser apenas motivo ou objeto de avaliação escolar e vai além do 

escrever apenas para o professor em sala de aula.  

 

Assumindo o texto interativamente, o escrever passa a ser estratégico, 

porque inscreve o sujeito num universo próprio de representações, de 

formulações, a que muitos, em inúmeros países, não têm acesso. É 

demasiado sabido as consequências que advêm disso, em termos de 

exclusão, de manipulação. O sujeito se descobre a cada momento, lendo ou 

escrevendo. Amplia a sua visão de mundo, consolida uma percepção crítica 

acerca de tantas crenças, valores, posições políticas (ibid., p.58). 

 

O autor, por meio do questionamento, “escrever na escola constitui exercício de 

cidadania?”, reconhece e reflete sobre dois limites que são impostos aos sujeitos da escrita: a 

limitação do exercício de recursividade sobre o texto e o próprio uso social da escrita. Ainda 

acrescenta que a escrita, sob o olhar de tal temática, impõe uma visão para o sentido de texto 

público que aponta para as exigências da escola. Nessa perspectiva, Souza (2003) conclui que: 

 

O escrever na escola constitui tarefa intrínseca do fazer pedagógico, sim, em 

todas as áreas do saber, mas merece a atenção das pesquisas para tópicos 

pouco explorados. Um deles possivelmente seja o de ouvir alunos, em 

diferentes fases de desenvolvimento, o que pensam, o que temem, o que 

apostam na elaboração de seus textos (ibid., p.70). 

 

 

  A inadequação da escola, que ensina segundo os modelos adequados à aprendizagem 

de um aluno ideal, e que supõe que seus alunos não têm habilidades, o que não é real, gera 

uma expectativa de não aprendizado, de inferioridade e de desvalorização social dos sujeitos 

das classes populares (PATTO, 2008). 

Segundo Colello (2003), a exclusão no ensino da língua escrita tem a sua origem 

quando a escola passa a se fortalecer numa estrutura de desencontro entre a vida, a riqueza de 

experiências e a aprendizagem das relações mestre-discípulo/aluno-escola. Desse modo, a 

instituição escolar acaba por ser: 

 

[...] um território de especialistas em “ensinar o mundo longe do mundo”: o 

espaço privilegiado de uma aprendizagem sistematizada que requer certo 

afastamento do real em benefício de uma re-organização burocrática, 

temporal e metodológica supostamente favorável à aprendizagem (ibid., 

p.27). 
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A pedagoga defende a união entre o ensino da língua escrita e a realidade dos alunos.  

Para ela, buscar a qualidade no ensino é possibilitar “bem atender o aluno que hoje ingressa 

no sistema, mas também (e sobretudo), subsidiar iniciativas que possam resgatar 

oportunidades para aqueles que nem ao menos tiveram esse privilégio” (ibid., p. 28).  

Diante de tal prerrogativa, Colello (2003), voltada para as direções do “A quem se 

ensina”, “Para que se ensina”, “O que se ensina”, “Como se ensina” e “Como (não) se 

aprende”,    apresenta alguns pontos fundamentais que mostram como a tradicional prática de 

ensino da língua escrita acaba contribuindo para a produção do fracasso escolar: a 

desconsideração do aluno como “sujeito falante”, as restritivas metas do ensino, a 

artificialidade do conteúdo desenvolvido, a inadequação metodológica e a falta de sintonia na 

relação professor-aluno. 

De acordo com Kramer (2001), a apresentação dessa adversidade é remetida à imagem 

da escola como “reprodutora” dos valores dominantes de cada sociedade que se serve da 

língua e da escrita como instrumentos de dominação.  

Bohn (2003) ratifica sua investigação sobre a interlocução da “cultura de sala de aula” 

com o fato de “não estranhar” a herança do medo, do bloqueio, da insegurança, da 

intolerância em relação à escrita “quando alunos universitários, profissionais liberais, pós-

graduandos” são “confrontados com a produção textual” e “entram em pânico”. 

            De acordo com o estudioso, libertar-se desse aprisionamento “é lento, penoso porque 

está cheio de interdições de vozes autoritárias legitimadas pelos aparelhos ideológicos dos 

poderes constituídos, atuantes no discurso de sala de aula” (ibid., p. 81). 

 Sua preocupação na investigação dessa cultura é com os tipos de textos que têm 

circulado nas salas de aula. A preferência para resumos e relatórios mostra que cada vez mais 

os alunos estão distantes de desenvolverem textos de própria autoria. “Os resultados são 

alunos ansiosos, indecisos perante uma infinidade de possibilidades, mas bloqueados pela 

interdição. Os professores? Tornam-se avaliadores de mercadorias prontas” (ibid., p. 85). 

Como afirma Bazermam (2011, p.11), [...] “o gênero é uma categoria essencialmente 

sócio-histórica sempre em mudança”. Dessa forma, defini-lo como “apenas um conjunto de 

traços textuais ignora o papel dos indivíduos no uso e na construção de sentidos”. 

De maneira geral, amplia-se a forma de perceber a escrita em meio aos desafios 

apresentados. Dessa forma, as concepções a respeito da escrita têm direcionado para uma 

reflexão que vai além do ensino de língua materna, vinculando-se ao processo de cidadania.  
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3   OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Os rumos metodológicos foram delineados por uma pesquisa do tipo exploratória que 

tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema. Apesar de utilizar uma 

abordagem quantitativa por meio do aplicativo de planilha eletrônica Excel, configura-se 

numa base empírica qualitativa, visto que todo o processo metodológico de análise e 

interpretação de resultados se deu por codificações e categorizações temáticas realizadas pela 

Análise de Conteúdo, o que possibilitou a explicação dos sentidos remetidos pelo conteúdo 

das falas gravadas e transcritas.  

Dada a importância da fala, valemo-nos da metodologia da Sociolinguística em que 

através do discurso espontâneo e despojado também é possível o seu uso na coleta dos dados 

escritos. Dessa forma, a escrita está sendo abordada de uma forma interdisciplinar na 

Linguística por causa disso e, na Educação, por conta não somente do lócus de pesquisa como 

também da abordagem do texto pela via de análise. 

Para Cassab (2007, p.58), [...] “os universos dos dados qualitativos e quantitativos não 

se opõem, mas antes se complementam, pois a realidade expressa por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. Dessa forma, a partir dos dados organizados 

no aplicativo citado e da Análise de Conteúdo, procederam-se o processamento e a 

organização dos dados coletados. 

Nesta parte, interessa-nos apresentar os caminhos metodológicos estabelecidos por 

dois procedimentos: a) a utilização de mais de um método de coleta de dados b) a Análise de 

Conteúdo como principal técnica de processamento qualitativo dos dados.  

O segundo procedimento será detalhado, em outra parte específica, considerando que 

perpassa as técnicas utilizadas de coleta de dados. Ao final dos caminhos percorridos, 

apresentaremos a síntese das ações realizadas no processo de investigação.  

 

3.1 A Triangulação nas três frentes de pesquisa 

 

Ao defender “a possibilidade da investigação a 3”, Denzin (1989) citando Duarte 

(2009, p.11), na história da triangulação, nos apresenta e esclarece conceitos que se expandem 

e se distanciam de uma postura paradigmática, ampliando-os em quatro diferentes tipos: 

triangulação de dados, triangulação do investigador, triangulação teórica e triangulação 

metodológica.  
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Na “triangulação metodológica”, são utilizados múltiplos métodos para 

estudar um determinado problema de investigação. Denzin distingue dois 

subtipos: a triangulação intramétodo – que envolve a utilização do mesmo 

método em diferentes ocasiões – e a triangulação intermétodos – que 

significa usar diferentes métodos em relação ao mesmo objecto de estudo 

(DUARTE, 2009, p.11). 

 

Diante do raciocínio de Gibbs (2009, p.120) sobre o processo de triangulação, “ao 

obter mais de uma visão diferente sobre um tema, pode-se obter uma visão precisa (ou mais 

precisa). Essas visões diferentes podem ser baseadas em diferentes amostras de conjuntos de 

dados, investigadores, metodologias e teorias de pesquisa”.  

Pensamos nessa relação de combinar os métodos numa pesquisa por meio de um 

mesmo objeto e enquadramos nossa proposta na triangulação de métodos e a denominamos de 

frente empírica de pesquisa os três instrumentos ou técnicas utilizadas para a coleta de dados: 

a técnica do protocolo da fala e escrita, do questionário com perguntas fechadas e abertas e da 

entrevista semiestruturada. 

O protocolo da fala e escrita, constituído por cinco narrativas orais e escritas, ajudou a 

perceber, através dos relatos de experiência pessoal, de experiência recontada e de opinião, as 

relações positivas ou negativas mantidas ou não com a escrita.  

O questionário serviu para pensar as concepções que os alunos apresentam sobre a 

escrita em determinados contextos. 

A entrevista semiestruturada, realizada juntamente com o questionário, momento em 

que se faziam as perguntas abertas, também teve o objetivo de refletir sobre o objeto de 

pesquisa. 

 

3.2 Análise de conteúdo – O que o “conteúdo das falas” tem para nos dizer 

 

Para trafegar em meio às informações obtidas pelos instrumentos de pesquisa, 

orientamo-nos por caminhos que nos auxiliaram no manuseio da linguagem, objeto próprio de 

estudo. Para isso, elegemos a análise de conteúdo proposta pela professora de Psicologia na 

Universidade de Paris V, Laurence Bardin (2011), para sustentar e orientar a presente 

metodologia. A justificativa dessa escolha acontece porque o estudo comunga parâmetros de 

análises relevantes neste trabalho aplicados à tríade dos instrumentos de pesquisa. Cabe, 

portanto, realizarmos o delineamento dos detalhes envolvidos nesse processo. 

Trabalhar com a subjetividade de um grupo ou de um indivíduo, por meio dos indícios 

extraídos nas falas dos participantes de uma pesquisa social, é um privilégio intermediado por 
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uma metodologia que oferece subsídios ao analista na tarefa de identificar os sentidos 

apresentados nas relações que os informantes mantêm com a escrita e que são relevantes no 

tratamento desta pesquisa. 

De acordo com o percurso histórico traçado pela autora, a análise de conteúdo foi 

regularizada como método apenas na década de 20 por Leavell. Antes disso, as primeiras 

investidas buscavam a interpretação de livros sagrados. Logo, desenvolveu-se, nos Estados 

Unidos, por mais de meio século, como um instrumento o qual a técnica utilizada era a 

medida e o material de estudo analisado e se concentrava em documentos de cunho 

jornalísticos, de imprensa e de propaganda, numa época em que ocorria a Primeira Guerra 

Mundial e, mais tarde, a Segunda Guerra Mundial.  

A definição de análise de conteúdo aparece então no final dos anos 40-50 por meio de 

Berelson, auxiliado por Lazarsfeld. Mas, apenas em 1977, o método se configura, 

aparelhando-se nos moldes de orientações atuais com a publicação da obra de Bardin, 

“L’analyse de Contenu”. Conforme a autora, a análise se baseia em dois conjuntos:  

 

 [...] de instrumentos metodológicos que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados, absolvendo e caucionando o investigador por 

esta atração pelo escondido, o latente, o não aparente, o potencial de inédito 

(do não dito), retido por qualquer mensagem (ibid., p. 15). 

 

E também de:  

 

[...] técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p.48). 

 

Nessas circunstâncias, a professora antecipa que o estudo proposto baseia-se em duas 

funções: 

1)Uma função heurística em que a análise busca enriquecer a tentativa exploratória e 

aumentar a propensão para a descoberta. É a análise de conteúdo “para ver o que dá”. 

2)Uma função de “administração da prova” que se direciona como método de análise 

sistemática para confirmação ou não da hipótese em questão. É a análise de conteúdo 

para servir de prova.  

Isso posto, o aprofundamento das técnicas de análise, nesta parte, baseia-se nos 

esquemas ou nos procedimentos sequentes assim ordenados: a organização da análise, a 



53 

 

codificação de resultados, as categorizações, as inferências, e por fim, a informatização da 

análise das comunicações. 

 Dos processos e técnicas apresentados, nossa pesquisa conta com as quatro primeiras, 

sendo que não foi utilizada a última técnica “informatização da análise das comunições” por 

aderirmos a um trabalho totalmente manual, de organização das análises. O aplicativo de 

planilha eletrônica Excel não se enquadra nesse âmbito por ser o depositário das 

categorizações prontas a fim de processar apenas os dados quantitativos.  

Dessa forma, abordaremos os quatro procedimentos já apontados, expondo alguns 

exemplos pertinentes referentes à construção da análise do questionário de perguntas 

fechadas. 

 

3.2.1 A organização da análise  

 

Conforme nos aponta Bardin (2011), a organização da Análise de Conteúdo configura-

se em três fases: a pré-análise, a elaboração do material e o tratamento dos resultados que 

envolve a inferência e a interpretação.Para uma melhor compreensão da terceira parte da obra 

referenciada, delineamos esboços representativos em algumas fases do método com intuito de 

sintetizá-las, oferecendo mais clareza diante do que fizemos. 

 A figura a seguir é uma esquematização desse processo de organização e das 

atividades que dele derivam: 

 

Figura 1 – Mapa conceitual esquema de Categorização referente a Bardin (2011) 

 

 

 

   

  

 

 

 

      

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa 

 

Como descrito pela autora e apresentado na figura 1, a pré-análise, é assinalada como 

a fase de organização. Apesar de flexível, o esquema de trabalho precisa ser determinado com 

Análise de Conteúdo 

Pré-análise Elaboração do material Tratamento dos resultados:  

Escolha dos documentos 
Formulação das hipóteses/objetivos 
Elaboração de indicadores 
 

 Leitura Flutuante Escolha dos documentos 

-exaustividade/representatividade 
-homogeneidade/pertinência 

Conhecer o texto e se invadir por 

impressões e orientações. 

Preparação material e 
formal 

Propor inferências e adiantar 
interpretações a propósito dos 

objetivos – ou que digam respeito 
a descobertas inesperadas. 
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métodos bem definidos os quais envolvem a “leitura flutuante”, que é uma primeira 

proximidade com os documentos da pesquisa. Desse modo, a escolha desses documentos, a 

formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que auxiliam na 

compreensão formal do material serão submetidos também à análise.  

Fizemos tudo isso quando definimos a construção de todos os instrumentos utilizados, 

pensando no objetivo de cada pergunta direcionada ao aluno. As seções explicativas 

referentes à formação de cada instrumento estão desenvolvidas no Capítulo 4 (a construção 

dos instrumentos de coleta de dados). Com os dados transcritos, iniciamos a “leitura 

flutuante”. Logo, passamos para a escolha de categorias possíveis que surgiram a partir das 

questões norteadoras e da hipótese levantada. Os temas repetitivos são recortados “em 

unidades comparáveis de categorização para análise temática e de modalidade de codificação 

para o registro dos dados” (BARDIN, 2011, p.130). 

Sob essa estruturação, Bardin (2011) afirma ser preciso obedecer às regras de 

exaustividade de modo a não omitir nada, esgotando a totalidade da comunicação, de 

representatividade de que a amostra deve apresentar o universo, de homogeneidade nas quais 

os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e colhidos por 

indivíduos semelhantes, da pertinência, que se referem à necessidade de os documentos 

adaptarem-se ao conteúdo e ao objetivo da pesquisa, e por fim a regra de exclusividade, a qual 

um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria. 

A preparação do material das gravações do questionário, do protocolo da fala e escrita 

e da entrevista semiestruturada se faz no formato de transcrições, constituindo o corpus da 

pesquisa que será gravado em CD (APÊNDICE A).  

 

3.2.2 Exploração do material  

 

Na fase de exploração do material, caminhamos para a escolha da unidade de 

codificação. Como descrito por Bardin (2011, p. 133): 

 

A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras 

precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e numeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou 

da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto, que podem servir de índices. 

 

Na figura 2, apresentamos os procedimentos que caracterizam essa fase: 
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Figura 2 – Mapa conceitual do esquema de Codificação referente a Bardin (2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

O esquema de codificação visto na Figura 2 compreende três situações: recorte, 

enumeração, classificação/agregação. A partir do recorte, o pesquisador precisa escolher as 

unidades de registro que reúnem um grupo de elementos do contexto em análise, levando em 

consideração características comuns que visarão aos próximos procedimentos de contagem 

frequencial e categorização. Os critérios que levam à ação dos recortes são feitos em nível 

semântico, denominado de “tema”, enquanto outros são realizados em nível, aparentemente, 

linguístico como a palavra ou a frase. Para Bardin (2011, p.135), o tema é definido como: 

 

Unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado 

segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. O texto 

pode ser recortado em ideias constituintes, em enunciados e em proposições 

portadores de significações isoláveis.  

 

Dessa maneira, com o objetivo de se estabelecer “quocientes”, a autora aponta que 

“todas as palavras do texto podem ser levadas em consideração”, retendo “unicamente as 

palavras-chave ou as palavras-tema”; distinguindo as “palavras plenas e vazias”; ou efetuando 

a “análise de uma categoria de palavras (substantivos, adjetivos, verbos,...)”.  

Nesse passo, ao conduzir a escolha de categorias, adotam-se os critérios semânticos 

(temas), sintáticos (verbos, adjetivos e pronomes), léxico (sentido e significado das palavras) 

e expressivo (variações na linguagem).  

 

 

 

 

 

 

 

Codificação 

Recorte Enumeração Classificação/agregação 

Escolha das unidades Escolha das regras de 

contagem 
Escolha das categorias 
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Esse processo permite a reunião de um número significativo de informações 

organizadas em duas etapas: o inventário (isolam-se os elementos comuns) e a classificação 

(dividem-se os elementos e impõe-se a organização). A figura 3 demonstra o percurso de 

categorização: 

 

Figura 3 – Mapa conceitual de Categorização referente à Bardin (2011) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa 

 

A autora define que categorização “é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o 

gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 147).  

     Além disso, a professora também destaca a necessidade de obedecer às regras de 

categorias de fragmentação da comunicação, alertando que elas precisam ser: 

Homogêneas: poder-se-ia dizer que "não se mistura alhos com bugalhos": 

Exaustivas: esgotar a totalidade do "texto"; 

Exclusivas: um mesmo elemento do conteúdo não pode ser classificado aleatoriamente 

em duas categorias diferentes; - objetivas: codificadores diferentes devem chegar a 

resultados iguais; 

Adequadas ou pertinentes: isto é, adaptadas ao conteúdo e ao objetivo. 

Categorização 

O Inventário A classificação 

Isolar os elementos -Repartir os elementos 

-Impor organização das 

mensagens  

 

Qualidade das categorias boas: 

Exclusão mútua Pertinência 

Homogeneidade Objetividade/Fidelidade 

Produtividade 



57 

 

Nessa perspectiva, é na fase da codificação que se dá a representação do conteúdo 

pesquisado. A princípio, foi necessário conseguir uma organização dentro da desordem de 

tantas respostas.  

 

É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que 

permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 

mensagem. É, portanto, um método taxonômico bem concebido para 

satisfazer os colecionadores preocupados em introduzir uma ordem, segundo 

certos critérios, na desordem aparente (BARDIN, 2011, p. 43). 

 

Fizemos uma leitura ou uma pré-análise das respostas e a análise de conteúdo nos 

orientou a organizá-las, separando-as de forma a engavetar ou agrupar as respostas dos alunos 

em seus respectivos contextos semânticos os quais faziam referência aos conceitos da 

pesquisa. 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (ibid., p.48). 

 

Esse procedimento de repartição de acordo com Bardin (ibid., p.68) pode ser realizado 

através de duas formas: 

Do geral para o particular: determinamos em primeiro lugar as rubricas de classificação e 

tentamos em seguida arrumar o todo; 

Ou inversamente: partimos dos elementos particulares e reagrupamo-los 

progressivamente por aproximação de elementos contíguos, para, no final deste 

procedimento, atribuirmos um título à categoria. 

Para mostrar os critérios utilizados na categorização dos três instrumentos de pesquisa, 

optamos pela segunda forma procedimental explicada anteriormente e que se refere à forma 

“inversamente”. 
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 Dessa maneira, a partir da proposta de Triangulação, os três quadros que seguem 

sintetizam e explicam como o restante das análises aconteceu: 

 
Quadro 1 – Categorização da pergunta: Para escrever melhor, o professor de português deveria passar 

mais atividades de escrita para a turma? Por quê? 

Tema  

Sim 76,7% 

               Não 23,3% 

 

Caligrafia 71,4% 

Quanto mais pratica, melhor fica a caligrafia 

Fonte: “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso eletrotécnica no IFF Campus 

Itaperuna/2014” - Questionário de perguntas fechadas e abertas 

 

Quadro 2 – Categorização da pergunta: Conte para mim alguma coisa que você já ouviu dizer sobre a 

escrita de um colega seu.  

Tema (Caligrafia)  

COISAS BOAS -Letra bonita. 

-letra legível. 

COISAS RUINS -Não dá para entender a letra. 

-Letra ruim, ilegível. 

-Que letra feia! 

-Só se ouvem a respeito dos garranchos difícil de serem decifrados. 

Fonte: “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso eletrotécnica no IFF Campus 

Itaperuna/2014” - Questionário de perguntas fechadas e abertas 

 
 Quadro 3 – Categorização da pergunta: O que você entende por escrever bem? 

Tema (Caligrafia)  

 

Escrever bem é dom 

Participante 3: Mas, eu vejo muitos doutores aí formado em curso superior que a 

caligrafia dele não é aquela coisa. E admiro também aqueles que às vezes não é 

formado, tem assim, um curso básico e tem uma caligrafia muito boa. Tanto o homem 

costuma ter uma caligrafia, tanto a mulher. E tem mulher também que tem um 

garrancho. Quer dizer, geralmente as mulheres tem uma caligrafia melhor. 

Fonte: “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso eletrotécnica no IFF Campus 

Itaperuna/2014” - Questionário de perguntas fechadas e abertas 

 

 

Os quadros 1, 2 e 3 apresentam a fase de codificação de partes dos instrumentos de 

coleta. O quadro 1 refere-se às respostas do questionário de perguntas fechadas e abertas, o 

quadro 2 apresenta as respostas do protocolo da fala e escrita e o quadro 3 diz respeito às 

respostas da entrevista semiestruturada. Dessa forma, reunimos todas elas e, quando 

categorizadas, o tema caligrafia foi recorrente e presente nos três instrumentos. 

Conforme os quadros apresentados, os critérios de categorização seguiram a análise 

categorial temática. Não há mistério no processo e não é preciso inventar coisas, mas é 

necessário aproveitar o máximo das informações e prestar atenção ao que não está dito, mas 

que pode ser inferido.  

De uma maneira geral, realizando a “passagem dos dados brutos a dados organizados”, 

processo próprio de categorização, “a análise de conteúdo assenta implicitamente na crença de 
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que o método não introduz desvios (por excesso ou por recusa) no material, mas que dá a 

conhecer índices invisíveis, ao nível dos dados brutos” (BARDIN, 2011, p.149). 

 

3.2.3 Tratamento dos resultados – a inferência e interpretação 

 

A terceira fase da análise de conteúdo é chamada de tratamento dos resultados – a 

inferência e interpretação. Dos resultados brutos, o investigador busca apresentar a 

significância e a validade nesse processo. Interessa ao pesquisador o conteúdo escondido e em 

latência daquilo que foi apreendido. Na prática, a administração desse estudo acontece por 

meio de um processo indutivo, norteado por inferências, pois: 

 

O que se procura estabelecer quando se realiza uma análise conscientemente 

ou não é uma correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas 

e as estruturas psicológicas ou sociológicas (por exemplo: condutas, 

ideologias e atitudes) dos enunciados (BARDIN, 2011, p.42). 

 

Logo, a interpretação dos conceitos dá um sentido amplo daquilo que pensam a os 

informantes. Por isso, durante essa fase, é necessário estar atento aos pressupostos teóricos 

que embasam a pesquisa e às concepções pertinentes. Essa mútua relação dará consistência à 

interpretação do que significa o discurso enunciado. A interpretação desse processo é 

apresentada no quadro seguinte, que se refere aos quadros 1, 2 e 3 apresentados na seção 

1.1.5: 

 

Quadro 4 – Interpretação dos resultados 

  

 

 

O  

 
 

 

 

 

 

Fonte: Análise dos instrumentos de coletas de dados da pesquisa:“O ato de escrever na percepção de 

alunos do PROEJA do curso eletrotécnica no IFF Campus Itaperuna/2014” 

 

Embora as fases de pré-análise, da exploração do material e do tratamento dos 

resultados (inferência e interpretação) precisem ser seguidas, as falas, objeto de análise, 

O tema caligrafia é bastante recorrente nas respostas que os alunos dão sobre as justificativas do ato de 

escrever bem. A associação que apresentam está norteada por um ensino da escrita marcado por 

considerações voltadas para o uso do caderno de caligrafia, e consequentemente dos exercícios de cópia 

e discursos escolares que enfatizam coisas boas ou ruins ligadas à escrita do colega. Dessa forma, as 

proposições também estão ligadas ao valor dado à letra, visto que apreenderam que escrever bem tem 

relação com o capricho, a caligrafia bonita e legível. Por outro lado, a categoria “Escrever é um dom” 

levou-nos ao argumento do dito não explícito. Entendemos que para o participante escrever bem  não 

importa o grau de estudo. Independente do nível de escolaridade ou se for homem ou mulher, tais 

critérios não fazem diferença porque quem nasceu para escrever bem, escreve. Por isso, a palavra 

“dom”, apesar de não estar dita foi inferida nas entrelinhas do contexto.  
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podem ser tratadas de formas distintas. Os critérios escolhidos dependerão da escolha do 

pesquisador e da forma como pretende tratar as unidades de análise. 

 

3.3 As ações da pesquisa: uma síntese  

 

Antes de relatar o trabalho metodológico, é importante apresentar as ações 

desenvolvidas que permitiram a realização da pesquisa de campo com o auxílio dos três 

instrumentos de coleta de dados. Elas foram assim delineadas: 

1-Construir os três instrumentos que compõem a frente de pesquisa: protocolo da fala e 

escrita, questionário de perguntas fechadas e entrevista semiestruturada; 

2-Solicitar a liberação da pesquisa à diretora geral de ensino da instituição por meio de 

ofício (ANEXO A); 

3-Selecionar os alunos do curso PROEJA eletrotécnica, inseridos no IFF campus 

Itaperuna; 

4-Esclarecer ao informante sobre a finalidade da pesquisa, a gravação da 

entrevista/questionário, do protocolo de fala e entrevista semiestruturada; 

5-Obter do informante a concordância em participar de todas as etapas, resguardando a 

sua identidade; 

6-Solicitar a assinatura do termo de consentimento (ANEXO B); 

7-Escolher um lugar tranquilo e silencioso, se possível uma sala reservada para a gravação 

e a coleta dos dados; 

8-Coletar o questionário (ANEXO C) e o protocolo da fala com o auxílio do gravador; 

9- Coletar os textos escritos em ficha específica (ANEXO E) do protocolo em questão; 

10-Realizar entrevista semiestruturada (ANEXO D); 

11-Realizar o protocolo da fala e escrita conforme normas do Grupo Discurso & 

Gramática (ANEXO F); 

12-Transcrever a entrevista para o questionário (APÊNDICE A); 

13-Transcrever o protocolo da fala (APÊNDICE A); 

14-Reunir textos escritos do protocolo da escrita e analisá-los; (APÊNDICE A); 

15-Transcrever entrevista semiestruturada (APÊNDICE A); 

16-Inserir dados no software de planilha eletrônica/Excel (APÊNDICE A); 

17-Categorizar perguntas abertas; (APÊNDICE A); 

18-Construir tabelas e gráficos; (APÊNDICE A); 
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19-Estruturar as temáticas dos três instrumentos; 

20-Analisar cada instrumento de pesquisa; 

21-Verificar a confirmação da hipótese. 

Tais ações auxiliam na organização e desenvolvimento do trabalho de campo e 

também analítico. 
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4 A CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A presente parte deste trabalho se preocupa em mostrar o processo de construção do 

questionário, protocolo da fala e escrita e entrevista semiestruturada. Na ocasião, também 

abordaremos como aconteceu a realização de tais instrumentos no campo de pesquisa. 

 

4.1 Instrumento 1 – O questionário - O processo de agrupamentos das questões  

 

Para a construção do questionário, estudamos o capítulo “Coleta de dados – 

Questionários e entrevistas”, da obra de Selltiz (1975), intitulada “Métodos de pesquisa nas 

relações sociais”, para entender como deveríamos construir nossa ferramenta de pesquisa.  

De fato, a indagação que se tem é: Por que escolher um livro tão antigo? Não se trata 

apenas de um livro, mas de um manual ou instrumento-base de análises e discussões sobre a 

confecção de perguntas adequadas para uma pesquisa social, pois as proposições do autor, no 

capítulo citado, não só ampliam as visões de uma pesquisa investigativa, como também 

orientam a maneira correta de estruturar uma pergunta. 

Para isso, foi preciso, no momento dessa construção, compreender o objetivo das 

indagações da pesquisa para que não as fizéssemos de uma forma muito direta, pois, se, por 

exemplo, perguntássemos “Você gosta de escrever?”, poderíamos levar o participante a 

responder apenas o “sim” ou o “não”. Pensando nessa visão científica e investigativa, 

arquitetamos o questionário formado por 15 blocos que se agrupavam em duas unidades: 

identificação do aluno e relação com a escrita. 

A primeira unidade, apresentada no Quadro 5, compreende os seis primeiros blocos do 

questionário e suas perguntas apoiaram-se na pesquisa de Carmo (2010) - que também 

procurou se orientar conforme os critérios de Selltiz (1975). Vejamos o quadro que segue: 

 

Quadro 5 – Identificação do Aluno 

 

 

 

 
  

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF Campus Itaperuna/2014” 

 

       Bloco 1: identificação social;  

Bloco 2: identificação escolar;  

Bloco 3: identificação ocupacional e econômica; 

Bloco 4: passado escolar;  

Bloco 5: retorno à escola; e 

Bloco 6: momento futuro. 
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Nesse sentido, o quadro anterior refere-se às questões da identificação dos alunos a 

fim de traçar o perfil dos entrevistados, as condições econômicas e sociais acerca do trabalho, 

do lugar onde mora, dos motivos que levaram o aluno a parar de estudar, a retornar à escola 

bem como a perspectiva de estudos para o futuro. Entender os fatores responsáveis por tais 

circunstâncias auxilia-nos na compreensão de possíveis regularidades ou irregularidades que 

poderão estar presentes nessa identificação. 

A segunda unidade denominada “relação com a escrita” é apresentada logo abaixo: 

 

Quadro 6 – Relação com a escrita 

 

 

 

            

 

  

 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF Campus Itaperuna/2014” 

 

No quadro 6, buscamos, com a separação dos blocos, averiguar as relações que o 

aluno tem com a escrita no entendimento de como ele compreende a qualidade da escrita, suas 

concepções e visões, como a escrita é apresentada pelo aluno na escola e fora dela, no 

desempenho do próprio corpo quando escreve, na relação com o professor, no modo como vê 

o ensino de língua materna e na relação com os colegas da sala de aula. 

 

4.1.1 Os conteúdos das perguntas  

 

A importância dada por Selltiz (1975) às perguntas numa pesquisa científica está na 

justificativa de que é por meio delas que o pesquisador se orienta e, por isso, alerta-o sobre o 

cuidado com o planejamento e a construção de perguntas adequadas tanto em entrevistas 

quanto em questionários de pesquisa.  

Nesse propósito, apropriamo-nos de algumas palavras do psicólogo social americano 

para explicar que as perguntas do questionário buscam adentrar-se nas relações que se 

estabelecem pela história e pela memória do aluno quando nos traz “o que sabe” sobre a 

escrita, o que “crê ou espera” dela, o que “sente ou deseja” quando escreve, o que “pretende 

Bloco 7: qualidade da escrita; 

Bloco 8: escrita na sala de aula; 

Bloco 9: a escrita fora da sala de aula; 

Bloco 10: ações e reações em relação à escrita; 

Bloco 11: relação com o professor função da escrita 

Bloco 12: relação com a Língua Portuguesa; 

Bloco 13: relação com os colegas de sala em função da escrita 

Bloco 14: relação no trabalho em função da escrita; e 

Bloco 15: comportamento relacionado à escrita. 
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fazer, faz ou fez” em relação à escrita, “bem como o que ele tem a nos dizer sobre as 

explicações ou razões para qualquer das coisas precedentes”. 

A partir dessas perspectivas, Selltiz (1975) propõe um estudo voltado para seis 

principais tipos de conteúdos de perguntas que orientam o investigador no momento da 

construção do instrumento de pesquisa. São eles: 

1- Conteúdo dirigido principalmente para a verificação de fatos; 

2- Conteúdo dirigido principalmente para a verificação de crenças quanto aos fatos; 

3- Conteúdo dirigido principalmente à verificação de sentimentos; 

4- Conteúdo dirigido principalmente à descoberta de padrões de ação; 

5- Conteúdo dirigido principalmente a comportamento presente ou passado; 

6- Conteúdo dirigido principalmente a razões conscientes de crenças, sentimentos, 

orientações ou comportamentos; 

O estudioso ainda ressalta que “nem sempre as perguntas podem ser colocadas, 

nitidamente, num ou noutro tipo de conteúdo, acrescentando que “as distinções entre os tipos 

são uma questão de hábito e conveniência, e não de rigor teórico” (ibid., p.273). Em poucas 

palavras, isso quer dizer que cada conteúdo tem o seu objetivo e assume uma determinada 

função através das perguntas. 

Nesse ínterim, para iniciar uma pergunta investigativa, o autor propõe que a primeira 

seja relacionada à verificação dos fatos, pois é a partir dela que se derivam os outros tipos de 

perguntas. Ele alerta também sobre a necessidade de sempre manter o foco dos objetivos 

pretendidos a fim de manter a coerência dos questionamentos.  

Desse modo, ele realça que uma próxima pergunta esteja ligada à verificação de 

crenças quanto aos fatos e assim, sucessivamente, conforme a sequência dos tipos de 

perguntas já apresentadas e enumeradas.  

Nesse rumo, objetiva-se apresentar os prismas existentes num encaminhamento de um 

conjunto de questionamentos que tem o propósito de investigar como a escrita é representada 

pelo aluno em meio aos contextos em que ele está inserido e como essa relação com a escrita 

acontece. 

Partindo dessa orientação, faremos a explicação de cada tipo de conteúdo e os 

respectivos exemplos extraídos do questionário de pesquisa. 

Conforme nos aponta o autor que tomamos por base, o conteúdo dirigido 

principalmente para a verificação de fatos, além dos dados objetivos de identificação, 

contempla também: 
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- Perguntas sobre características (comportamentos, crenças, sentimentos, desejos, 

intenções) de pessoas conhecidas pelo entrevistado; 

- Perguntas sobre acontecimentos, circunstâncias, programas entre outros que o 

entrevistado conheça; 

- Descrição ou compreensão de um acontecimento (uma situação ou comunidade) – e 

não informação sobre próprio indivíduo – sobre o qual seja possível verificar a exatidão 

através da comparação de descrições de várias pessoas.  

Como condição para que a verificação aconteça, é preciso que o entrevistado se 

lembre de alguma coisa, alguém ou algum acontecimento. Todas as perguntas a seguir são 

conteúdos que buscam essa verificação e que estão contempladas no questionário: 

 7.1-“Quem escreve bem na sua sala de aula?” 

 7.6-“Quem escreve bem na sua família?” 

7.09-“Algum colega de sala já disse que você escreve bem?” 

7.10-“Algum colega já fez algum tipo de comentário sobre a sua escrita?  

7.11-“Algum colega já fez algum tipo de comentário sobre a sua escrita?” 

7.12-“Alguém do seu círculo de amizades ou da sua família já disse que você escreve 

bem?” 

7.14-“Alguém da sua família já fez algum tipo de comentário sobre a sua escrita?” 

8.1- “O que você escreveu nos últimos dois meses na sala de aula?” 

9.1- “O que você escreveu nos últimos dois meses fora da escola?” 

11.1-“Você se lembra de algum professor de português do qual tenha gostado? 

11.3-“Você se lembra de algum professor de português do qual não gostou?” 

11.8-“Algum professor já criticou uma redação sua na frente da turma?” 

12.1- “Que nota você tirou na última avaliação de Língua Portuguesa” 

12.2-“Você geralmente tira notas nessa faixa de valores na disciplina citada?”  

14.2- “Você precisa escrever no ambiente de trabalho?” 

14.3- “Em caso de afirmativa, você mostra o que escreve no seu trabalho para 

alguém?” 

No conteúdo dirigido principalmente para a verificação de crenças quantos aos 

fatos, o pesquisador declara que, antes de fazer uma pergunta sobre a natureza da crença de 

uma pessoa, é desejável verificar se ela tem qualquer crença ou informação significativas para 

o assunto pesquisado, pois não há sentido perguntar sobre o que a pessoa não sabe. Assim, 

para a verificação dos fatos apresentar confiabilidade, Selltiz (1975, p.274) evidencia que: 
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As regras de prova, que, através dos séculos, se desenvolveram no processo 

judicial, constituem uma boa fonte de compreensão dos fatores que influem 

na credibilidade. Assim, é sempre pertinente fazer algumas perguntas, tais 

como as seguintes: como foi que a pessoa obteve conhecimento do "fato" - 

através de observação direta, por inferência, por ouvir dizer, etc.? Que 

motivos pode ter a pessoa para descrever o "fato"? Até que ponto a 

lembrança que a pessoa tem do "fato" é exata?  

 

O cientista nos aponta que “a resposta não é usada para verificar o que é objetivamente 

verdade, mas, ao contrário, para obter uma imagem de suas crenças” (p.276). O pesquisador 

tem que, primeiramente, apresentar um fato para o informante emitir a sua crença como nos 

exemplos:  

7.3 e 7.8-“Só você acha isso ou tem outras pessoas que também acham?” 

7.2 e 7.7-“Por que você acha que essa pessoa que você disse escreve bem?” 

11.1-“Por que gostou ou não gostou dele (a)(a respeito do professor)?” 

11.2 e 11.4-“Seus colegas sentiam o mesmo?” 

No conteúdo dirigido principalmente à verificação de sentimentos, o autor destaca 

que a melhor maneira de fazer pesquisa sobre os sentimentos é elaborar perguntas que deem à 

pessoa grande liberdade para a resposta. Além disso, para obter uma imagem completa, é 

preciso descobrir não só os sentimentos do indivíduo, mas também as circunstâncias em que 

há tendência para o aparecimento de tais sentimentos. 

 

As crenças de uma pessoa quanto aos fatos darão, frequentemente, 

indicações muito claras de seus sentimentos e desejos. O inverso é também 

verdade'; uma reação emocional às vezes revela crenças que uma pessoa é 

incapaz de verbalizar. Para compreender o comportamento de uma pessoa, 

(O conhecimento de seus sentimentos pode ser, pelo menos, tão produtivo 

quanto o conhecimento de suas crenças (ibid., p. 277). 

 

Elaborar uma pergunta aberta com a proposição de uma circunstância, pedir que o 

entrevistado escreva o que sente ou ainda inserir opções de sentimentos são condições que 

favorecem a coleta dessa verificação. Exemplos:  

“Qual (is) você gostou de escrever?” 

“Qual (is) não gostou de escrever?”,  

“Qual (is) mostrou para algum colega ler?”  

 “O que sentiu a respeito de ter lido algo que escreveu em voz alta?  

10.1-“Quando você entrega algo de escrito na mesa de seu professor, você coloca a 

folha em cima ou embaixo de todas as outras folhas?” 

10.2-“Quando a professora fala “vamos escrever”, você fica...” 
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10.3-“Quando a professora fala “vamos escrever” você sente...” 

11.9-“Algum professor já criticou alguma redação sua na frente da turma? Em caso de 

afirmativa, o que sentiu?” 

11.10-“Lembra-se de alguma coisa que escreveu na sala de aula e que o professor 

gostou?”.  

Nessas duas últimas perguntas, o aluno além de estar apresentando um fato ocorrido, 

expõe dois sentimentos: a sensação vivida pela crítica do professor a respeito de algo que foi 

escrito pelo estudante e o momento de ser agraciado por ter escrito alguma coisa de que o 

professor gostou. 

O conteúdo dirigido principalmente à descoberta de padrões de ação tem a ver com 

as definições de ação adequada que, frequentemente, apresentam dois componentes: os 

padrões éticos do que deve ser feito e as considerações práticas quanto ao que é possível 

fazer. A pergunta com “deve” ou “deveria” – apresentada através de “eu”, “ele”, “nós” ou 

“eles” – oferece indicação de orientações idealizadas da pessoa, dos laços que aprovaria numa 

situação em que estivesse livre de tudo, menos dos imperativos morais. Exemplos:  

7.4-“Gostaria de escrever tão bem quanto “fulano?”” 

7.5-“Você acha que seria capaz de se esforçar para alcançar isso?” 

11.5-“Você acha que só o professor pode corrigir a sua escrita?” 

11.6-“Você acha que para escrever melhor, o professor de português deveria passar 

mais atividades de escrita para a turma?” 

11.7-“Você faria essas atividades?” 

13.1-“Você já chamou alguém de “burro” por ter escrito algo de errado?” 

13.2-“Alguém já lhe chamou de “burro” por ter escrito algo de errado?”  

13.3-“Você acha que um colega seu pode corrigir algo que você escreveu?” 

14.1-“Se você tivesse uma ótima oportunidade de emprego que fosse exigida uma 

habilidade escrita, o que faria para desenvolver essa habilidade e conseguir o emprego?” 

15.4-“ Se você visse alguém escrevendo algo de errado, o que você faria:” 

Sobre o conteúdo dirigido principalmente para a verificação do comportamento 

presente ou passado, a observação de um fato é muito importante porque o conhecimento do 

comportamento passado e presente tem muito valor para a predição do comportamento futuro. 

A maneira como uma pessoa se comporta anteriormente, em determinada situação, é, na 

ausência de provas contrárias, uma indicação de seu comportamento futuro em situações 

semelhantes. Exemplos: 

15.1-“Você tem alguma coisa que escreveu guardada com você, aí, agora?” 
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15.2-“O quê?” 

15.3-“Por que está guardado?” 

15.5-“Você, quando escreve, costuma rasgar muitos papéis e jogar fora?”  

15.6-“Você, quando escreve, costuma desmanchar muito a folha de papel?”  

15.7-“Você costuma ler o que escreve?” 

15.8-“Costuma fazer lembretes, no seu caderno, de tarefas a executar na escola, no 

trabalho ou em casa?”. 

No conteúdo dirigido principalmente às razões conscientes de crenças, sentimentos, 

orientações ou comportamentos, o pesquisador está interessado em descobrir a causa. O 

questionamento do “Por quê?” pode parecer simples, mas a resposta à pergunta raramente o é. 

A fim de conseguir uma resposta completa, é bom que o entrevistador considere os vários 

fatores que podem influenciar na crença, no comportamento, etc., em que está interessado e 

preveja a consideração de cada fator, através de perguntas específicas, e não apenas de um 

“por quê?”.  

Ressaltamos que essa pergunta permeou boa parte dos blocos do questionário das 

perguntas abertas a fim de apresentar os fatores ou razões que levaram os entrevistados a 

construírem suas crenças, orientações e comportamentos em relação à escrita diante de 

situações específicas demonstradas nas perguntas. Exemplos:  

12.3-“Caso sua resposta tenha sido “não” na pergunta anterior, responda: o que 

contribuiu para que você se surpreendesse com a nota tirada?”  

12.4-“Quando a prova é sobre escrever algum texto, a sua expectativa em relação à 

escrita é:” 

Todas as respostas foram categorizadas e inseridas no aplicativo de planilha eletrônica 

Excel para a construção das tabelas e gráficos. 

 

 

4.1.2 Aplicação do questionário de perguntas abertas e fechadas  

 

A aplicação do questionário se iniciou no dia 25 de abril de 2014 e terminou no dia 23 

de maio de 2014, resultando em 13 visitas ao campus, num tempo geral que variou de 15 a 20 

minutos de duração com cada aluno. Abaixo, algumas observações diretas do percurso: 

No primeiro dia, com a ajuda da professora de Língua Portuguesa, fui apresentada aos 

alunos do Proeja I e, na ocasião, expliquei o motivo de minha presença, o que estava fazendo, 

quem eu era e as razões que me levaram a estar na instituição, pesquisando-os. Frisei que 
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dependeria da ajuda e colaboração deles. Dessa forma, apresentei o termo de consentimento 

que, na aceitação de ser entrevistado, seria assinado pelo participante. Argumentei que a 

minha presença ali não tinha a intenção de fiscalizar ninguém e que estava no local como uma 

estudante, buscando realizar uma pesquisa.  A exposição das minhas justificativas durou 12 

minutos e, no final, disse que iria aguardá-los, um a um, numa sala denominada “sala de 

convivência”, ambiente tranquilo para a gravação. Todos esses procedimentos foram 

realizados em cada turma à medida que realizava as visitas.  

Com o passar dos dias, eu e a pesquisa começamos a enfrentar desafios: a viagem de 

minha casa ao Instituto levava quase 2 horas e, dependendo dos contratempos que a estrada 

apresentava, eu chegava a minha cidade por volta das 23h30min. Muitos alunos já não 

podiam sair da sala para me conceder entrevista, porque, ou estavam em semana de prova, ou 

apresentavam dificuldade na disciplina e não saíam da sala. Além disso, havia estudantes que 

simplesmente se recusavam a participar. O mais temível dos desafios foi a possível greve dos 

servidores da instituição que poderia ocorrer por volta de algumas semanas. Esses momentos 

me levaram a indagações recorrentes de como seria possível dar conta de três instrumentos de 

análise. Então, foi preciso estudar meios que me auxiliassem a coletar os dados.  

No dia cinco de maio de 2014, cheguei ao Instituto para mais uma pesquisa de campo. 

Peguei meu crachá na recepção e aguardei o início da aula no corredor de entrada por onde 

passavam os alunos. Fiquei observando o modo como cada um chegava e percebi que muitos 

utilizavam o ponto digital e outros não faziam a mesma coisa.  

Abordei um aluno que não passou pelo ponto e perguntei qual era o nome do curso no 

qual estava matriculado. Ele respondeu que cursava Sistema de Informação. Para minha 

surpresa, descobri que os alunos que utilizavam o ponto digital eram os que estavam 

matriculados no PROEJA, ficando bem mais fácil abordá-los por ali mesmo, no saguão de 

entrada. Os ambientes de gravação, além da sala de convivência, passaram a ser o banquinho 

da área externa, as próprias salas de aula (quando na ausência de algum professor) e 

corredores da instituição. Dessa maneira, com o auxílio do gravador, consegui, antes de 

começar a greve, gravar as entrevistas dos 30 alunos.  

Depois desse percurso, realizamos a transcrição de todas as respostas na folha dos 

questionários para que pudéssemos melhor manuseá-los no processo de categorização e 

inserção dos dados no aplicativo de planilha eletrônica Excel. 
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4.2 Instrumento 2 – O Protocolo da fala e escrita - A construção de um corpus linguístico 

adaptado ao tema da pesquisa (rever numeração) 

 

O protocolo da fala e escrita refere-se às convenções criadas para a formação de um 

corpus linguístico que foram desenvolvidas pelo grupo de estudos “Discurso & Gramática”, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1991, quando foram organizadas amostras da 

língua falada e escrita com informantes em cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Natal, 

Rio Grande, Juiz de Fora e Niterói.  

Recorrendo às normas estruturais e metodológicas do protocolo, o adaptamos ao 

corpus "A língua falada e escrita na região norte noroeste fluminense", coordenado pela 

professora Dra. Eliana Crispim França Luquetti, que também seguiu o modelo das normas 

desse grupo de estudos. 

Nesta investigação, o informante é levado a relatar e, logo após, escrever cinco tipos 

de narrativas distintas: experiência pessoal, experiência recontada, descrição de local, relato 

de procedimento e relato de opinião.  

O formato de todo o protocolo está de acordo com o corpus usado como referência e o 

que o diferencia são os conteúdos das orientações dadas aos informantes.  

Nesse passo, apresentamos as cinco orientações criadas em nossa coleta: 

1- Para a narrativa de experiência pessoal, o informante é levado a contar um 

acontecimento que ele tenha presenciado e que seja digno de ser dito. Nesse 

sentido, construímos o pedido “Conte para mim alguma coisa que você escreveu e 

que te marcou”. 

2- Na narrativa recontada, o informante é levado a contar um fato curioso, engraçado 

ou constrangedor que alguém tenha contado. Fizemos a seguinte pergunta: “Conte 

para mim alguma coisa que você já ouviu dizer sobre a escrita de um colega seu”. 

3-  Na descrição de local, o informante é levado a descrever algum local em que ele 

tenha estado” ou de que goste. Escolhemos o “Descreva para mim como é a frente 

da sua escola”. 

4- No relato de procedimento, o informante é levado a explicar algum procedimento 

que sabe. Dessa maneira, optamos por “Explique para mim uma experiência que 

você fez no seu curso ou que você viu o professor fazer na sala de aula”? 

5-  No relato de opinião, o informante é levado a expor sua opinião sobre alguma coisa. 

Então, fizemos esse questionamento: “Fale para mim a sua opinião em relação à 

pergunta: a escrita é importante para o aluno Proeja?”. Por quê? 
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O protocolo da fala e escrita da pesquisa apresentou três fases: a coleta do material 

oral, a coleta do material escrito e a transcrição das falas conforme as orientações e as normas 

de transcrição. É necessário evidenciar que todas as transcrições da fala e escrita, organizadas 

pela pesquisadora, também foram cedidas e incluídas, para fins de pesquisas científicas, no 

corpus linguístico "A língua falada e escrita na região norte e noroeste fluminense", 

pertencente ao Núcleo de Estudos “Linguagem e Educação”, da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense, sob a coordenação e organização da Professora Doutora Eliana Crispim 

França Luquetti. 

 

4.2.1 A aplicação do protocolo da fala e escrita  

 

O protocolo também foi iniciado no dia 25 de abril de 2014 e finalizado no dia 23 de 

maio de 2014, perfazendo um total de 13 visitas ao campus. Em média, o tempo estimado de 

duração para as falas e, logo após, a escrita das narrativas levou de 15 a 25 minutos. 

Antes da gravação do instrumento em questão, orientamos o informante sobre as 

questões propostas em cada depoimento para, em seguida, iniciar o processo. Desse modo, os 

depoimentos seguiram as orientações já citadas na construção do presente protocolo. 

Durante os relatos, procuramos não fazer interferência nas falas e, vez ou outra, houve 

a necessidade de incluir algumas explicações acerca do que estava sendo proposto no intuito 

de esclarecer algo que o aluno não entendia.  

A fase escrita foi realizada somente no término das gravações orais de cada 

informante, que recebeu cinco fichas para que pudesse escrever o que narrou.  

Alguns estudantes também se recusaram a gravar o protocolo porque sabiam que eles 

teriam que escrever no final de todo o processo. Em alguns momentos, demonstraram 

comportamentos associados, literalmente, à fuga. Assim, pode-se dizer que alguns alunos 

fugiram, correram como crianças, tentavam escapar de alguma forma para não ter que 

escrever.  

Dos 30 informantes que participaram, um aluno fez a gravação e não entregou o texto 

escrito e uma aluna não fez a gravação, preferindo somente escrever.  
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4.3 Instrumento 3- Entrevista Semiestruturada 

 

Conforme nos aponta Manzini (2004) ao recorrer a Triviños (1987, p.146,152) a  

entrevista semiestruturada se caracteriza por: 

[...] questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas 

hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal 

seria colocado pelo investigador-entrevistador. [...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. 

 

O autor também complementa em um de seus estudos que a entrevista semiestruturada  

 
 [...] está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro 

com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista 

pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. Um ponto semelhante, 

para ambos os autores, se refere à necessidade de perguntas básicas e 

principais para atingir o objetivo da pesquisa. (MANZINI, 2004 apud 

MANZINI, 1990/1991,p.154) 

 

Nesse sentido, a entrevista semiestruturada foi realizada juntamente com o 

questionário, momento no qual foram feitas as perguntas abertas que, orientadas por um 

roteiro, foram divididas conforme as percepções dos alunos e as relações de espaço e tempo. 

A respeito das percepções dos alunos, fizemos as seguintes perguntas disparadoras: 

 

Pergunta 1) Você sente medo de escrever? 

Pergunta 2) O que você entende sobre escrever bem? 

Pergunta 3) Existe o medo de escrever, o receio de escrever, o bloqueio de escrever, a 

dificuldade de escrever? 

Pergunta 4) Mas o que você escreve, quando o outro lê, entende? 

Pergunta 5) O que você faz para melhorar esse medo e receio? 

Pergunta 6) Você tem alguma experiência positiva em sala de aula com relação à escrita? 

Pergunta 7) Qual foi o sentimento? 

Pergunta 8) E como o medo e receio acontecem? De que forma? 

Pergunta 9) Existe algo que escreveu e que gostou de escrever? 

Pergunta 10) Como uma pessoa que tem medo de escrever se sente? 
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Pergunta 11) O que é coragem de escrever, vontade de escrever, desinibição de escrever e 

facilidade de escrever. O que é? Elas existem? 

 

Sobre a relação espaço e  tempo, as perguntas feitas foram: 

 

Pergunta 1) Se você escrevesse no computador, ia ter algum problema? 

Pergunta 2) A partir desse medo de escrever, existe alguma palavra que lhe marcou? 

Pergunta 3) Onde acontece esse medo, receio? Fora da escola? Dentro da escola? 

Pergunta 4) Onde você trabalha escreve também? 

Pergunta 5) Costuma escrever para você mesmo? 

Pergunta 6) E você vê outras pessoas fazendo a mesma coisa? 

Pergunta 7) Como uma pessoa que tem medo de escrever se sente? 

Pergunta 8) O que é coragem de escrever, vontade de escrever, desinibição de escrever e 

facilidade de escrever. O que é? Elas existem? 

Pergunta 9) Onde elas acontecem? 

Pergunta 10) Você conhece alguém que tem facilidade de escrever? 

Pergunta 11) Tem alguma coisa que deu branco na hora de escrever? 

Pergunta 12) E nas redações, você se dá bem? 

 

As perguntas foram focadas nas manifestações negativas do medo, do receio, do 

bloqueio e da dificuldade de escrever; e nas manifestações positivas da coragem, da vontade, 

da desinibição e da facilidade de escrever. Nosso interesse, em cada um desses polos, foi 

encontrar as explicações por meio das investigações que nos levariam ou não ao contexto 

formador das manifestações do medo ou da coragem, do receio ou da vontade, do bloqueio ou 

da desinibição, da dificuldade ou da facilidade de escrever. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO E DOS SUJEITOS DO CURSO DE 

ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

O Instituto Federal Fluminense - campus Itaperuna (IFF/ Itaperuna), locus em que se 

deu a investigação, faz parte dos 13 campi
15

 que compõem os Institutos Federais de Educação 

Tecnológica Fluminense.  Foi inaugurado em março de 2009, e, atualmente, dispõe de 27 

espaços de aprendizagem entre os quais, laboratórios de física, química, biologia, informática, 

mecânica, eletrônica e manutenção; auditório, biblioteca, micródromo, cantina, academia de 

ginástica, piscina, quadra coberta poliesportiva, campo de futebol, amplos jardins e área de 

recreação. 

A respeito da oferta de cursos, o campus dispõe de: 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio: Eletrotécnica, Informática, Química e 

Administração; 

Cursos Técnicos Concomitantes: Eletrotécnica, Eletromecânica, Informática e  Química; 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na Modalidade PROEJA: Eletrotécnica; 

Curso Superior de Bacharelado: Sistemas de Informação; 

Cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC); 

Programa Mulheres Mil 

Cursos na modalidade de Educação a Distância;  

No polo localizado na cidade de Miracema, concede o curso Técnico em Segurança do 

Trabalho. Localizado na cidade de Itaperuna, região noroeste do Rio de Janeiro, o Instituto 

Federal - campus Itaperuna  situa-se às margens da BR 356, Km 3.  

Os sujeitos da pesquisa são alunos do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na 

Modalidade PROEJA/Eletrotécnica que segue, atualmente, com cinco turmas existentes: 

PROEJA I, II, III, V e VI. Nas três primeiras turmas, o curso acompanha o regime anual e, 

nas duas últimas, o regime semestral, sendo todas elas com um total de 3 anos de duração. 

Num universo de 84 estudantes matriculados, 56 apresentam frequência nas aulas. O espaço 

amostral da pesquisa contou com a participação de 30 alunos. 

                                                           
15 Campos Centro, Campos Guarus, São João da Barra, Rio Paraíba do Sul/Upea, Macaé e Quissamã, 

no Norte do Estado do Rio de Janeiro; Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci e Santo Antônio de Pádua, 

no Noroeste Fluminense; Cabo Frio na Região dos Lagos; e os campi Itaboraí e Maricá, na Região 

Metropolitana.  
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A maior parte dos alunos entrevistados foram oriundos do PROEJA I e II, que 

apresentam em seu programa curricular a disciplina Língua Portuguesa. No entanto, também 

participaram da pesquisa alunos do Proeja III, V e VI, que já tiveram o contato com esse 

conteúdo e, atualmente, encontram-se voltados para as disciplinas relacionadas à parte técnica 

e prática em laboratório.  

O instrumento de seleção utilizado, conforme Edital do Processo Seletivo de ingresso/ 

2013
16

, para o acesso às vagas do PROEJA é o questionário de caracterização 

socioprofissional atrelado à produção escrita do candidato.  Os critérios utilizados para a 

entrada dos alunos são apresentados no quadro 7, conforme o art. 27 do Edital nº130/2012:  

 

Quadro 7 – Critérios de avaliação Processo seletivo PROEJA/2012 IFF/Campus/Itaperuna 

Fonte: Edital nº130/2012- Processo seletivo para ingresso aos Cursos Técnicos de Nível Médio 

Integrado à Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos – PROEJA/2013 

 

O quadro 7 mostra que, no Edital nº130/2012, são utilizados os critérios idade, forma 

de ensino, tempo de afastamento, renda familiar e produção orientada de texto, como critérios 

avaliativos.  

Após conversas sobre o lugar onde moram, verificou-se que a maioria dos 

entrevistados utiliza o transporte público municipal para se locomover até o Instituto Federal - 

campus Itaperuna. Alguns residem na cidade, sendo a maioria os que moram em sua 

redondeza como Tombos, Laje do Muriaé, Porciúncula, Varre-Sai, Natividade e Venâncio. 

                                                           
16

Disponível: http://portal.iff.edu.br/campus/reitoria/copy_of_pro-reitoria-de-ensino/docs-2012/processo-

seletivo-2013/proeja-processo-seletivo 2013/EDITAL%20PROEJA%20%202013%20%2030out2012.pdf.  

Acesso 21/10/2014. 

 

http://portal.iff.edu.br/campus/reitoria/copy_of_pro-reitoria-de-ensino/docs-2012/processo-seletivo-2013/proeja-processo-seletivo
http://portal.iff.edu.br/campus/reitoria/copy_of_pro-reitoria-de-ensino/docs-2012/processo-seletivo-2013/proeja-processo-seletivo
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Sobre o tempo estimado de casa até o Instituto Federal, 47% levam de 1 a 30 min e 53% 

gastam de 31 min a 61 min ou mais para chegar à instituição. É o que o gráfico seguinte 

apresenta: 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual do tempo que levam de casa à escola 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

A partir das subseções que seguem, veremos como o grupo se caracteriza no que tange 

à identificação social, à identificação escolar, à identificação ocupacional e econômica, ao 

passado escolar, ao retorno à escola e ao momento futuro, a fim de compreender se o perfil de 

tais alunos, na instituição pesquisada, se associa ou não ao perfil de jovens e adultos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), discutido no decorrer da subseção 1.2. 

 

 

5.1 Identificação social  

 

Do total de pesquisados, 23% são jovens entre 18 a 24 anos. Ao somar a faixa etária 

referente aos adultos, (25 a 34 anos), (35 a 49anos) e (50 a 59 anos) tem-se que 77% dos 

alunos do PROEJA são adultos. De certa forma, existe uma presença significativa de jovens 

que saem do ensino regular fundamental para tentar um ensino profissionalizante na região. O 

gráfico 2 apresenta essa distribuição: 

 

Gráfico 2 – Distribuição percentual por idade  

     
    

Fonte: dados da pesquisa ““O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Quanto ao gênero, a pesquisa apontou que, no Curso Técnico PROEJA em 

Eletrotécnica, existe a predominância do gênero masculino, um total de 87%, por se tratar de 
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um curso mais identificado com o trabalho profissional masculino. Ainda assim, a entrada 

tímida do gênero feminino aos cursos é percebida em 13%, o que pode ser visto no Gráfico 3 

que segue: 

 

Gráfico 3 – Distribuição percentual por gênero  

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

No que tange à etnia, verificou-se que, no grupo pesquisado, 41% se identificam como 

negros, 35% como brancos 21% como pardos e 3% como indígenas. Apenas 1 aluno não quis 

se declarar e o enquadramos na resposta não sabe/ não respondeu (“NS/NR”).  Vejamos essa 

distribuição no gráfico 4:  

 

Gráfico 4 – Distribuição percentual por declaração de cor 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

A presença expressiva de negros na EJA, possivelmente, acontece devido a uma base 

escravocrata. Entretanto, no caso do PROEJA, existe outro elemento que dialoga com esse 

quantitativo que é a cota racial.  Ela começa a interferir no PROEJA devido à Lei 12711, de 

29 de agosto de 2012, que institui que, no mínimo, 50% das vagas nas Instituições Federais de 

Ensino Superior sejam destinadas àqueles que se autodeclararem negros, pardos e indígenas. 

O estudo segue com a variável estado civil mostrada no próximo gráfico: 
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Gráfico 5 – Distribuição percentual por estado civil 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Ao analisar o gráfico 5, os solteiros concentram-se em 60%, os casados em 27%, os 

que vivem junto com alguém 10% e os separados e divorciados em 3%. O próximo gráfico 

permite ver a variável religião do grupo apresentado:  

 

Gráfico 6 – Distribuição percentual  por religião  

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

No gráfico 6, a variável religião revela que 53% dos participantes são católicos, 30% 

evangélicos e 10% espíritas. Os 7% fazem parte daqueles que disseram não acreditar em 

Deus, portanto ateus. 

 

5.2 A identificação escolar 

 

O gráfico 7 mostra que 7% dos alunos (equivalente a dois alunos) repetiram de ano no 

PROEJA e 93%  não o fizeram:  

 

Gráfico 7 – Distribuição percentual de repetência 

 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 
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O gráfico anterior e também as observações de campo realçam em qual ensino esses 

dois alunos repetiram. Um estudante repetiu duas fases de ensino na instituição: o PROEJA II 

e III em 3% em cada fase. Ao ser indagado, justificou a causa da repetência ser devida aos 

anos fora do ambiente escolar e ainda argumentou que os conteúdos são muito pesados 

quando se referem às disciplinas exatas. 

 Vejamos as fases de ensino e os seus percentuais no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 8 – Distribuição percentual da fase de repetência 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Conforme o gráfico 8, o outro aluno que repetiu a primeira fase (Proeja I) mostrado 

pelo percentual de 4%, disse que isso aconteceu porque não deu importância aos estudos. De 

fato, as idades desses dois estudantes são extremamente distantes. Um tem 54 anos, e o outro, 

apenas 18 anos, o que explica as perspectivas apresentadas por eles devido à diferença entre 

as idades. O mais velho tem o perfil da EJA por ter concluído o ensino fundamental na antiga 

modalidade anterior à EJA, denominada de Supletivo, ficando há mais de 25 anos sem ter 

acesso à escola. O mais novo é recém-egresso do ensino regular. O Gráfico 9 mostra o tempo 

em que os participantes pesquisados estão matriculados no PROEJA: 

 

Gráfico 9 – Distribuição percentual do tempo de matrícula no PROEJA 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Temos, no Gráfico 9, o tempo estimado de matrícula que perfaz um total de 15 alunos 

pertencentes ao Proeja I, matriculados desde o início de 2014 e que estão inseridos nos 47%, 
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com exceção do aluno que repetiu o ano anterior. Os outros percentuais distribuídos no 

Gráfico anterior, agregam os demais a 7 estudantes do Proeja II, 4  do Proeja III; 1 do Proeja 

V (repetente em duas fases do curso como já fora citado anteriormente); e, por fim, 3 alunos 

são do Proeja VI. 

 

5.3 Identificação ocupacional e econômica 

 

O perfil dos alunos com relação à identificação ocupacional e econômica é 

apresentado no gráfico 10 e realça o ingresso precoce dos informantes no campo de trabalho: 

 

Gráfico 10 – Distribuição percentual da idade de início no trabalho 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Notamos que, no gráfico 10, as faixas etárias entre (menos de 10 anos) a (10 a 13 

anos) configuram um total de 36,6% quase igualando também à faixa de 14 a 17 anos.  

O gráfico 11 realça que as ocupações do passado concentraram-se nos serviços de 

“Trabalhador Rural” (cortador de cana, campeiro, lavrador) com 20%, “Trabalhador de 

comércio” (vendedor, camelô, ajudante de armazém...) com 30% e “Profissional de 

escritório” (auxiliar administrativo) com 16,7%.  

 

Gráfico 11 – Distribuição percentual da 1ª atividade profissional 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 
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Identificamos que todos eles saíram da condição “trabalhador rural”, alguns migraram 

da condição “trabalhador de comércio” para outras áreas profissionais como 

“estudante/bolsista”, “profissional de artes e artesanato”, aumentando para áreas como 

“profissional de alimentação”, “profissional de escritório” e “profissional de automóvel”, 

concentrando-se uma boa parte na categoria “profissional da construção civil”. O aluno que 

no gráfico anterior respondeu no passado não trabalhar, ainda continua sem trabalho. Vejamos 

como isso é apresentado no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 12 – Distribuição percentual por atividade profissional 

                       
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Desse modo, o gráfico 12 nos mostra que as duas categorias que se sobressaíram 

foram “profissional da construção civil” com 30,3% e “trabalhador de comércio com 18,2%. 

 

5.4 O passado escolar 

 

Com relação ao passado escolar, podemos identificar que o perfil dos alunos PROEJA 

está associado à juvenilização que Brunel (2004) aborda e que foi discutida na seção 1.2. 

 Ao analisar o próximo gráfico e suas categorias, veremos que a primeira delas “nunca 

parei de estudar” representa 10% daqueles alunos recém-egressos do ensino regular que têm 

idade que varia de 18 a 20 anos. A categoria “ensino técnico” com 3,3% remete a um aluno 

que completou seus estudos no ensino médio e já concluiu os seguintes cursos: Técnico em 

Guia de Turismo, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente e, 

atualmente, o Técnico em Eletrotécnica.  

O gráfico também apresenta a categoria “ensino médio incompleto” com 36,7% de 

alunos. Nessa categoria estão inseridos quatro alunos que fizeram a antiga modalidade 

Supletivo. Os demais estudaram no ensino regular, porém, ficaram de 10 a 20 anos ou mais 
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afastados da escola por motivos que veremos mais adiante. A categoria “ensino médio 

completo”, com 40%, representa aqueles alunos que saíram do ensino médio, cursaram cursos 

básicos como o curso normal para magistério, curso para sargento, curso de Educação Física e 

Direito. Nesses cursos, em especial os dois últimos, os alunos não os completaram.  

O perfil dos que têm ensino médio completo também é representado pelos estudantes 

que ficaram de 8 a 15 anos fora da escola. Ainda sobre esse percentual do ensino médio, 

verificado pelo gráfico 13, encontra-se inserido um aluno que, paralelo ao curso técnico, 

também se dedica ao curso de Educação Física numa Faculdade privada da cidade. Do 

quantitativo de 40 %, apenas um fez o Supletivo para completar o ensino médio. Vejamos 

todas essas análises quanto ao passado escolar do aluno PROEJA no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 13 – Distribuição percentual do ano escolar em que parou de estudar 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

A categoria “ensino fundamental incompleto”, no gráfico 13, perfaz 10%. De acordo 

com Documento Base (2007), ter o ensino fundamental completo é pré-requisito para 

ingressar ao PROEJA. Os três alunos que disseram ter ensino fundamental incompleto podem 

ter remetido a episódios de tempo em que ficou parado sem estudar e remetido tal lembrança 

para o questionário. Dessa forma, ele pode dizer que parou de estudar em algum momento da 

vida, mas na verdade ele retorna à escola e não lembra que cumpriu a etapa no ensino 

fundamental. Até porque ao ingressar no PROEJA foram exigidas as documentações que 

comprovassem o ensino do respectivo aluno.  

O número de vezes que os alunos pararam com os estudos é indicado pelo gráfico 

seguinte: “uma vez” 66,7%, caindo para 16,7% “2 vezes”, e 6,7% pararam por “3vezes”: 
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Gráfico 14 – Distribuição percentual de vezes que os alunos pararam os estudos 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Nessas circunstâncias, o gráfico abaixo expressa que é grande o percentual daqueles 

que pararam de estudar ainda jovens quando, ao somar as duas categorias de idade “14 a 17 

anos” e “18 a 21 anos”, temos um total de 73.3%: 

 

Gráfico 15 – Distribuição percentual da idade em que pararam de estudar 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Sobre os motivos que levaram os alunos a parar de estudar temos, no gráfico 16, como 

fator responsável de maior percentual, o trabalho em 34,2%: 

 

Gráfico 16 – Distribuição percentual dos motivos que levaram os alunos a parar 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Entretanto, se considerarmos as três categorias do gráfico 16 e somarmos a “quis 

parar”, “estudar não era importante” e “não gostava de estudar”, o quantitativo aumenta para 

44,8%. Podemos então criar outra categoria dentro dessas três citadas: “não dava importância 

aos estudos”.  
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Carmo (2010) enfatiza que, por muito tempo, os argumentos atribuídos ao fracasso e à 

evasão dos alunos que pertencem à educação de jovens e adultos estiveram associados ao 

fator trabalho/finanças. O pesquisador comprova, pelo método da desagregação dos dados, 

que os motivos vão além dessa categoria, ou seja, concentram-se na categoria “falta de 

interesse” acoplada a “problemas com o professor, diretor”, notas baixa/ reprovação”, um 

estudo do reconhecimento social. Por essa perspectiva, ainda podemos juntar mais quatro 

categorias: “não gostava da escola”, “não gostava do(a) professor (a)” , “sentia dificuldade de 

aprender” e “a escola era longe”, resultando em 21,1%. 

Mesmo que tenha havido repulsa aos estudos por parte dos estudantes ou tenha 

ocorrido dificuldade por causa de diversos fatores no meio escolar, ainda assim a escola 

permanece como o lugar no qual encontram sentido para dar prosseguimento à aprendizagem. 

Desse modo, o próximo gráfico revela o percentual de sentimentos: 

 

Gráfico 17 – Distribuição percentual do sentimento quando os alunos pararam pela 1ª vez  

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Conforme nos apresenta o gráfico 17, somando as categorias “muito triste, gostava 

muito” e “chateado, queria estudar” temos em 58,6% aqueles que tiveram arrependimento de 

não ter continuado seus estudos. 

 

5.5 O retorno à escola 

 

O retorno à escola refere-se à idade em que o aluno ingressa na escola e matricula no 

PROEJA. O próximo gráfico expõe que em cada faixa etária é apresentado um percentual: 
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Gráfico 18 – Distribuição percentual da idade dos alunos quando voltou a estudar 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

 Com relação à faixa etária adulta (a partir dos 25 anos em diante), se somarmos as 

idades apresentadas no gráfico 18 (de 26 a 50 anos) temos 66,7% de alunos adultos. A 

respeito dos jovens, somando as faixas de 16 a 25 anos, o percentual é de 27,3%. Desse modo, 

em relação ao gráfico 2 da p. 75, o percentual da idade deste (23%) é menor que o percentual 

da idade daquele (27,3). Isso é devido porque, no gráfico 18, existe a categoria “22 a 25 anos” 

que compreende as duas faixas etárias, tanto jovem devido aos 22 anos, quanto adulto por 

conta dos 25 anos. Também é necessário atentar que as idades que estão sendo analisadas 

referem-se à idade de ingresso no PROEJA.  

A respeito dos motivos que levaram os alunos a voltar a estudar, as categorias “para 

recuperar o tempo perdido”, “prosseguir de emprego” e “conseguir diploma/fazer concurso” 

são as que mais se destacam. É o que apresenta o gráfico 19: 

 

Gráfico 19 – Distribuição percentual dos motivos da volta dos alunos  

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

No gráfico que segue, um indício nos chama atenção quando percebemos o que ou 

quem teria influenciado o aluno a voltar a estudar: 
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Gráfico 20 – Distribuição percentual de quem influenciou os alunos a voltar  

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Vemos no gráfico 20 que, para 38,9% dos alunos, “ninguém” foi responsável pela 

volta aos estudos e que o retorno se deu por livre e espontânea vontade de estudar. Por outro 

lado, a família (pai, mãe, esposo (a), namorado (a), irmão(a)  em 30,6%) ultrapassa os amigos 

que se apresentam em 25% do total de respostas.  

Diante dessas perspectivas, o gráfico abaixo nos mostra que, dentre os motivos que 

levaram o aluno PROEJA a ter coragem de voltar a estudar, o maior deles foi a busca pela 

qualificação que teve um total de 53,9%. Observamos que 20,5% querem conhecer e estudar 

mais, 15, 4% disseram que a coragem foi atribuída ao desafio que tiveram devido ao tempo 

fora da sala de aula e 5,1% responderam ter tido coragem por causa dos conselhos das pessoas 

e por verem também pessoas de mesma idade estudando. Esse mesmo percentual também foi 

dirigido ao futuro dos filhos. A coragem concentrou-se na necessidade de padrões melhores 

de vida, no reconhecimento, na certificação de um diploma que possa trazer a mudança de 

profissão por meio de um concurso futuro, como exemplo, o da Petrobrás. Veja tudo isso no 

gráfico 21: 

 

Gráfico 21 – Distribuição percentual dos motivos que encorajaram os alunos a voltar a estudar  

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Já em relação ao medo de voltar à escola, o próximo gráfico apresenta 58,8% de alunos 

que tiveram medo de não conseguir acompanhar o curso devido ao período distanciado dos 

estudos, com isso não aprender e não se adaptar à escola. A reprovação atinge 14,7% das 
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respostas e conciliar trabalho e estudo 5,9%. Dos pesquisados, 20,6% ficaram tranquilos e 

disseram não ter apresentado medo do retorno. 

  

Gráfico 22 – Distribuição percentual dos motivos de medo dos alunos  

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

 

5.6 O momento futuro 

 

Sobre os motivos que poderiam levar os alunos a parar de estudar novamente, 54,3% 

dos participantes responderam que não existe motivo para isso acontecer, atrelando essa não 

existência a últimos casos como a “doença, morte, problema de saúde, ser preso, falta da 

mãe”. Entretanto, 22,9 % têm como motivo as notas baixas que poderiam levar à reprovação. 

Mais uma vez, a categoria conciliar trabalho com os estudos aparece e apresenta 11,4%. 

Ainda existem os problemas com o professor com 8,6% e a falta de transporte em 2,9%. Veja 

como essa divisão é feita no gráfico 23: 

 

Gráfico 23 – Distribuição percentual dos motivos que podem levar alunos a parar de estudar 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Por fim, fechando a unidade de identificação dos alunos, o gráfico 24 apresenta as 

pretensões para o futuro quanto a continuar ou não estudando: 
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Gráfico 24 – Distribuição percentual da pretensão dos alunos quanto aos estudos   

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Conforme apresenta o gráfico 24, existe um expressivo quantitativo para a categoria 

“continuar estudando” com 86,7% das respostas. Isso indica que os pesquisados almejam 

ensino, mudança de vida e também conhecimento. 
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6 UMA ANÁLISE E DISCUSSÃO A TRÊS MÉTODOS (a proposta de triangulação) 

 

O presente capítulo apresenta as análises feitas com base nos três instrumentos de 

pesquisa. Iniciamos a proposta de triangulação a partir das observações encontradas no 

protocolo da fala e da escrita e, no decorrer das análises, buscamos associações remetidas às 

investigações encontradas no questionário e na entrevista semiestruturada para que, 

possivelmente, pudéssemos nos aproximar do objeto de pesquisa. As seções e subseções que 

serão apresentadas se referem aos eixos temáticos das análises dos dados pelos quais 

procuramos nos orientar. Em cada item, analisamos os três métodos. Os relatos são remetidos 

aos dados colhidos do protocolo da fala e escrita, os gráficos, bem como alguns comentários 

oriundos das perguntas abertas, remetem ao questionário e os fragmentos apresentados são da 

entrevista semiestruturada. Ressaltamos que, no item 6.3 “A Análise dos textos escritos” 

(APÊNDICE A) seguiu de acordo com os critérios de correção de (PÉCORA, 1989) e estudos 

de (CASSANY, 1999).  

 

6.1 Do lugar às justificativas das memórias  

 

Partindo do instrumento Protocolo da Fala e Escrita e da orientação “Conte para mim 

alguma coisa que você escreveu e que te marcou” e demais instrumentos, foi possível 

identificar que as narrativas não ocorreram no vazio, surgiram de um contexto, apresentaram 

histórias de vida, expressões do humano e fundamentos.  

 Notamos que as narrativas também se ancoraram em dois ambientes que foram 

categorizados como “fora da escola” e “na escola”.  Neles, o estudante escreve para se sentir 

à vontade ou não. Isso explica o fato dessa primeira análise apresentar a temática “Do lugar às 

justificativas das memórias”. 

 Compreendemos que, na falta desses dois ambientes, possivelmente, as experiências 

pessoais com a escrita não poderiam ser realizadas e contadas pelos participantes. Dessa 

forma, procuramos saber o que eles escrevem fora e dentro da escola para compreendermos 

como acontece a prática da escrita. Enquanto isso, as subcategorias que se desenvolvem nesse 

processo de análise são: “escrita positiva” e “escrita negativa”.  

Primeiramente, na subseção 6.1.1, apresentaremos as escritas positivas registradas nos 

três instrumentos de pesquisa. As nomeamos assim porque foram escritas realizadas por 

atividades estimulantes, desejosas, gratificantes e que resultaram nas expressões subjetivas do 

ser humano.  
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Na subseção 6.1.2, abordaremos as escritas negativas dos alunos voltadas para 

sentimentos, ações, reações e comportamentos que não apresentam correlatos com a prática e 

o ensino da escrita.  

 

6.1.1 A escrita positiva 

 

Servindo-nos da metáfora “o mundo no papel” de David Olson (1997), o ser humano 

se insere nesse mundo e precisa ser reconhecido com toda a sua história religiosa, familiar, 

política e social. Para o autor, desvencilhar-se dos mitos que preconiza o acesso à escrita 

apenas a quem domina a estrutura linguística não é “pré-condição para o seu 

desenvolvimento” (ibid., p.84). 

Nessas circunstâncias, Bernardo (2010, p.21) diz que o desejo está acima de tudo no 

momento da escrita: “Ora o desejo de os outros se produzirem em nós, através das palavras, 

ora o nosso desejo de nos reproduzirmos, nos multiplicarmos, nos transcendermos e, mesmo, 

nos imortalizarmos, através das nossas palavras”.  

As escritas positivas que se apresentam nesta seção reportam-se a histórias do universo 

PROEJA e ao desejo de escrever. É possível perceber a manifestação do esforço, entusiasmo 

e a descoberta da capacidade de produzir uma peça de teatro apresentado no relato (1) abaixo:  

 

Relato (1) 

...eu consegui produzir um texto sozinho durante a noite...no outro dia...eu escrevi na parte da manhã e 

levei já o::: levei praticamente o tiatro pronto pra:: pra gente fazê...e foi um::: e foi um dos 

melhores...das melhores apresentações... (Relato de Experiência Pessoal Oral, Paulo, 31 anos, 

PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 

A emoção do resultado obtido num concurso de poesia apresentada no relato (2) é 

outro sentimento que conjuga a surpresa de um resultado num concurso de poesia: 

  

Relato(2)    

Quando estudava no ensino fundamental, participei de um concurso de poesia no colégio onde fiquei 

colocado em 1º lugar, sendo que eu mesmo não esperava por esse resultado.   (Relato de Experiência 

Pessoal Escrito, Antônio, 28 anos, PROEJA/ Campus/Itaperuna) 

 

O carinho, a atenção e a alegria do pai, relato (3), ao produzir uma poesia para a 

chegada do primeiro filho. 
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Relato (3)  

uma poesia que eu escrevi quando:: nasceu meu primeiro filho...mas já faz muito tempo...há vinte e 

cinco ano...aí conta a história que ele chego:: de...como que aconteceu...todo esse:: esse período 

né...de:: de expectativa... (Relato de Experiência Pessoal Oral, Elton, 51 anos, 

PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 

A surpresa do aluno em seu retorno à escola depois de alguns anos, relato (4), ao ler a 

mensagem de otimismo que o próprio estudante escreveu na mesa de estudos da escola. 

 

Relato(4)  

No ultimo ano em que parei de estudar deixei escrito em uma carteira assim “Eu vou mais eu volto”. 

Passaram-se anos quando engrecei os estudos sento em uma carteira e leio a mesma frase que eu 

próprio tinha escrito. O emocional foi a mil, foi um ótimo ensentivo para mim. (Relato de Experiência 

Pessoal Escrito, Wilsom, 23 anos, PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 

Uma experiência inovadora, relato (5), ao escrever sobre a própria história de vida que 

permitiu relembrar o percurso nunca escrito e revelado. 

 

Relato (5)  

...quando eu estava fazendo o curso de técnico em segurança do trabalho...aí tinha uma matéria lá...e 

ali falava que eu tinha que falar sobre a minha vida...aí eu tive que contar toda a minha história...e 

assim...eu nunca tinha escrito... foi uma experiência nova...foi uma coisa diferente pra mim...(Relato 

de Experiência Pessoal Oral, Alcina, 37 anos PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 

A emoção da carta escrita para tia adoentada, declarando sentimentos de carinho no 

relato (6): 

 

Relato (6) 

 uma coisa assim que me marcou um pouco...foi uma carta que eu escrevi pra minha tia...uma vez...ela 

tava...né...meio adoentada...morava no rio de janeiro...e aí eu:: escrevi essa carta pra ela...falando que 

eu gostava muito de::la...essas coisa assim...e ela...ficou emociona::da...aí depois...mandou outra pra 

mim...e isso aí me marcou...(Relato de Experiência Pessoal Oral, André, 35 anos, 

PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 

O fato de escrever sobre a história de vida é algo que marcou e que trouxe, 

provavelmente, bem estar de ter conseguido o 2ª lugar na avaliação de ingresso no curso 

PROEJA do Instituto Federal campus Itaperuna, apresentado no relato (7): 

 

Relato(7) 

Foi quando fiz minha avaliação no IFF e me classifiquei em 2º lugar numa produção de texto. Na qual 

tive que contar minha vida.(Relato de Experiência Pessoal Escrito, Manoel, 30 anos, 

PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 



92 

 

De fato, com o protocolo da fala e escrita, ilustramos apenas algumas experiências e 

memórias positivas que os alunos tiveram, visto que não daríamos conta de contá-las uma a 

uma nesse trabalho. Mais adiante, construímos um quadro síntese (quadro 8) que oferece um 

panorama dessa relação. 

Seguimos nossas análises, reportando ao questionário para incluir outras escritas 

produzidas pelos participantes e que foram agraciadas pelo professor. O fato de manterem a 

própria produção guardada, também é um indício positivo que nos leva a pensar que se 

alguém mantém algo protegido, o faz por algum motivo pessoal, porque gosta. Então vejamos 

os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 25 – Lembra-se de alguma coisa que      Gráfico 26 – Você tem alguma coisa guardada  

 escreveu na sala de aula e que o professor       com você, aí, agora?  

gostou?                                                           

               

Gráfico 27 – O quê?                                             Gráfico 28 – Por que está guardado? 

                 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

No gráfico 25, acrescentam-se a escrita de roteiros e relatórios com 7,7% e trabalhos 

escolares que atingiu 38,5% das respostas. Ao perguntar aos participantes se teriam algo 

escrito guardado com eles, o gráfico 26 mostra que 16,7% estavam, no momento da aplicação 

do questionário, com algum texto, enquanto 36,7% disseram que os textos estavam em casa. 

Se somarmos essas duas categorias, veremos que 53,4% gostam de manter consigo seus 

textos escritos. 

O gráfico 27, nos mostra que os alunos guardam caderno de cópia, receitas, cartas, 

trabalhos/exercícios de escola, músicas, anotações e textos em geral e o gráfico 28 apresenta 

um percentual de 37,5% de alunos que fazem isso por conta dos estudos, dos trabalhos de 
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escola e dos trabalhos da igreja. Logo, 25% explicações como  lembrança e por gostar de 

escrever. Por fim, temos, como justificativa, o prazer de cozinhar em 12,5% para aqueles que 

responderam “receitas”.    

Também encontramos na entrevista semiestruturada episódios que retratam atividades 

estimulantes produzidas pelo aluno em sala de aula. Vejamos o fragmento abaixo: 

 

Fragmento 1 

Bruno: Eu tive um trabalho com o professor M. que apresentava a matéria de Artes pra gente. Tinha 

um quadro lá e ele explicava. A gente tinha que passar para o papel o que era aquilo que a gente estava 

vendo. Então, assim era feito. Só o seguinte, o que acontecia? Eu tive menos erros. Montava aquilo, eu 

confundia minhas ideias, mas ele chegava perto de mim. “Olha aqui oh, você foi bem, e isso aqui eu 

quero que você dê uma corrigida”, ele me mostrava a maneira. Então ele foi me incentivando e eu fui 

melhorando, melhorando. Tive outros erros? Tive!Às vezes eu errava o que lá no início ele me 

explicava, mas ele ia lá com toda atenção, carinho. Um dia eu estava com nota zero, só faltava dar a 

minha nota. Ele, “escreve assim pra mim pra melhorar a sua nota”. “Você pode fazer dessa forma 

aqui, dessa”. “Ah, pensa lá com carinho”. Eu ia lá, professor, tá bom? “Hum, pode melhorar, pode 

melhorar mais ainda”. Então eu ia lá fazia de novo, “Aí, agora ficou melhor!”. Então você tá 

entendendo? Eu tive um incentivo.  (Trecho da Entrevista Semiestruturada) 

 

  

No fragmento 1, a escrita positiva foi mediada pela ação do professor de Artes que 

incentivou o aluno a escrever um texto descritivo e a melhorar a nota a partir da intervenção, 

atenção e orientação do docente. 

 Logo abaixo, temos o comentário de um aluno que relembra sua participação no 

projeto de mestrado de (BOUZADA, 2014) intitulado “A influência do feedback do professor 

no processo de revisão e reescrita textual: uma experiência com alunos do PROEJA”.  

 

“No ano passado, nós tivemos um projeto com os professores C., G. e L. ao mesmo tempo. Era um 

projeto de mestrado da C. e era muita leitura e muito texto. A gente era obrigado a ler os parágrafos 

que eram divididos entre os alunos. Acho que foi isso que ajudou. A gente lia tanto, a gente não sabia 

nem qual atividade que iria fazer, mas você lia tanto aquele texto, discutia tanto sobre aquele texto 

que quando ia para atividade, era muito fácil. Lia muitas vezes, repetia a leitura, perguntava sobre 

cada parágrafo o que tinha entendido. Depois fazíamos a atividade escrita. Acabava ficando muito 

fácil, porque não era aquela coisa que passava batido. O professor dá a matéria e depois atividade. 

Não foi feito muita atividade, mas a atividade foi intensa em quase 6 meses. Uma coisa é que não 

tinha nomes nos trabalhos, eram números. Então, ninguém tinha vergonha de escrever errado. 

Primeiro que é uma coisa que ela sempre falava “não tem errado e certo”, e não tinha a questão da 

vergonha porque não tinha nome. O pessoal ficou bem à vontade. Quem é tímido, perde a timidez”. 

Geraldo (Questionário) 

 

O projeto descrito acima que levou o aluno Geraldo a escrever um texto argumentativo 

foi apresentado como uma prática de escrita positiva e, além disso, um aprendizado que 

deixou nele lembranças talvez nunca esquecidas devido à maneira como o professor conduziu 
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o trabalho. Outros colegas de Geraldo também relembraram tal projeto, frisando a 

importância de (BOUZADA, 2014): 

 

“Foi ano passado. Um trabalho que a professora tava fazendo de pós. Ela fez um trabalho com a 

gente durante seis meses a respeito da usina de Belo Monte. Pra você expor sua ideia, se você era 

contra ou a favor dessa usina”. Juliana (Questionário) 

 

“Eu fiz um trabalho até com a C. e G., e eles gostaram. Fiz muitas coisas erradas, mas corrigiram e 

eu fui melhorando. Era sobre até um trabalho que você está fazendo aí. Um trabalho para mestrado 

dela, sobre a usina lá do Pará”. Bruno (Questionário) 

 

O trabalho lembrado pelos alunos foi utilizado na revisão de estudos, seção 2.3 sobre a 

escrita e consistiu numa prática de escrever em sala de aula dada por etapas que possibilitou o 

contato mais íntimo com a escrita argumentativa através do feedback proporcionado pela 

professora, tanto no momento da revisão quanto na reescrita textual.  

Podemos então salientar que a visão positiva da escrita também perpassa pelo cuidado 

e atenção do professor com o aluno na sala de aula, intermediando, orientando e fazendo-se 

presente nas soluções de dúvidas e dificuldades. O fragmento 2, retirado da entrevista 

semiestruturada, conjuga mais um exemplo de tal visão: 

 

Fragmento 2 

Jorge: Depois que o professor saiu, aí veio o A. Um excelente professor. É aquele professor que 

ensina, “oh gente, se tiver dúvida, vocês podem perguntar, estou aqui para ensinar, não tenham medo, 

não tenham vergonha, entendeu?” Se tiver que deitar no chão e medir, ele deitava. Quer dizer, graças a 

Deus, hoje ele tá lá na Europa, ele e a família dele lá. É um ótimo professor. (Entrevista 

semiestruturada) 

 

O fragmento 2 realça a figura do bom professor que busca ensinar e que é atencioso 

com os alunos. Os gráficos que seguem vão ao encontro dessas reminiscências, confirmando a 

discussão: 

 

Gráfico 29 - Lembra-se de algum professor               Gráfico 30 – Por que gostou do professor? 

de português do qual tenha gostado?                                        

                           

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 
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Como nos apresenta o gráfico 29, 93,3% dos alunos têm boas lembranças de seus 

professores de português. Isso se deve porque, conforme o gráfico 30, uma boa parte dos 

alunos, 83,9%, disse que a didática, a dedicação e o fato de ter sido paciente são qualidades 

que despertou no aluno o sentimento pelo professor. A afinidade e simpatia são outras 

características que ilustram o bom professor. Contrapondo esses aspectos, temos também 

como justificativa positiva a rigidez do professor em 12,9% dos alunos. Tal visão foi 

apresentada pelos participantes com mais idade acostumados com um ensino rígido e 

tradicional no qual o professor é aquele que detém o poder na sala de aula.   

Nessas circunstâncias, sobre o verdadeiro sentido de escrever textos na sala de aula, 

Souza (2003) visita Arroyo (2000) e nos faz refletir a respeito da educação pela perspectiva 

política com base em quatro argumentos que orientam o escrever na escola de maneira 

significativa: 

No primeiro argumento, Arroyo defende a visão da postura docente que deve ser 

centrada na interpessoalidade e em processos artesanais, implicando dialogia, ou seja, a 

participação do aluno no processo de construção textual. 

 No segundo argumento, a existência do saber pedagógico para ser vivido junto com 

os alunos, visto que o docente também precisa viver o processo da escrita.  

No terceiro argumento, é necessária uma docência mais humanizante. O quarto e 

último argumento refere-se a uma tensão entre o “legalismo” e a “transgressão” em que a 

escrita tem sentido quando existe espaço não somente para o que é, paradigmaticamente, 

instituído, mas criado. 

De uma maneira geral, as memórias apresentadas mostram uma relação amigável com 

o ato de escrever e que, tanto na escola ou fora dela, a experiência pessoal com a escrita 

acontece de várias maneiras possíveis, despertando manifestações de prazer, satisfação, 

alegria, reconhecimento e empoderamento, sentimentos vivos e vividos pelos informantes. 

Desse modo, a figura do professor é emblemática e configura o importante papel nessa prática 

dialógica e humanizadora do ensino da escrita. 

O Quadro seguinte reúne uma síntese dos textos produzidos pelos participantes da 

pesquisa e relatados nos instrumentos de pesquisa: 

 

 

 

 

 



96 

 

Quadro 8:  Quadro síntese das experiências textuais 
 NA ESCOLA FORA DA ESCOLA 

Escrita Positiva Redação na aula de Português  Mensagem bíblica/namorado/torpedo   (2) 

 Minha história de vida na sala de aula Pensamento de otimismo/Psicografia/em casa 

 Peça de teatro na sala de aula Carta à tia doente                                                                                                                                                                                                                                             

 Poesia escrita para um concurso na escola Poema (nascimento do filho) 

 Dinâmica do professor na sala de aula Cópia de um manual no caderno de cópia                                      

 Descrição do movimento de chute na sala Carta ao Ministério da Saúde via fax                                                   

 Trabalho de um livro na aula de Português Escrita pessoal(sentimento,sonho, pensamento)           

 Produção de texto/avaliação de entrada no IFF Música (amor ao próximo, para namorada)                                                                              

 Texto argumentativo na aula de Língua Portuguesa (4) Mensagem no caderninho do filho                                                               

 Relatório avaliação semanal curso magistério Frase valor à vida                                                                                         

 Trabalho de Biologia Receita culinária                                                                                                       

 Poesia na sala de aula  Mensagem/papel/sobrinhos                                                                                               

 Frase na carteira da escola                                                                        Carta à namorada (esposa atual) 

 Texto descritivo na aula de Artes   

TOTAL 17 ocorrências  14 ocorrências 

   

Escrita Negativa Redação na escola Redação de vestibular 

 Cola de uma prova Caderno de cópia 

 Trabalho de Língua Portuguesa (2)  

TOTAL 4 ocorrências 2 ocorrências 

NS/NR (1)  

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Chama-nos atenção, no quadro 8, o fato de que na escrita positiva não existe muita  

diferença entre o número de vezes que as experiências se apresentaram nos dois ambientes 

fora e dentro da escola. Na escola, um total de (17 ocorrências) e fora dela somam-se (14 

ocorrências) positivas. Ao todo, foram 31 ocorrências de escritas destacadas como motivada 

ao aluno, um quantitativo superior ao da escrita negativa mostrada também no quadro 8 e 

apresentada em (6 ocorrências). 

 Para Bazerman (2011, p.21) “nessa sequência de eventos, muitos textos são 

produzidos. E o que é mais significante, diversos fatos sociais são produzidos”. Nessa 

organização de atividades em que ocorre a variação da linguagem escrita, as pessoas 

envolvem-se e interagem-se e as relações sociais acontecem.  

 

6.1.2 A escrita negativa 

 

Iniciando a presente subseção, reportamo-nos ao que Bernardo (2010, p.67) nos 

apresenta sobre o nascimento do medo na obra “Redação Inquieta”: 

 

Cada um de nós nasce e só se conhece. Percebe, quando bebê, o “resto” 

existindo para servi-lo, para cercá-lo, para provê-lo. Cresce um pouco e 

percebe que os provedores podem não vir na hora certa da sua fome; se não 

vêm na hora certa, então podem nunca mais aparecer, podem lhe faltar, 

podem matá-lo – quando o sujeito deixaria de ser o centro absoluto do 

mundo para simplesmente não-ser. Nasce o medo quando se conhece a falta. 
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O medo que constitui a base de muitas coisas na vida humana. Medo do 

outro. Do escuro. Do fracasso. Da realidade.  

 

 Ao retratar o medo, o autor o associa à dependência de algo que não se deseja e do 

qual ninguém se escapa, pois todo aquele que nasce é educado pela sociedade, cabendo ao 

indivíduo lutar pela liberdade.  

 O medo, bem como a dificuldade, a insegurança de escrever e demais tensões foram 

encontradas e são apresentadas e inseridas numa escrita desfavorável e que atrapalha o aluno 

em sua trajetória, por isso negativa. Como visto no quadro anterior, encontramos no protocolo 

da fala e escrita cinco ocorrências que denotam a escrita negativa. Vejamos o relato (8) 

abaixo: 

 

Relato (8) 

 Também fica marcado aquilo que escrevemos, até em sala de aula como conteúdo de português e o 

professor menciona, ficou uma porcaria (este linguajar). (Relato de Experiência Pessoal Escrito, 

Adílio, 48 anos, PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 

No relato (8), o aluno faz um desabafo de algo que aconteceu na sala de aula durante 

uma aula de Língua Portuguesa. A marca negativa que traz é a crítica do professor quanto à 

linguagem escrita pelo aluno que, na visão do docente, foi uma “porcaria”.  Ainda no 

ambiente escolar temos o próximo relato: 

 

Relato (9)  

[...] engraçado que eu tenho assim... não foi escrita não... mas eu tava junto...no caso não foi minha 

escrita...eu tava junto...foi uma prova que eu fiz com...em dupla...aí o menino ia ((risos)) eu fui 

colá...só que ele escreveu...aí na hora de ler ali...ele não tinha entendido nada...(Relato de Experiência 

Pessoal Oral, William, 20 anos, PROEJA/Campus/Itaperuna) 

 

No Relato (9), por causa de uma “cola” não compreendida e uma escrita ilegível, a 

dupla acabou tirando uma nota baixa na prova. O fator negativo perante a escrita também tem 

correspondência ao que encontramos na pergunta do questionário seguinte: 

 

Gráfico 31 – Algum professor já criticou uma redação sua na frente da turma? 

 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 
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Ao perguntar se algum professor criticou uma redação do aluno na frente da turma, 

vemos que, no gráfico 31, 6,7% de alunos afirmaram ter passado por tal situação, entretanto 

grande parte, 93,3%, disse “não”. Apesar do percentual menor, não se pode negar a existência 

do fato ocorrido. 

Também encontramos na entrevista semiestruturada algumas correspondências no 

fragmento que segue: 

 

Fragmento 3 

Adílio: ...o professor usou de palavra grosseira ao ponto de colocar o aluno em baixa estima. As falas 

vinham para o lado de crítica, te criticando ao tempo de dizer “Eu não tô aqui pra corrigir 

garranchada”. Então, a pessoa escreve, igual tem aquele que tem uma letra bonita, parece moldada, 

tudo bem. Só que hoje, quando tem uma pesquisa ou alguma coisa para fazer, eu logo digito no 

computador porque já fico pensando na minha caligrafia e o professor vai entender que ele não tá ali 

pra ficar entendendo garrancho e já vai logo dar uma nota baixa. UMA PORCARIA! Acho que o 

professor expressar isso perto do aluno a autoestima do cara vai a zero. Deus me livre, a gente sai do 

trabalho, vem pro colégio, até duas horas (Trecho da entrevista semiestruturada) 

 

O fragmento 3 realça um momento vivido pelo aluno Adílio logo depois de entregar 

um trabalho para o seu professor. A situação descrita é manifestada por uma preocupação que 

surge a partir do momento em que a escrita do estudante foi criticada com palavras grosseiras. 

Desse modo, para que esse episódio não acontecesse novamente, ao invés de escrever, o aluno 

escolhe o computador como artifício para sanar o problema da letra e de tal reação. No final, 

ele se mostra indignado com o descaso e comportamento do docente, pois o trabalho tinha 

sido feito pelo estudante até duas horas da manhã, já que ele trabalha o dia inteiro, estuda à 

noite e carece de muito tempo para realizar o que é proposto em sala de aula. 

Encontramos um entrave na relação professor e aluno que não auxilia Adílio no 

processo da escrita, tão pouco oferece o retorno para o aluno reescrever o seu próprio 

trabalho. Não houve clareza e dialogismo no processo. Outro exemplo negativo é retratado no 

próximo fragmento: 

 

Fragmento 4 

Bruno: Então eu faço muito caderno de cópia, pra melhorar a letra, a caligrafia. Eu, particularmente, 

estou, se não me engano, no meu 18º livro de cópia, caderno de cópia. Isso de uns dois anos prá cá que 

eu comecei o curso aqui. Porque eu acho a minha letra feia. Faço isso aí em casa. (Trecho da entrevista 

semiestruturada) 

 

Chamou-nos atenção a atitude realizada pelo aluno Bruno bem como a batalha que 

enfrenta frente ao medo e a dificuldade que tem no ato de escrever. O Fragmento 4 mostra o 

relato desse aluno que decidiu, por conta própria, usar o caderno de cópia como um 

instrumento auxiliador no enfrentamento das batalhas que trava para escrever.  
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O mesmo aluno, no Fragmento 5, também conta como o medo de escrever foi 

prejudicial: 

 

Fragmento 5 

Bruno: [...] eu fui fazer um vestibular, não lembro mais. Eu estou hoje com trinta, eu tinha uns 21 ou 

22.  Não terminei a redação! O vestibular era assim, não sei se é assim hoje, atualmente. Mas, se você 

não terminou a redação, perdeu o vestibular. Pode ter acertado, gabaritado, não terminou, você perdeu 

a redação, entendeu? Mas não terminei, parti para prova e depois voltei pra redação e perdi. Então eu 

fiquei tendo mais trauma ainda. Eu tenho essa dificuldade! (Trecho da entrevista semiestruturada) 

 

Bruno, no Fragmento 5, diz que não conseguiu completar uma prova de vestibular 

porque teve dificuldades de escrever a redação, fato que o levou a ter “mais trauma” da 

escrita. O medo e a dificuldade de escrever parecem figurar uma culpa que o próprio aluno 

carrega em seu trajeto escolar, como se fosse um peso construído por ele mesmo. Veja o que 

ele diz : 

 

Fragmento 6 

Bruno:[...] a escrita é importante, sem sombras de dúvida, mas eu, particularmente, tenho dificuldade 

na escrita pelo seguinte, são duas coisas: muitas vezes o que eu tento passar pra você, na fala, é fácil, 

mas se jogar no papel, se torna para mim um bicho de sete cabeças. Eu tenho dificuldade, uma 

ENORME dificuldade! Então é assim, mas eu tenho esse medo comigo, entendeu? Tive professores 

ruins? Não. Não tive, por incrível que pareça meus professores foram excelentes no primeiro grau, no 

ginásio, no ensino médio e no ensino fundamental foram ótimos. Talvez faltasse mais dedicação da 

minha parte. Não culpo os professores não. Simplesmente trava, sua, não sai. Bateu uma entrevista pra 

mim e dialogar eu tiro um 10, jogou um papel pra escrever é zero! Tremo na hora! É nervoso, as mãos 

sua, gagueja a mão treme, o coração acelera... 

 

O aluno Bruno, no Fragmento 6, vive uma acirrada luta de tensões que envolvem o 

medo e a dificuldade no momento da escrita e parece que ele tenta mascarar uma realidade, 

extinguindo toda e qualquer responsabilidade do professor. Desse modo, carrega o peso da 

culpa de ter dificuldade na escrita sobre si mesmo.  

Ao explicar porque algumas redações são mais claras e mais compreensíveis do que 

outras, Bernardo (2010, p.36) reporta-se a uma padronizada discussão da questão do dom que 

conjuga o agravante da culpa: 

 

Na educação tradicional (e atual), os que escrevem sem clareza são 

imediatamente punidos com a nota baixa e marcados com adjetivos 

discriminadores. Se são punidos, tendem a considerar que cometeram uma 

espécie de crime. Se escutam falar de escrever como um dom, entendem que 

seu crime está em não serem bem-dotados (ou bem doados). Logo, lhes 

parece perfeitamente lógico concluir que “não tem mais jeito, nunca mais 

escreverão direito”. 
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O autor denuncia tal explicação e considera que “a expressão truncada pode estar 

refletindo, sintomatizando, apontando outras trancas, outros trancos, como baixa autoestima e 

pavor do julgamento alheio” (ibid., p.36). 

 As escritas negativas analisadas englobam sentimentos de fuga, indignação, 

sofrimento, trauma e angústia.  O Gráfico que segue nos dá uma visão geral das reações 

psicológicas e fisiológicas dos alunos frente ao ato de escrever. 

 

Gráfico 32 – Quando a professora fala “Vamos escrever, você fica: 

                        

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

No gráfico 32 de barras verticais, temos tensões que oscilam entre reações positivas e 

negativas. Nesse movimento de subida e descida, existe uma elevação percentual para reações 

como - “preocupado (a), inseguro (a), ansioso (a), com receio, com medo, apavorado (a), 

agitado (a), sem ideias, bloqueado (a), sem saber por onde começar, pessimista e agitado” 

consideradas como negativas. As reações “concentrado” e - “com vontade de escrever” 

também apresentaram percentuais elevados, sendo que essa última ultrapassou todas as outras 

em 6,8%.  

 Desse modo, podemos depreender que as primeiras reações, consideradas como 

reações negativas frente às positivas, revelam tensões entre a tentativa de escrever e o embate 

das dificuldades apresentadas.   

No gráfico 32 de barras horizontais da página anterior, as reações fisiológicas como 

“frio na barriga, mãos transpiram, palpitação, vontade de ir ao banheiro, sono e fome” 

também fazem parte desse rol de reações que envolvem os alunos na hora da escrita. 

Caracterizam-se, dessa forma, tensões ora com percentuais elevados, ora com valores mais 

atenuados ou baixos. 
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6.2 Vozes que ecoam uma realidade? Afinal, o que dizem sobre a escrita dos alunos? 

Ao fazer o levantamento dos relatos de experiência recontada possibilitados através da 

orientação “Conte para mim alguma coisa que você ouviu dizer sobre a escrita de um colega 

seu”, percebemos que, no conteúdo dos relatos, existiram “vozes” ora conflitantes ora 

pacíficas que se remeteram às categorias nomeadas como “críticas” e “elogios”. Vejamos o 

quadro síntese da narrativa de experiência recontada: 

 

Quadro 9: Síntese da narrativa de experiência recontada 
 ELOGIOS CRÍTICAS 

 Tem facilidade de escrever (1) Ao entendimento/raciocínio (1) 

 Bom leitor, bom escritor (2) Feita pelo professor é agravante/desencoraja( 1) 

 Escrita muito boa (1) Letra é um garrancho (2) 

 Caligrafia legível (1) Não entende nada do que escreve (1) 

 Aluno novo (2), faz ensino superior, escreve bem (1) Escreve mal (1) 

 Letra bonita/muito bonita (2) Esquece acentos ,vírgulas e palavras (1) 

 Letra redondinha (1) Difícil de ler (1) 

 Escrevem bem (2)/sabem argumentar/desenvolve escrita(1) Escreve errado porque quer (1) A pessoa é burra (1) 

  Não sabe escrever direito (1) 

  Escrevem muito errado (1) 

  Não dá para entender nada (3) 

  Escrita ruim/ ilegível (1) 

  Tem uns cinco alunos que têm resistência em escrever (1) 

  Nem ele mesmo entende (1) 

  Letras são complicadas (1) 

  Falam coisas ruins e brincadeiras maldosas (motivo chacota) (1) 

  Chamar atenção do aluno na frente da sala (constrangimento) (1) 

  Letra feia (1) 

  Letra pequena (1) 

Total 14 ocorrências 23 ocorrências 

ns/nr 5 alunos  

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

O quadro 9 mostra as críticas positivas e negativas sobre a escrita dos alunos. Na 

frente de cada crítica está o número de vezes, entre parênteses que ela foi dita nas respostas 

dos participantes. Dessa maneira, dada a quantidade das falas, podemos dizer que existem 

mais julgamentos que negam a escrita do aluno do que a apreciam. Apesar dos “elogios” 

apresentarem 14 ocorrências, a categoria “críticas” resultou em 23 ocorrências. Nesse ínterim, 

apenas 5 alunos não responderam essa parte do protocolo.  

Entendemos que tais vozes podem ser pontos de vista emitidos através do que o 

professor percebe da escrita do aluno e do que o aluno compreende da escrita do seu colega. 

Tais críticas também são comuns nos próximos gráficos do questionário: 
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Gráfico 33 – Algum colega já fez algum tipo          Gráfico 34 – O quê?   

de comentário sobre a sua escrita?                          

                   

Gráfico 35 – Alguém da sua família já fez                    Gráfico 36 – O quê? 

algum tipo de comentário sobre a sua escrita? 

                                                                                                                                         

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Os gráficos 33, 34, 35 e 36 exibem uma realidade de escrita que é construída a partir 

das ideias do “outro” ou das pessoas as quais os alunos têm contato. Com os colegas, o 

Gráfico 34, apresenta 66,7% de respostas voltadas para comentários como “letra feia e 

ilegível” e 33,3% falam sobre “letra bonita e legível”.  

Na família, o Gráfico 36 mostra que 80% criticam a letra feia como também 

aconselham o uso do caderno de cópia para melhorar a letra. Dessa forma, os alunos ouvem, 

incorporam a crítica da maneira como escrevem e parecem imitar ou reproduzir o que estão 

acostumados a ouvir como forma de mascarar uma realidade, tornando a crítica algo rotineiro 

ao ponto de externá-la em suas próprias concepções. 

 Isso é o que nos mostra os seguintes gráficos: 
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Gráfico 37 – Você escreve bem?                           Gráfico 38 – Você, quando escreve,      

                                                                                costuma desmanchar muito a folha de papel? 

                  

Gráfico 39 – Por quê? 

 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

No gráfico 37, temos duas concepções que indicam como os alunos enxergam a sua 

escrita “tenho que melhorar mais/leigo no assunto” e “letra horrível” como justificativas que 

os participantes deram ao perguntar se escrevem bem. Somando-as temos um percentual de 

66,7%, de uma provável realidade vivida por eles.  

Nesse processo, no gráfico 38, 60% dos estudantes disseram desmanchar muito o 

papel quando escrevem e, conforme gráfico 39, 50% explicam que fazem isso por errar e 

tentar letra bonita. Mais uma vez a “letra, caligrafia” continua sendo valorizada na concepção 

do outro e do aluno. Existe também uma visão reducionista e simplista do ato de escrever. 

 Vejamos os gráficos que seguem: 
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Gráfico 40 –  Você se lembra de algum                Gráfico 41 – Por que não gostou do    

professor de português do qual não gostava?         professor?                  

                  

                                         

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

No gráfico 40, 73,3% dos alunos lembraram-se de professores que não gostaram 

devido a algum motivo. No Gráfico 41, temos o percentual de 71% de respostas que 

direcionam para a negação da escrita do aluno. 

Assim que íamos impondo a organização dos elementos e das informações obtidas, 

reduzindo-as à pertinência do estudo, foi possível notar que acontece um processo de 

“filtragem” nas concepções do aluno à medida que as críticas em relação à escrita são 

lançadas para motivar ou para desmotivá-lo. 

 Tal processo levou-nos a considerá-lo como um elemento temático e auxiliador para 

as análises. Nesse sentido, a figura 4 que segue, funcionando como filtro, expõe os três tipos 

de críticas, o número de vezes em que elas apareceram e o que  podem operar sobre o aluno: 

 

Figura 4 – Síntese das Narrativas de Experiência Recontada 

 

 

  

 

  

 

 

                                                                                                     Falta de estímulo 

       Resistência à escrita 

       Motivo de chacota 

      Constrangimento 
 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

Coesão e 
coerência 

Estigmatizadoras 

Erros 

ortográficos e 

gramaticais 

Sem 

entendimento 
-Burro 

-Não sabe 

 

 

- Garrancho/letra pequena 
-Esquece palavras 

-Esquece acentos 

-Letra ilegível 
-Muitos erros 

 

 

 
 

CRÍTICAS (23) 
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As três críticas exibidas na figura anterior foram apresentadas no ápice do filtro e, 

conforme as análises, nomeadas de “coesão e coerência”, “estigma” e “erros ortográficos e 

gramaticais”. A primeira delas, diz respeito à dificuldade que se tem de entender o que o 

aluno escreve (visão de sentido e continuidade das ideias).  

A segunda refere-se a uma visão compreendida como caracterização negativa do 

sujeito por meio do estigma de chamá-lo de “burro” ou dizer que “não sabe” escrever.  

A terceira e última crítica está relacionada ao desempenho da escrita do aluno que é 

tida como ilegível, garrancho ou letra pequena, com muitos erros ou, muitas das vezes, uma 

escrita que carece de palavras e acentos.  

Por fim, no processo de filtragem, base inferior da figura 4, algumas críticas 

possivelmente são apreendidas pelo aluno, refletindo na falta de estímulo, no constrangimento 

e na resistência à escrita e, em algumas vezes, são vistos como motivo de chacota em sala de 

aula. 

Também temos na entrevista semiestruturada, correlatos de outros tipos de reações 

como a indignação e revolta que podem ser relacionadas a essa filtragem que estamos 

discutindo. Vejamos: 

 

Fragmento 7: 

Adílio: O professor anterior disse uma vez “Ih, mas tem alunos aqui que escreve agarranchado” Eu 

não desisti até o dia de hoje porque você tem que perseverar e prosseguir. Não é ninguém tentar te 

abater para você desistir de primeira. Daí o cara passar o olho por cima e dizer “Que porcaria! Isso é 

zero! Isso não serve!”. Ele tinha que marcar, olha Adílio, vamos ver aqui aonde que tá errado. Oh, isso 

aqui tem que ajustar aqui e tal, pra você corrigir o seu erro. (Entrevista semiestruturada) 

 

No fragmento 7, diante da reação do professor frente à escrita do aluno, parece existir 

uma luta interior de Adílio em querer continuar perseverando nos estudos apesar dos 

contratempos pelos quais teve que passar. Na visão do estudante, o professor deveria ter outro 

comportamento ao invés de apenas criticar e esbravejar. Também corrobora dessa situação o 

trecho abaixo: 

 

Fragmento 8: 

Jorge: Ele tinha o prazer de falar ZERO! ISSO AQUI TÁ HORRÍVEL! Uma porcaria! Não dá nem 

para o aluno continuar não. Ele fala que isso aqui tá uma porcaria rapaz, dá vontade de esfregar na cara 

dele!(Entrevista semiestruturada) 

 

No fragmento 8, Jorge encontra-se revoltado, pois a forma como sua fala é realçada 

nas palavras em caixa alta para mostrar a carga da raiva e revolta que ficou ao ver seu 

trabalho sendo criticado, o que provoca uma reação de fúria e indignação.  
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Essa problemática que acabamos de apresentar vai ao encontro das argumentações de 

Bernardo (2010) quando chama a sala de aula de “uma redução de vida” transmissora de 

comportamentos arcaicos: 

 

Na escola, entretanto, os séculos de lá atrás continuam presentes; 

escrevemos para um leitor só, o professor, que por sua vez não nos responde, 

não nos escreve de volta, mas nos enquadra. A tendência lógica é que se 

escreva apenas o que nos porá no quadro e na nota menos desagradável. 

Quando o ato de escrever perde o seu caráter primário e fundamental, o de 

autoafirmação, para adquirir o sentido inverso: autonegação. (Ibid., p.18,19) 

 

Tendo em vista tais análises, apontamos discussões que levam a uma reflexão: o que o 

aluno costuma ouvir apresenta correlatos à realidade da sua escrita? Ouve-se mais e pratica-se 

menos?  

 

6.3 A análise dos textos escritos 

 

O intuito de verificar os problemas de escrita foge de toda e qualquer visão 

estruturalista da escrita ou de menosprezo da performance dos participantes, mas vai ao 

encontro da  compreensão da realidade dos alunos e pode servir como auxílio na reflexão do 

ensino de Língua Portuguesa no que se refere ao processo de escrita.  

Nessas circunstâncias, apresentamos uma síntese das correções dos textos escritos bem 

como dos elementos de correção como coesão textual, coerência textual, interferência da fala 

sobre a escrita, erros gramaticais e equívocos ortográficos.   

Avaliamos a coesão textual detectando os mecanismos que têm a função de assegurar 

o entendimento da frase de modo que eles trouxessem ligação entre as frases do texto. Tais 

mecanismos, de acordo com Cassany (1999, p.31) são: “repetições ou anáforas (a aparição 

recorrente de um mesmo elemento no texto, através da sinonímia, pronominalização ou a 

elipse), relações semânticas entre palavras (antonímia, hiponímia), ligações ou conectores 

(entonação e conjunções), etc”.  

Realçando tal elemento de correção, Pécora (1989, p.49) relata que “existe coesão 

quando os elementos de um texto referem-se mutuamente e, dessa forma, identificam uma 

totalidade”.  

Na coerência textual, verificamos se as frases escritas mantiveram conexão com  o 

todo sem que houvesse devaneio do assunto e difícil entendimento do que está escrito. 

Conforme Cassany (1999, p.31), “a coerência é a propriedade do texto que seleciona a 
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informação (relevante, irrelevante) e organiza a estrutura comunicativa de uma maneira 

determinada (introdução, desenvolvimento, conclusões, etc)”. 

Na interferência da fala sobre a escrita, procuramos encontrar palavras 

sociolinguisticamente motivadas que foram inseridas na escrita como “falá, grobalizado, 

pudi” entre outros.  

Nos erros gramaticais, pontuamos problemas como falta de pontuação, uso da crase, 

concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação de pronome. Em geral, o 

domínio da norma culta ou do padrão linguístico.  

Nos equívocos ortográficos, verificamos as palavras sem acento, grafia incorreta, uso 

de palavras maiúsculas indevidas, falta de letra maiúscula no começo da frase, omissão de 

letras e consoantes nas palavras.  

Os níveis de correção foram classificados em satisfatório (o texto cujo elemento de 

correção apresentou de nenhuma ou até 4 ocorrências de problemas); pouco satisfatório (o 

texto cujo elemento de correção apresentou de 5 a 8 ocorrências de problemas) e não 

satisfatório ( o texto cujo elemento apresentou 9 ocorrências ou mais).  

Nesse sentido, construímos, a partir dos textos corrigidos (APÊNDICE A), um quadro 

síntese abaixo que apresenta os elementos de correção textual e, em cada um desses 

elementos, a quantidade de vezes que os problemas na escrita apareceram: 

 

Quadro 10 – Relação do número de ocorrências em cada elemento de correção textual 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

No quadro 10, podemos notar que, no que se refere à coesão textual, 15 textos foram 

satisfatórios, pouco satisfatórios tiveram 7 textos e não satisfatórios somam 2 textos. Na 

coerência textual, 13 textos foram satisfatórios, 3 textos pouco satisfatórios e nenhum texto 

foi definido como não satisfatório para esse nível. Na interferência da fala sobre a escrita, 18 

textos foram satisfatórios, 2 textos pouco satisfatórios e apenas 1 texto considerado como não 

satisfatório. A respeito dos erros gramaticais apenas 4 foram satisfatórios, 12 pouco 

Níveis de correção Coesão textual 

(elem. coesivos) 
 

Coerência textual 

(clareza) 
 

Interferência da 

fala sobre a escrita 
 

Erros 

gramaticais 
 

Equívocos 

ortográficos 

SATISFATÓRIO 41 ocorrências em 

15 textos 

19 ocorrências 

em 13 textos 

34 ocorrências em 

18 textos 

14 ocorrências 

em 4 textos 

24 ocorrências 

em 10 textos 

POUCO 
SATISFATÓRIO 

48 ocorrências em 7 
textos 

17 ocorrências 
em 3 textos 

13 ocorrências em 
2 textos 

78 ocorrências 
em 12 textos 

40 ocorrências 
em 7 textos 

NÃO SATISFATÓRIO 26 ocorrências em 2 

textos 

Nenhuma 

ocorrência 

16 ocorrências em 

1 texto 

158 ocorrências 

em 12 textos 

147 

ocorrências em 

12 textos 
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satisfatórios e 12 não satisfatórios. De acordo com os equívocos ortográficos, 10 textos 

apresentaram satisfatórios, 7 textos pouco satisfatórios e 12 textos foram não satisfatórios. 

Desse modo, o elemento que mais apresentou ocorrências foi, em primeiro lugar, erros 

gramaticais com 250 ocorrências. Em segundo, temos os equívocos ortográficos com 211 

ocorrências. Em terceiro, a coesão textual com 115 ocorrências. Em quarto, encontramos a 

interferência da fala sobre a escrita com 63 ocorrências e em quinto e último lugar a coerência 

textual com 36 ocorrências.  

Consideramos que dos elementos satisfatórios, apenas os erros gramaticais e 

equívocos ortográficos não foram considerados como tal. Ocorre que podem ser sanados com 

um trabalho em sala de aula.  Da mesma forma, também não podemos deixar de ressaltar que 

foram poucos elementos que obtiveram o nível de correção “não satisfatório”.  

Ainda salientamos que o que pode levar os alunos a fracassarem seria a falta do 

domínio de regras específicas que são manipuladas pela escrita como acordado por Pécora, 

(1989, p.93): 

 

[...] os fracassos que a compõem se alimentam e proliferam em torno do 

antagonismo representado pela linguagem instituída – cuja reprodução se 

radicaliza no ensino da escrita – diante da linguagem como uma forma de 

ação intersubjetiva e pragmática que é pressuposta pelo quadro das 

condições específicas da produção escrita.  

 

Podemos depreender que é necessário um ensino da escrita que não esteja voltado para 

a quantidade de erros ou problemas que o aluno apresenta na escrita, mas que a partir deles 

pudesse ser feito um trabalho que ofereça verdadeiras condições de produção escrita. 
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6.4 Das ações às reações, como é a relação dos alunos com a escrita? 

  

A partir do modo como os participantes reagem à escrita, identificamos que existem 

dois grupos: o grupo que mantêm uma boa relação e o que apresenta aversão à escrita. Dessa 

forma, reconstruímos minimamente a trajetória da relação de cada aluno com a sua escrita, 

reunindo as informações relevantes encontradas nos três instrumentos de pesquisa.  

 

6.4.1 1º Grupo: Boa relação com a escrita 

 

No presente grupo, os alunos demonstram tranquilidade e naturalidade, não disseram 

ter reações físicas e psicológicas negativas em relação ao ato de escrever. Para preservar a 

identidade de cada participante, foram utilizados nomes fictícios em todas as caracterizações 

que seguem. Abaixo são 17 componentes do primeiro grupo e, em detalhes, a relação que 

cada um tem com a escrita: 

 

Elton tem 51 anos, trabalha como carpinteiro, é evangélico e atua na igreja 

transmitindo a palavra de Deus. Muitas vezes, precisa escrever textos ou “sermão” para os 

fiéis. “Eu faço alguns textos por ser evangélico. Às vezes eu tenho que escrever os textos pra 

falar lá na igreja. É o que a gente chama de sermão. Volta e meia alguém elogia, porque a 

gente cria um texto a partir de um texto bíblico que a gente leu”. Depois que fez o Ensino 

Médio, esteve afastado da escola por mais de 20 anos. Atualmente, está matriculado há 3 anos 

no IFF e concluirá seus estudos no final de 2014. As oportunidades de uma vida melhor 

deram-lhe coragem para estudar. Entretanto, o tempo fora da escola foi o motivo de medo. De 

acordo com o aluno, todos na família escrevem bem e associa essa qualidade à oportunidade 

que tiveram de estudar. Uma coisa que lhe marcou foi a autoria da poesia “nós” que foi escrita 

quando esperava pela vinda do primeiro filho. Acredita que as boas notas tiradas na disciplina 

de Português surgiram porque, atualmente, se dedica mais. Os textos escritos pelo aluno 

apresentaram (3) ocorrências de coesão textual (repetição de palavras, falta de elementos 

coesivos como o numeral e inexistência de orientação no texto), (9) ocorrências de erros 

gramaticais (concordância, não uso da crase, falta e  uso indevido da vírgula e do ponto final) 

e (13) ocorrências de equívocos ortográficos (acento em palavras, ortografia incorreta, falta de 

letra maiúscula no início da frase, palavras faltando letras).  
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Anderson trabalha como pedreiro, tem 29 anos, e, depois que completou o ensino 

médio, ficou parado há 10 anos. Retornou ao IFF para fazer um curso no PRONATEC 

(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e agora está cursando o 

primeiro ano do curso Eletrotécnica. Gosta muito de música, o que é nítido nos seus relatos 

escritos e orais. Toca pagode e já escreveu músicas e também paródias.  Perguntando-o sobre 

o que já havia escrito e que o teria marcado, enfatizou uma música escrita para a namorada no 

início de namoro. Ao fazer a pergunta sobre o que havia sentido quando leu em voz alta o que 

escreveu, respondeu que sentiu “uma espécie de orgulho”. Considera ser ele e seu irmão as 

pessoas que escrevem bem na família e justifica o fato de terem uma escolaridade um pouco 

melhor em relação aos pais que cursaram a antiga 4ª série e também em relação a outros 

membros da família. O desejo de ser reconhecido, de aproveitar a oportunidade do curso e de 

provar para as outras pessoas que sabe eletrotécnica são justificativas que lhe deram coragem 

de voltar aos estudos. Mas, o medo de não conseguir acompanhar o curso foi também a 

preocupação dessa volta. Quando terminar o curso, pretende continuar estudando, ir mais 

além, fazer uma faculdade de engenharia elétrica. Os textos escritos apresentaram (4) 

ocorrências de coesão textual (uso indevido e a falta do elemento de coesão como pronomes, 

repetição de palavras), (1) ocorrência de coerência textual (sentido contrário do período), (1) 

ocorrência de interferência da fala sobre a escrita (intendendo), (11) ocorrências de erros 

gramaticais ( falta de vírgula, uso indevido do ponto final, falta de concordância, uso indevido 

de pronome, falta de crase) e (10) ocorrências de equívocos ortográficos ( palavras sem acento 

e grafia incorreta). 

 

Edmilson tem 28 anos, trabalha como pintor civil e, desde que completou o ensino 

médio, ficou aproximadamente 9 anos sem estudar. Retornou os estudos, fazendo o 

PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) no curso de 

Eletricista Industrial. Logo depois, ingressou no IFF onde está cursando o primeiro ano no 

curso de Eletrotécnica. Na sala de aula, é o representante da turma e utiliza um caderno para 

anotações de eventuais ocorrências. Afirma que “A força de vontade de melhorar 

financeiramente e a parte intelectual” foi o motivo da coragem de voltar a estudar. Considera 

ser a única pessoa na família que escreve bem, pois está sempre em busca de conhecimento, 

tentando melhorar. Em casa, o aluno também estuda as plantas medicinais, anota o princípio 

ativo com a finalidade de saber para que tipo de doença ele pode ser útil. Uma frase que lhe 

marcou e que gosta de escrever é “A antecipação da morte é pior que a própria morte” que 

foi ilustrada pelo aluno diante de um fato pelo qual presenciou em que uma mulher 
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desconhecida tenta o suicídio e ele está no momento para socorrê-la. Quando terminar o 

curso, pretende continuar seus estudos na área da Engenharia Elétrica. Seus textos tiveram (9) 

ocorrências de coesão textual (repetição de palavras, uso indevido de conectivos, palavras 

desnecessárias) (1) ocorrência de coerência textual (período sem clareza), (4) ocorrências de 

interferência da fala sobre a escrita (aí, comedo e ten tá), (11) ocorrências de erros gramaticais 

(não uso da crase, falta de vírgula e ponto final, uso indevido do “porque”, falta concordância, 

uso desnecessário de preposição e falta de conectivo) e (12) ocorrências de equívocos 

ortográficos (Falta iniciar frase com letra maiúscula, grafia incorreta de palavras).  

 

João tem 46 anos, trabalha como pintor embarcado e ficou cerca de 20 anos sem 

estudar.  Terminou o ensino médio através do supletivo e está cursando o segundo ano do 

curso de Eletrotécnica. O aluno tem medo de não conseguir levar adiante os estudos. Quando 

escreve, sente vontade de comer alguma coisa. De acordo com ele, algo que escreveu e 

marcou foi uma passagem da bíblia de amor ao próximo. A descrição de local escrita foi bem 

curta. Os textos escritos apresentaram (4) ocorrências de coesão textual (repetição de 

palavras), (2) ocorrências de coerência textual (falta adequação de período), (1) ocorrência de 

interferência da fala sobre a escrita (falta do infinitivo “ama”), (7) ocorrências de erros 

gramaticais (falta concordância, falta de vírgula e ponto final) e (13) ocorrências de equívocos 

ortográficos (palavra sem acento e incompleta).  

 

Antônio tem 28 anos, não trabalha, é formado no curso de eletricista de manutenção 

industrial. Depois que fez o ensino médio, estudou para sargento, mas não completou o curso. 

Iniciou a graduação de direito e, no quarto período, parou. Voltou a estudar com 24 anos, ao 

apresentar problemas de saúde, teve que trancar a matrícula por dois anos. Retornou ao IFF 

em 2013. Assume que o que mais lhe deu coragem de voltar a estudar foi “ter uma profissão 

que realmente gostasse de exercê-la”. Para ele, os colegas de sala que escrevem bem o fazem 

porque “Eles escrevem dentro do padrão de escrever”. Na família, diz que a irmã e a mãe 

escrevem bem, pois “todas são professoras, acho que é porque as duas leem muito e 

trabalham nessa área”. Disse que quando a professora fala “Vamos escrever” treme muito e, 

por isso, assume que tem dificuldade de escrever. Quando perguntei se já escreveu alguma 

coisa que o professor gostou, respondeu que foi ganhador, em primeiro lugar, de um concurso 

de poesia quando tinha 15 anos. Na narrativa de experiência pessoal escrita e oral também 

relatou o acontecido. É muito agitado, nervoso, fala alto e rápido, gesticulando muito. A 

descrição de local foi curta com apenas duas linhas. Os demais textos apresentaram (6) 
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ocorrências de erros gramaticais (uso indevido do pronome “onde”, falta de vírgula, 

concordância) e (2) ocorrências de equívocos ortográficos (palavras sem acento). 

 

Alessandro tem 42 anos, não terminou o ensino médio, trabalha como pedreiro e ficou 

mais de 20 anos sem estudar. Está cursando o segundo ano de Eletrotécnica. Considera que 

escrever bem está associado à letra e ao português correto. Mostrou-se confiante dizendo que 

escreve bem porque sua letra é legível. A escrita que marcou o aluno foi uma redação que fez 

quando estudava na antiga 3ª série e que ganhou em primeiro lugar. Seus textos apresentaram 

(5) ocorrências de coesão textual (repetição de palavras, falta de elemento coesivo), (1) 

interferência da fala sobre a escrita (linguagem coloquial “camarada”), (5) ocorrências de 

erros gramaticais (falta de vírgula ou uso indevido, uso incorreto de pronome) e (3) 

ocorrências de equívocos ortográficos (palavras sem acento). 

 

Juliana trabalha como auxiliar de escritório tem 25 anos de idade e ensino médio 

completo. Está cursando o terceiro ano do curso de Eletrotécnica. Para ela, “a vontade de 

conseguir um emprego, de ter um diploma, de ter um curso federal no IFF se faz porque ele 

(o instituto) é muito conceituado”. Por isso, afirma que tais desejos foram os motivos que lhe 

deram coragem de voltar a estudar. Uma experiência com a escrita que marcou foi um 

trabalho de Biologia feito no ensino médio. No curso de eletrotécnica disse que foi “Um 

trabalho que a professora fez de pós com a gente durante seis meses a respeito da usina de 

Belo Monte. Era para você expor sua ideia, se você era contra ou a favor dessa usina”. É 

considerada pelos amigos da sala como alguém que escreve e fala muito bem. De acordo com 

a escrita apresentada, foram detectadas (4) ocorrências de coesão textual, (repetição de 

palavras), (7) ocorrências de erros gramaticais (falta de vírgula e uso incorreto do ponto final, 

falta de concordância, uso indevido do pronome “onde”) e (1) ocorrência de equívocos 

ortográficos (grafia incorreta). 

 

Elielson é garçom, tem 21 anos de idade e ensino médio completo. Além de estar 

cursando o terceiro ano do curso de Eletrotécnica, também faz faculdade, na parte da manhã, 

numa outra instituição. É considerado por muitos alunos da sala como uma pessoa que 

escreve bem pelo motivo de, em nenhum momento, ter parado de estudar. Quando escreve na 

sala de aula, sente as mãos transpirarem e dá vontade de ir ao banheiro. De acordo com o 

aluno, a descrição do movimento de chute no curso de Educação Física e a dinâmica na sala 

de aula foram escritas que marcaram. Os textos escritos apresentaram (2) ocorrências de 



113 

 

interferência da fala sobre a escrita (tipo, atoa), (4) ocorrências de erros gramaticais (falta de 

vírgula, uso desnecessário do ponto de interorrogação, falta de crase, uso indevido do 

pronome “onde”, falta concordância) e (2) ocorrências de equívocos ortográficos (falta letra 

maiúscula em começo de frase). 

 

Alcina tem 37 anos de idade, é estudante/bolsista no Instituto Federal Fluminense 

campus Itaperuna, trabalha nessa instituição prestando serviços na mecanografia. Em torno de 

15 anos, ficou afastada dos estudos depois que completou o ensino médio. A aluna está 

cursando o primeiro ano do curso de eletrotécnica. Como ela diz, está sempre em busca de se 

qualificar para passar num concurso e oferecer um futuro melhor aos filhos. Já fez o curso 

Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Meio 

Ambiente. Conforme relata, recebeu elogios nos dois primeiros cursos por conta dos roteiros e 

relatórios escritos por ela. Não admite de forma alguma que alguém escreva errado e diz que 

“não é porque eu fiz uma porção de cursos, que eu sou mais inteligente. Não sou mais 

inteligente que ninguém, mas a leitura, jornal, revista, você pode pegar e ler.” Seus textos 

apresentaram 11 ocorrências de coesão textual (repetição de palavras, falta de elementos de 

ligação), (2) ocorrências de interferência da fala sobre a escrita (falta do infinitivo no verbo 

“descobri” e “le”), (23) ocorrências de erros gramaticais (falta de vírgula e ponto final, 

concordância, uso indevido de pronome) e (5) ocorrências de equívocos ortográficos (palavras 

sem acento, letra maiúscula indevida, escrita incorreta). 

 

Filipe tem 31 anos, trabalha embarcado como montador de andaime, tem ensino 

médio incompleto e cursa o primeiro ano de Eletrotécnica. Todas as lembranças que têm 

sobre a escrita são remetidas a momentos com o filho de três anos. O aluno gosta de escrever 

mensagens para o filho, declarando o amor que sente por ele. Seus textos apresentaram (2) 

ocorrências de coerência textual (palavra inexistente e frase sem clareza), (1) ocorrência de 

interferência da fala sobre a escrita (“disimvoltura”), (7) erros gramaticais (falta de ponto 

final, concordância), (7) ocorrências de equívocos ortográficos (grafia incorreta, falta de 

acento nas palavras). 

 

Mateus tem 44 anos de idade, profissão estoquista. Depois que terminou o ensino 

fundamental ficou 27 anos sem estudar. Cursa o primeiro ano no curso de eletrotécnica. O 

aluno gosta de escrever os sonhos e os seus sentimentos. Para ele, esse ato é como um 

desabafo que faz com a caneta e o papel. Seus textos apresentaram (2) ocorrências de coesão 
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textual (repetição, uso indevido de conectivos), (1) ocorrência de coerência textual (falta 

clareza no período), (1) ocorrências de interferência fala sobre a escrita ( falta de infinitivo no 

verbo “esta”), (12) ocorrências de erros gramaticais ( falta e uso inadequado de crase, falta de 

ponto final, concordância, uso indevido do pronome “onde”) e (1) ocorrência de equívocos 

ortográficos (grafia incorreta). 

 

Francisco tem 36 anos, profissão eletricista de automóvel, ensino médio incompleto e 

esteve 16 anos distante dos estudos. Está cursando o primeiro ano de Eletrotécnica. Conforme 

o aluno relata, gosta de escrever novas receitas culinárias para experimentá-las com a família 

e os amigos. Seus textos tiveram (8) ocorrências de coesão textual (repetição de palavras, uso 

indevido de conectivo), (5) ocorrências de coerência textual (períodos sem sentido com o todo 

e sem clareza), (1) ocorrências de interferência da fala sobre a escrita (supressão do “a” em 

“tolada”), (10) ocorrências de erros gramaticais (falta de vírgula e ponto final, uso indevido 

do “porque”, concordância, uso desnecessário de preposição) e (11) ocorrências de equívocos 

ortográficos (escrita incorreta, falta de acento nas palavras, falta de letra maiúscula no começo 

da frase, letra maiúscula indevida). 

 

Fabiana tem 19 anos de idade, estudante, está cursando novamente o primeiro ano no 

curso de Eletrotécnica. A aluna se lembrou de uma redação que escreveu no ensino regular e 

que o professor gostou. Escritas marcantes para ela são as mensagens de torpedo que escreve 

para o namorado. Apresenta dificuldades de desenvolver as ideias em seus textos, pois as 

narrativas de experiência pessoal e recontada e a descrição de local tiveram estruturas muito 

curtas. Os textos escritos, apesar de curtos, apresentaram (4) ocorrências de coesão textual 

(repetição de palavras), (3) interferência da fala sobre a escrita (“poxa”, “to”), (3) ocorrências 

de erros gramaticais ( uso indevido o “por que”, falta de vírgula e ponto final) e (11) 

ocorrências de equívocos ortográficos (começo de frase com letra maiúscula, palavra sem 

acento, grafia incorreta). 

 

Jairo tem 36 anos de idade, instalador de equipamentos de segurança eletrônica. 

Desde que terminou o ensino fundamental parou de estudar por um período de16 anos. 

Conforme relato, uma escrita que lhe marcou foi uma carta que escreveu a sua atual esposa, 

juntos há 17 anos, pedindo-a em namoro. Os textos escritos apresentaram (9) ocorrências de 

coesão textual (repetição de palavras, falta e uso indevido de conectivos, frase desnecessária), 

(1) ocorrência de coerência textual (período sem clareza), (4) ocorrências de interferência da 
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fala sobre a escrita (“ai, comedo” “tem tá”), (11) ocorrências de erros gramaticais (falta de 

vírgula, crase, ponto final e concordância, uso desnecessário de preposição) e (12) ocorrências 

de equívocos ortográficos (grafia incorreta, falta de letra maiúscula no início da frase, palavra 

sem acento). 

 

Raul é promotor de vendas, tem 28 anos de idade, ensino médio completo e está 

cursando o primeiro ano no curso de Eletrotécnica. Ficou um período de 10 anos sem estudar. 

Ao contar sobre algo que escreveu e marcou, disse que foi uma música gospel com ritmo de 

pagode e com o tema “amor ao próximo”. Seus textos apresentaram (2) ocorrências de coesão 

textual (repetição de palavras), (3) ocorrências de interferência da fala sobre a escrita (“ai”, 

“airsim” “intendião”), (10) ocorrências de erros gramaticais (uso desnecessário da vírgula, 

falta de ponto final e concordância, colocação de pronome indevida, falta de crase) e (11) 

ocorrências de equívocos ortográficos (grafia incorreta, palavra sem acento, falta de letra 

maiúscula no começo de frase). 

 

Ana é comerciante, tem 43 anos de idade, ensino médio completo e está há 20 anos 

sem estudar. Encontra-se cursando o primeiro ano no curso de Eletrotécnica. A aluna relata 

que não consegue escrever letra cursiva. Na sala de aula, é considerada pela maioria dos 

colegas como uma pessoa que escreve bem. No intervalo das aulas e na hora do lanche, Ana 

sempre está procurando ler algum livro. Em casa, costuma guardar receitas escritas e frases 

que gosta. Escrever mensagens aos sobrinhos marca bastante a aluna. A narrativa de 

experiência recontada apresentou-se curta e, nas demais foram encontradas (1) ocorrência de 

coesão textual (repetição de palavra), (1) ocorrência de interferência da fala sobre a escrita 

(“pro”, (8) ocorrências de erros gramaticais ( falta de concordância, ponto final e vírgula ) e 

(1) ocorrência de equívocos ortográficos (falta de acento em palavra). 

 

Geraldo trabalha numa emissora de rádio da cidade, tem 37 anos de idade, parou de 

estudar no segundo ano do ensino médio. Terminou os estudos com o supletivo e ficou em 

torno de 17 anos sem estudar. Está cursando o terceiro ano no curso de Eletrotécnica. A 

ligação com o passado quando foi auxiliar em elétrica o fez motivar a volta aos estudos. 

Assim como a aluna Fabiana e o aluno Bruno, Geraldo também disse que a última nota tirada 

na avaliação de Língua Portuguesa foi por causa do projeto citado anteriormente pelos dois 

primeiros alunos “No ano passado, nós tivemos um projeto com a professora C. Era um 

projeto de mestrado. E era muita leitura e muito texto. A gente era obrigado a ler os 
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parágrafos que eram divididos entre os alunos. Acho que foi isso que ajudou. A gente lia 

tanto, a gente não sabia nem qual atividade que iria fazer, mas você lia tanto aquele texto, 

discutia tanto sobre aquele texto que quando ia para atividade era muito fácil. Lia muitas 

vezes, repetia a leitura, perguntava sobre cada parágrafo, o que tinha entendido. Depois 

fazíamos a atividade escrita. Acaba ficando fácil porque não era aquela coisa que passava 

batido. O professor dá a matéria e depois atividade. Não foi feito muitas atividades, mas 

foram intensas, quase 6 meses. Uma coisa é que não tinha nomes nos trabalhos, eram 

números. Então, ninguém tinha vergonha de escrever errado. Primeiro que é uma coisa que 

ela sempre falava “não tem errado e certo”, e não tinha a questão da vergonha porque não 

tinha nome. O pessoal ficou bem à vontade. Quem é tímido, perde a timidez. Enfim, pode ter 

contribuído”. Geraldo quase não escreve no papel, prefere digitar tudo no computador por 

causa da letra. Uma escrita que marcou o aluno foi um fax enviado ao Ministério da Saúde em 

Brasília, solicitando a resolução de um problema e que foi atendido. Seus textos apresentaram 

(1) ocorrência de coesão textual (repetição de palavras), (1) ocorrência de coerência textual 

(falta clareza de ideias), (8) ocorrências de erros gramaticais (falta de vírgula, ponto final e 

concordância, (5) ocorrências de equívocos ortográficos (palavras sem acentos, grafia 

incorreta). 

Percebemos que, neste grupo, apesar dessa relação positiva de subjetividade, carece 

alguns conhecimentos de normas que regulam o padrão da língua escrita e que podem ser 

trabalhadas em sala pelo professor no decorrer do processo da escrita dos alunos. Apenas a 

escrita de Elielson apresentou os elementos de correção satisfatórios quanto aos critérios de 

classificação e correção textual. Percebemos que, apesar de não compreender os elementos 

que estruturam e encadeiam o escrever bem, os alunos mantêm uma relação satisfatória e 

sadia com a escrita fora ou dentro do ambiente escolar.  

 

6.4.2 2º Grupo: Aversão à escrita 

 

Neste grupo estão os alunos que apresentaram repulsa à escrita,. Sentem reações 

físicas ou psicológicas como palpitação, nervoso, as mãos suam e tremem, sentem sede, fome, 

medo, preocupação, ansiedade, receio entre outras ações e reações. Abaixo são 13 

componentes do segundo grupo e, em detalhes, a relação que cada um tem com a escrita:  

 

Rian não trabalha, tem 21 anos e ensino fundamental completo. Parou de estudar 

quando estava com 18 anos de idade porque não gostava. Ingressou no IFF com 20 anos e 
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atualmente está no segundo ano de Eletrotécnica. De acordo com ele, “Todo mundo quer 

escrever bem né, mas eu não me interesso muito”. Acredita que uma pessoa que escreve bem 

é aquela que conversa muito bem e escreve legivelmente. Não gosta muito de ler em voz alta 

o que escreve, pois diz que é tímido. Quando precisa escrever sente suas mãos transpirarem e 

tremerem de nervoso. Nos textos escritos, nota-se que não ocorreu o desenvolvimento das 

narrativas, apresentando uma escrita curta que foi de uma a duas linhas. Portanto, não 

atingindo o objetivo do protocolo. Em todos os textos, foi encontrada (1) ocorrência de 

equívoco ortográfico.  

 

Manoel é operador de máquina têxtil, tem 30 anos, ficou aproximadamente 15 anos 

sem estudar, concluiu o ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos (antigo 

supletivo). Está cursando o segundo ano de Eletrotécnica. Para o aluno, a dificuldade que 

passa no trabalho é devido à jornada puxada, sendo o motivo que possibilitou coragem de 

voltar a estudar. Conciliar trabalho e estudo teria sido o medo dessa volta. Considera a 

formação, a letra bem feita e a dedicação causas que levam alguém a escrever bem. Quando 

escreve, sente frio na barriga, as mãos transpiram e tremem de nervoso. A redação feita para 

ingressar no IFF foi apresentada pelo aluno como uma escrita que lhe havia marcado, visto 

que teve que falar sobre a sua vida. Seus textos foram analisados, encontrando (3) ocorrências 

de coesão textual (repetição de pronomes, conectivo indevido), (2) ocorrência de coerência 

textual (períodos sem clareza), (8) ocorrências de interferência da fala sobre a escrita (falta do 

infinitivo em “atrabalha, encara, ajuda, cuida, mora, volta”, so, dispoes),  (10) ocorrências de 

erros gramaticais e (falta de vírgula e ponto final, falta concordância, uso indevido do 

“porque”, falta da crase),  (11) ocorrências de equívocos ortográficos (início de frase com 

letra maiúscula, palavras sem acento, falta de letras nas palavras, siglas em letras minúsculas, 

palavras sem acento).  

 

Marcos tem 44 anos de idade, trabalha de garçon e também é letrista de panfletos, 

faixas etc. Tem o ensino médio completo e durante 19 anos ficou afastado dos estudos. Cursa 

o primeiro ano do curso de Eletrotécnica. Disse que se sente inseguro e com receio quando a 

professora diz “vamos escrever”. Uma escrita que o marcou foi uma mensagem que sentiu 

vontade de escrever enquanto ouvia uma música clássica. Seus textos escritos apresentaram 

(15) ocorrências de coesão textual ( períodos sem elementos coesivos), (6) ocorrências de 

coerência textual (período sem nexo com o todo), (1) ocorrência de interferência da fala sobre 

a escrita (“tipo”) (21) ocorrências de erros gramaticais (falta de vírgula, concordância, 
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regência), e (22) ocorrências de equívocos ortográficos ( palavras sem acento, grafia incorreta, 

troca do “d” pelo “b”). 

 

Wilson é auxiliar de vidraceiro, tem 23 anos e é participativo na igreja. Iniciou o 

supletivo para terminar o ensino médio, mas não conseguiu completá-lo. Considera que 

escrever bem está ligado a falar bem e a ter dedicação. Disse que fica tenso quando precisa ler 

alguma coisa que escreveu e, quando escreve, sente muita sede e palpitação. Uma coisa que 

escreveu e que lhe marcou foi uma frase escrita por ele na carteira da sala de aula “Eu vou, 

mas eu volto”. Tal escrita teria dado força e ânimo quando retornou aos estudos e viu a 

referida frase novamente no mesmo lugar. Os textos escritos apresentaram (1) ocorrência de 

coesão textual (repetição de palavras ), (1) ocorrência de coerência textual (palavra sem 

entendimento), (2) ocorrências de interferência da fala sobre a escrita (falta do infinitivo no 

verbo “preserva” e “estuda” ), (6) ocorrências de erros gramaticais ( falta de vírgula e 

concordância, palavras inadequadas “bote” “mida”) e (10) ocorrências de equívocos 

ortográficos (falta de acento nas palavras, grafia incorreta ). 

 

Adilio tem 48 anos de idade é vendedor no ramo imobiliário, concluiu o ensino 

fundamental e tem o ensino médio incompleto, pois não terminou o supletivo. Repetiu o 

Proeja II e III e, atualmente, está cursando o PROEJA V. Assume que teve medo de voltar a 

estudar “Devido a ausência longa nos estudos. Quando surgiu os novos conteúdos, que aquilo 

para você passa a ser novidade como matemática, Física, que a gente não tinha visto lá 

atrás. Aí tem o momento de se pensar em desistir, mas esse medo eu superei”. Para o aluno, 

escrever bem é um dom que a pessoa tem e também faz associação à caligrafia bonita. 

Mensagens bíblicas são formas de escritas que o marcam.  De acordo com ele, já recebeu 

comentário, na família e em sala de aula, de que escreve mal. Ele também considera que a sua 

“caligrafia é meio áspera. Assim, não que seja difícil de entender, mas, muitas vezes, não é 

tão perfeita igual a deles”.Carrega consigo uma lembrança de quando fez um trabalho à mão 

e entregou ao professor de Língua Portuguesa. O docente, na ocasião, disse que o que fizera 

estava uma porcaria, criticando a escrita de Adílio.. "Não sabe por que a pessoa não chega ao 

entendimento. Isso constrange e você se sente um zero à esquerda né”. Por isso, sempre 

recorre a esse fato como algo que ele teve que superar, senão desistia de prosseguir os 

estudos. Seus textos apresentaram (8) ocorrências de coesão textual (elemento coesivo 

inadequado, falta de elemento coesivo entre duas orações, repetição de palavras), (2) 

ocorrência de coerência textual (falta de organização de ideias em período, incoerência no uso 
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da pessoa), (6) ocorrências de erros gramaticais (concordância, uso de pronome demonstrativo 

inadequado, uso da vírgula ausente e desnecessária em alguns casos, uso inadequado da crase) 

e (7) ocorrências de equívocos ortográficos (Palavras com letra maiúscula desnecessária, 

palavras faltando letras, grafia incorreta). 

 

Gabriel tem 28 anos de idade, trabalha como pedreiro e tem ensino médio completo. 

Ficou um período de 7 anos sem estudar e se encontra cursando o terceiro ano do curso de 

Eletrotécnica. Uma lembrança que tem sobre algo que escreveu e que marcou foi um poema 

“Menino Sonhador” que fez há alguns anos quando estudava no ensino fundamental. Ao 

escrever, sente frio na barriga, palpitação e fica nervoso. Os textos escritos apresentaram (2) 

ocorrências de coesão textual (repetição de palavras, falta de conectivo), (3) ocorrências de 

coerência textual (falta clareza no período), (16) ocorrências de interferência da fala sobre a 

escrita ( falta do infinitivo nos verbos “viaja, fica, mora, conta, chama, fala, acredita, estive, 

entende”, pra, to, ai), (5) ocorrências de erros gramaticais (falta do ponto final ao invés de 

vírgula, falta concordância,uso indevido do “ porque”), (14) ocorrências de equívocos 

ortográficos ( grafia incorreta, falta de acento em palavras). 

 

André trabalha como vendedor numa loja de móveis e eletrodomésticos tem 35 anos, 

ensino médio incompleto e, por volta de 15 anos, ficou sem estudar. Encontra-se cursando o 

terceiro ano de Eletrotécnica. A carta escrita para sua tia que estava doente foi uma lembrança 

de algo que escreveu e marcou. Relatou que se sente inseguro na hora de escrever e não 

admite que nenhuma outra pessoa, a não ser o professor, faça correção em sua escrita. De 

acordo com a análise dos textos escritos foram apresentadas (6) ocorrências de coesão textual, 

(repetição de palavras, uso indevido da conjunção), (2) ocorrências de interferência da fala 

sobre a escrita (uso da palavra “mais” ao invés de “mas”, “lá nela”), (5) erros gramaticais 

(falta de vírgula e ponto) e (3) equívocos ortográficos (palavras sem acento). 

 

Jorge tem 33 anos de idade, trabalha embarcado como pintor, tem o ensino médio 

completo e está há 15 anos longe dos estudos. De acordo com o aluno, uma escrita que lhe 

marcou foi uma redação feita na antiga 4ª série. Ao escrever, se sente preocupado, inseguro, 

envergonhado e com receio. Está cursando o primeiro ano do curso de Eletrotécnica. Nos seus 

textos escritos, vimos que tem dificuldade de desenvolver suas ideias. Dessa forma, sua 

escrita foi curta apresentando apenas duas linhas nas narrativas, relatos e descrição. Foram 

encontradas (2) ocorrências de erros gramaticais (falta de crase e concordância) e (6) 
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ocorrências de equívocos ortográficos (letra minúscula no começo de frase e letra maiúscula 

desnecessária). 

 

Pedro tem 21 anos de idade, é montador de andaime e tem ensino médio completo. 

Quando a professora pede para escrever algo na sala de aula, o aluno disse que sente frio na 

barriga e as mãos transpiram. Relata que fez um trabalho de Língua Portuguesa a partir de um 

livro lido que gostou e marcou muito. A narrativa de experiência recontada e descrição de 

local foram escritas em torno de 1 a 2 linhas. Além disso, foram encontradas nos textos em 

geral (2) ocorrências de coesão textual (repetição de palavras, uso indevido do conectivo), (1) 

ocorrência de coerência textual (período sem clareza), (4) ocorrências de erros gramaticais 

(falta de vírgula e ponto final, concordância) e (3) ocorrências de equívocos ortográficos (falta 

de acento nas palavras, Falta de letra maiúsculo no início de frase). 

 

Paulo tem 31 anos de idade, vigilante de banco, ensino médio incompleto. Cursa o 

primeiro ano de Eletrotécnica. Quando a professora pede para escrever na sala de aula, sente 

suas mãos transpirarem. Ao perguntá-lo sobre alguma coisa que escreveu e que o professor 

gostou, disse “Me lembro de um trabalho sobre o referendo, sobre o desarmamento que acho 

que foi em 2007. O que eu escrevi, o professor gostou tanto que, o meu trabalho na sala e na 

época, ele pegou pra dar referência para os outros que fizeram também”. Relatou no 

protocolo da fala e escrita algo que lhe marcou muito: a produção e encenação de um teatro 

que escreveu no ensino fundamental. Seus textos apresentaram (6) ocorrências de coesão 

textual (repetição de palavras), (1) ocorrência de coerência textual (falta clareza no uso “ é 

possível ver ter”), (2) ocorrências de interferência da fala sobre a escrita (uso indevido do 

infinitivo “estar”, falta do infinitivo no verbo “guarda”  ), (14) ocorrências de erros 

gramaticais (vírgula indevida ao invés de ponto final, falta de concordância, uso indevido de 

pronome  ) e (6) ocorrências de equívocos ortográficos (falta de acento em palavras, grafia 

incorreta). 

 

José é entregador de materiais de informática, tem 20 anos, parou de estudar com 16 

anos, época em que terminou o 9º ano do ensino fundamental. Para ele, o que mais deu 

coragem de voltar estudar foi o surgimento do curso eletrotécnica na cidade, pois já visava 

fazer algo na área de elétrica, no IFF. Apresentou alguns motivos de medo quando voltou a 

estudar, dizendo ser “Mais a dificuldade, devido ao tempo grande longe dos estudos. 

Dificuldade no português e na matemática. Minha maior dificuldade é mais na escrita 
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mesmo. Na parte de escrever, às vezes eu esqueço palavras, não ponho acentuação certa”. 

Considera ser a mãe quem escreve bem na família porque tem o ensino médio. Além disso, 

acrescenta como motivos: “O jeito da letra, mais legível, ela lê muito também, difícil de ter 

erro. Ela fala que a leitura ajuda bastante na escrita. Quanto mais você lê, na hora de 

escrever, você tem menos dificuldade, não fica com dúvidas de palavras”. Os comentários, de 

acordo com o aluno, feitos sobre a sua escrita eram que as palavras que José escreve são 

difíceis de entendimento. A respeito da escrita, a mãe disse que “era pra comprar um 

caderno de cópia e treinar”. O aluno reafirma o comentário, dizendo que, na pressa, nem ele 

mesmo entende o que escreve. Conta que, quando entrega algo de escrito na mesa do 

professor, varia as posições dessa folha porque tem “medo de ter alguma coisa errada, 

vergonha da letra”. Na narrativa pessoal oral, disse não se lembrar do que havia escrito e 

marcado, mas falou sobre um momento em que fez uma prova em dupla e que passava a 

“cola” para o amigo escrever. No final, nenhum deles sabia o que estava escrito, resultando 

numa nota zero. Terminando a gravação, entreguei a folha para que pudesse escrever as 

narrativas, mas o aluno teve que sair para o intervalo. Não podendo retornar, disse que 

entregaria a folha no dia seguinte. Tivemos dificuldade de colher a escrita de José, pois o 

aluno falta muito, enviamos bilhetes, conversamos diretamente, mas não entregou. 

 

Bruno tem 28 anos de idade, profissão auxiliar de eletricista e rebobina motores 

elétricos. Ficou 6 anos parado depois que fez o ensino médio. Está cursando o terceiro ano de 

Eletrotécnica. O aluno afirma que é uma negação para escrever e que muitas pessoas já 

fizeram comentários sobre a sua escrita, dizendo que ele tem a letra feia e que escreve muito 

sem acento. Desse modo, por conta própria, decidiu fazer o uso de um caderno de cópia que 

utiliza em casa para melhorar a letra. Relata que essa atividade é para “melhorar a minha 

letra. Isso de uns 2 anos para cá quando comecei o curso aqui”.Ele está em seu 18º caderno 

de cópia.  Nos momentos questionados sobre a hora em que precisa escrever, demonstra os 

mais variados aspectos negativos como frio na barriga, as mãos transpiram, sente nervoso, 

medo, ansiedade entre outros. Isso já trouxe alguns prejuízos em sua vida como não conseguir 

passar no vestibular por conta da redação. Assim como Fabiana que é da mesma sala, ele cita 

um trabalho de pós- graduação de uma professora do IFF que participou e que gostou muito. 

De acordo com Bruno, “Eu particularmente tenho muita dificuldade e não gosto muito de 

português. Escrever a matéria, a gramática, acho interpretação difícil. A maneira como ela 

passou, me fez gostar mais de português. Eu tive outra visão com ela”. Desse modo, essa 

atividade também foi marcada como algo que escreveu e que o professor gostou “Fiz muitas 
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coisas erradas, mas ela corrigiu e eu fui melhorando”. O estudante deixa claro a importância 

da intervenção desse trabalho na vida dele quando, ao esperar tirar menos na última avaliação 

de Língua Portuguesa, teve uma surpresa com sua nota, tirando mais do que esperava. 

Acredita que o resultado dessa avaliação “Foi porque a professora me orientou muito, ajudou 

bastante. A ajuda dela foi essencial, sem sombras de dúvidas”. Bruno declara que tem medo 

de escrever e que não atrela esse sentimento aos professores que já teve, mas se culpa pela 

pouca dedicação que tem na escrita. Ao entrega-lo a folha para que pudesse escrever o que 

relatou, demorou dias para escrever. Muitas das vezes, corria da pesquisadora, esquivava-se e 

dizia que a escrita estava em casa e que outro dia entregaria. Nos últimos dias da pesquisa, 

conseguiu escrever e devolvê-la a tempo.. Os textos escritos apresentaram (4) ocorrências de 

coesão textual (falta de referenciação do sujeito no período, repetição de palavras), (2) 

ocorrências de interferência da fala sobre a escrita (“pudi”, falta do infinitivo no verbo 

“passa”), (9) ocorrências de erros gramaticais ( falta de preposição, uso inadequado de 

pronome, falta de concordância, falta de vírgula e ponto final  ) e (9) ocorrências de equívocos 

ortográficos (grafia incorreta, falta de acento em palavras, acento inadequado). 

 

Robson é assessor na prefeitura onde mora, tem 22 anos, terminou o ensino médio e 

chegou a fazer uma formação para professor concomitante, ficando dois anos e meio parado 

quando resolveu ingressar no curso de eletrotécnica. De acordo com seu relato, o que mais lhe 

deu medo de voltar “era de ter ficado um bom tempo parado, uma insegurança de o curso ser 

muito difícil. Via muita pessoa desistindo. Nossa sala mesmo começou com 37 alunos e hoje 

tem 10. Foram eu e mais dois que conseguiram passar sem recuperação, sem matéria 

nenhuma dependente”. Considera que não escreve mal e, em sua opinião, escrever bem está 

relacionado à formação da pessoa, lugar onde a pessoa estudou e à caligrafia. O trabalho de 

história no 7º ano do ensino fundamental sobre um documentário de um grupo de jovens na 

Colômbia que ajudava o povo local foi uma lembrança que teve de algo que escreveu na sala 

de aula e que o professor gostou. Na narrativa de experiência pessoal escrita e oral, relata que 

o que lhe marcou foi que, no período de formação de professor, “às vezes que eu mais escrevi 

na escola... tínhamos vários estágios ao longo do mês, e toda semana, iríamos para escolas 

diferentes, e a professora sempre pedia um relatório para nós avaliar semanalmente e ver a 

realidade de cada escola que passaríamos.” Na narrativa de experiência recontada escrita e 

oral, relata sobre o constrangimento que passou na sala: “A vez que me senti mais 

constrangido na sala de aula, foi em uma aula de português, a professora tinha pedido para 

que fizéssemos uma redação em casa, e entregássemos na aula próxima para uma correção, e 
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nisso a professora corrigindo as redações, foi ao quadro e expõe algumas palavras escrita de 

forma errada para turma toda ver, e com o discurso que erros como aqueles era inadmissível 

para um aluno formando para ser um professor, que em minha opinião, foi de forma 

inapropriada”. Na escrita, Robson não coloca, mas no relato oral ele diz que a professora 

chamou a atenção do aluno na frente de todos. Deixou claro que não gosta muito de escrever, 

“gosto mais de cálculos, mas vejo que a escrita nos dias de hoje, é indispensável em quase 

tudo que vamos fazer”. Diante da conversa que tivemos e da sua postura e ação na escrita, é 

um aluno que sabe apresentar bem as suas ideias. Na sala de aula, é considerado pelos alunos 

como o representante da turma e aquele que escreve bem. Para uma boa parte dos colegas, 

(resposta advindas do questionário) Robson escreve bem porque teve mais oportunidade de 

estudo que os outros da sala. Ao escrever, seus textos apresentaram (6) ocorrências de coesão 

textual (pronome desnecessário, falta organização do período, uso indevido de pronome com 

sentido demonstrativo, repetição de palavras), (18) ocorrências de erros gramaticais (uso 

indevido da vírgula, falta de concordância, falta de ponto final, crase indevida) e (4) 

ocorrências de equívocos ortográficos (grafia incorreta, falta de acento nas palavras). Não foi 

encontrada nenhuma ocorrência para coerência textual e interferência da fala.  

A escrita de Rian não pode ser avaliada por conta de o aluno escrever pouco, menos de 

duas linhas.  O que se deve realçar em especial, neste grupo, é a necessidade de um trabalho 

de conscientização e reflexão do aluno para com a própria escrita. 

 

6.5 O que pensam os alunos do PROEJA sobre a escrita?  

 

As opiniões dos alunos a respeito da escrita extraídas do protocolo da fala e escrita 

foram organizadas no quadro que segue: 
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Quadro 11: Síntese das opiniões 
Relativas Opiniões absolutas Opiniões instrumentais ligadas à 

função 

Opiniões instrumentais ligadas 

a expressão humana 

Leitura também (6) Fundamental (3) Concurso (1) Comunicar (3) 

Está no dia a dia (1) Bem vista em qualquer lugar (1) PROEJA (tempo fora da escola, garantia 
de inserção, aperfeiçoamento, entrevista 

de emprego, bom profissional, projeto 

elétrico, qualificar no mercado, tem 
mais dificuldade, aprendizado, 

desenvolver leitura, muito texto começo 

do curso, preencher currículo (12) 

Viajar no tempo (1) 

Necessária(1) Muito importante (5) Diferencial para o futuro profissional (1) Expressar sentimentos (1) 

 Importante (12)   

 É tudo (caminho do sucesso, do 

conhecimento, da sabedoria, do 
saber, do querer, do ter) (1) 

 Transmitir informações (1) 

 Tão importante quanto o 

ar/alimento (1) 

 Desenvolvimento intelectual (1) 

 Essencial (2)   

 Tem que ser perfeita (1)   

 Suprema (1)   

 Tem que saber (1)   

 Sem ela, não existe aprendizagem 

(1) 

  

8 ocorrências 29 ocorrências 14 ocorrências 7 ocorrências 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O quadro 11 apresenta os conteúdos das falas: as opiniões relativas que são as ideias 

que demandam sentidos à escrita. As opiniões absolutas que se referem aos conceitos 

extremos que retratam a escrita acima de tudo. As opiniões instrumentais que estão ligadas à 

função profissional da escrita e o que ela representa para o PROEJA e as opiniões 

instrumentais ligadas à expressão do desenvolvimento humano.  

Desse modo, percebemos que as opiniões absolutas foram as que apresentaram um 

número maior de ocorrências em relação às outras opiniões. Na visão dos participantes, a 

escrita é supervalorizada como “fundamental, bem vista em qualquer lugar, muito importante, 

importante, é tudo, tão importante quanto o ar/alimento, essencial, tem que ser perfeita, 

suprema, tem que saber, sem ela não existe aprendizagem”.  
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No questionário também podemos ver as concepções dos alunos sobre a escrita 

quando a investigação buscou encontrar a visão que eles têm sobre o que é escrever bem. 

Vejamos os próximos gráficos: 

 

Gráfico 42 – Por que essa pessoa escreve bem           Gráfico 43 – Por que você acha que essa  

na sala de aula?                                                             pessoa na família escreve bem?                                                    

                   

 

Gráfico 44 – Para escrever melhor, o professor          Gráfico 45 – Por quê? 

de português deveria passar mais atividades de  

escrita para a turma? 

                        

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

Nos Gráficos 42, 43,44 e 45, o tema caligrafia é bastante recorrente nas respostas que os 

alunos deram sobre as justificativas do ato de escrever bem. A associação que apresentam está 

norteada por um ensino da escrita marcado por considerações voltadas para a letra. O próximo 

gráfico nos mostra mais uma concepção que se associa ao contexto de discussão: 

 

Gráfico 46 - Se tivesse uma ótima oportunidade de emprego que fosse exigida uma habilidade na 

escrita, o que faria para conseguir o emprego? 

 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 
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No gráfico 46, anteriormente apresentado, os alunos consideram que, para conseguir o 

emprego no qual fosse exigida a habilidade na escrita, 41% deles procurariam um professor 

de escrita, faria exercício de cópia para melhorar a caligrafia. Logo, 30,8% disseram que 

praticariam bastante a leitura. Os 23,1 % estudariam as regras com professor de português, 

fariam curso na área, baixariam vídeos na internet para estudar e 5,1% melhorariam com 

urgência e aprofundariam mais seus conhecimentos. 

As proposições também estão ligadas ao valor dado à letra, visto que escrever bem 

tem relação com o capricho, a caligrafia bonita e legível. Por outro lado, também atribuem 

valor à leitura. Tanto no gráfico 44 quanto nos gráficos 41 e 43 a percepção da leitura no 

escrever bem e na busca do emprego também se faz importante. 

Na entrevista semiestruturada, inferimos a concepção de escrita ligada ao dom como 

nos mostra o seguinte fragmento: 

 

Fragmento 9 

Adílio: Eu vejo muitos doutores aí formado em curso superior que a caligrafia dele não é aquela coisa. 

E admiro também aqueles que às vezes não é formado, tem assim, um curso básico e tem uma 

caligrafia muito boa. Tanto o homem costuma ter uma caligrafia quanto a mulher. E tem mulher 

também que tem um garrancho. Quer dizer, geralmente as mulheres tem uma caligrafia melhor. 

(Entrevista semiestruturada) 

 

Para Adílio, no fragmento 9, escrever bem,  não está relacionado ao nível de 

escolaridade ou à questão de gênero. Tais critérios não fazem diferença porque, para ele, 

quem nasceu para escrever bem, escreve independente de tais fatores. Por isso, a palavra 

“dom”, apesar de não estar dita, foi inferida nas entrelinhas do contexto. O próximo 

fragmento, ao contrário, já explicita tal palavra. Vejamos: 

 

Fragmento 10 

Bruno: Eu conheço o filho do meu chefe, por exemplo, ele está no último ano do segundo grau e ele 

tem um... ele nasceu com dom, ele gosta de estudar, lê livros de Filosofia, mais livros.  É pra quem lê 

constantemente, acho que melhora. Escreve muito. Ele é muito inteligente e inclusive já prestou duas 

vezes vestibular para medicina, federal. Então é assim, ele pega o livro dele, e a caligrafia dele é boa e 

gosta de ler, entendeu? Não é porque ele não tem um passarinho pra tratar não, ele é bom mesmo. 

Você olha no quarto dele e são livros e mais livros. (Entrevista semiestruturada) 

 

Na percepção de Bruno, no fragmento 10, quem gosta de estudar, ler, escrever já 

nasceu com o dom para desenvolver a escrita.  
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6.6 Como é a prática da escrita dos alunos do PROEJA fora e dentro da escola? 

 

A prática da escrita revelada nesta subseção chama atenção para o que realmente se 

oferece como condições de ensino da escrita. Identificamos nos resultados dos gráficos que 

seguem abaixo que, nos últimos dois meses, à época que ocorreu a pesquisa de campo, os 

alunos escreveram e tiveram mais contato na sala de aula com o gênero textual resumo:  

 

Gráfico 47 – O que você escreveu no último         Gráfico 48 – Qual (is) você escreveu mais de 

Bimestre na sala de aula?                                         uma vez? 

            

Gráfico 49 – Qual (is) você achou maisdifícil de escrever? 

 
 

Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

 

Tanto o gráfico 47 quanto o gráfico 48 realçam o percentual atribuído à pouca 

variedade de textos, visto que a prática maior de escrita na sala de aula em relação aos outros 

gêneros dos gráficos é a produção de resumos.  

Para Bazerman (2011), com o advento da escrita e o seu rápido desenvolvimento, as 

formas de interação social começaram também a crescer, resultando numa gama diversificada 

de variedades de escritas denominadas de gêneros textuais. Nesse sentido, o autor considera 

que entendê-las “ é muito mais que um problema enigmático da Linguística; é um problema 

urgente para a educação” (ibid., p.15). Dessa forma, o autor afirma que o trabalho do 

professor é “definir gêneros e atividades, e, fazendo isso, criar oportunidades e expectativas 

de aprendizagem”. (ibid., p.23) 
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Vejamos agora o que, nos últimos dois meses, os alunos escreveram fora do ambiente 

escolar: 

 

Gráfico 50 – O que você escreveu nos últimos       Gráfico 51 – Qual (is) você escreveu mais  

Dois meses fora da escola?                                       de uma vez? 

 

                      

 

Gráfico 52 – Qual (is) você achou mais 

difícil de escrever? 

 
Fonte: dados da pesquisa “O ato de escrever na percepção de alunos do PROEJA do curso 

eletrotécnica no IFF campus Itaperuna/2014” 

 

O gráfico 50 apresenta diversas atividades de escrita e interações realizadas pelos 

alunos fora do ambiente escolar, inclusive textos burocráticos como ofício, declaração, 

requerimento, preenchimento de formulário e relatório. No Gráfico 52, tais textos 

burocráticos são considerados pelos participantes como difíceis de escrever.  
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Nas aulas de Língua Portuguesa, algumas reclamações foram feitas pelos alunos a 

respeito do que foi ensinado e o que realmente se encaixava com a realidade do público 

PROEJA. Vejamos isso no fragmento abaixo: 

 
Fragmento 12 

Jorge: Mas a questão é que ele não passava matéria de português pra gente, passava literatura. Então 

dava muitas coisas na época da pré-história em que bicho era misturado com gente e queria resenha, 

queria tudo detalhadamente. Até um tal de  Kelvin   que eu nunca tinha visto falar, colocou aquilo para 

gente fazer redação. Entendeu ((risos)) Então ele [exigia] Kelvin não sei se era uma prostituta de 

Copacabana, ou se era um travesti... O professor pedia muita resenha lá, que nem esse tema do 

Kelvim, é um exemplo. Ele queria que a gente elaborasse um texto e fizesse um outro texto mais fora 

daquele que ele passou, que colocasse outros personagens, aconteceu em outra cidade, tal hora, 

aconteceu isso. Aí isso aí já, quer dizer, pelo que ele pediu, complicou muito o sujeito. Se ele pede 

outra coisa, vamos colocar um trabalho, um jogo de futebol ou até um desfile. Quer dizer, aí fica mais 

fácil para dialogar. Agora um negócio lá de Copacabana, não sei nem o que tá acontecendo para 

aquele lado de lá ((risos)) é difícil. É a resenha ele queria desse tipo, mas queria que a gente fizesse, 

botasse 5 linhas em cada parágrafo, mas não podia ser repetido.  (Entrevista semiestuturada) 

 

 

O fato apresentado no fragmento 12 realça a maneira como o ensino de língua 

portuguesa, no que concerne à prática de escrita do gênero resenha, resultou no fracasso e 

insucesso não apenas do aluno, mas de boa parte da sala. Sabemos que tal gênero textual já é 

por si só bastante complexo e se tornou ainda mais quando ele não foi abordado e ensinado 

corretamente ao grupo. Dessa forma, a instituição teve que dispensar o professor e contratar 

outro que entendesse a realidade dos alunos e que seu ensino fosse acessível aos estudantes. O 

fragmento abaixo retrata essa passagem: 

 

Fragmento 13 

Adílio: Aquilo ali que ele passou foi que reprovou no conteúdo, porque nós não sabíamos disso, e ele 

não teve a sabedoria para administrar aquela situação.  Eu acho que aquilo dali foi o fracasso nosso, 

fracasso eu digo assim , porque nós não aprendemos e ele também foi infeliz de não saber administrar 

a situação. Acho que ele levou o negócio muito a outro ritmo e deixou a desejar. Na verdade essa 

transição do professor de português do J.F. para aquela...Ela disse que quando foi contratada 

para a modalidade PROEJA, teve que vir já sabendo da dificuldade da turma e fez certas 

adaptações. Por quê? Se é Proeja e adultos, não é jovem que tá com a mente fresquinha, todo mundo 

trabalha e tá vindo um com 10 anos de afastamento, outro com 17, eu tava com 27. Quer dizer é estaca 

zero. Então ela tem que ter um passo a passo. Esse passo a passo, ela foi feliz que a gente tá ali 

treinando. Pena que não dá o prosseguimento, que se fosse uma coisa mais prolongada um pouco, 

seria ótimo, uma beleza, português seria uma maravilha. Mas como é assim muito limitado, três 

meses, dois meses somente, quando você tá aquecendo, aí pula para o outro módulo, o outro 

módulo já não tem português. Aí vem Inglês, vem espanhol. (Entrevista semiestruturada) 

 

 

No fragmento 13, também encontramos o desejo do aluno de querer mais aulas de 

português, visto que o módulo dessa disciplina é bastante curto e não prosseguimento no 

restante do curso.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar as percepções que os participantes 

têm construído sobre o ato de escrever ao longo de sua trajetória escolar.  Para isso, 

propusemos um trabalho metodológico através da utilização da triangulação de métodos de 

coleta de dados, integrando a técnica do protocolo da fala e escrita, do questionário com 

perguntas fechadas e abertas e da entrevista semiestruturada.  

Foi essa técnica que me fez trabalhar, esforçar e permitiu esse percurso que culminou 

na realização da pesquisa e aproximação do objeto que, futuramente, poderá servir de 

referência a outros trabalhos científicos.  

A princípio, o interesse de pesquisar sobre as percepções do ato de escrever surgiu da 

minha própria dificuldade de escrever e colocar as ideias no papel. Isso me afligia e gerava 

uma sensação de incapacidade. Entretanto, os diversos contatos com o mundo acadêmico e 

consequentemente a rotina de escrever e apresentar trabalhos científicos e até mesmo a 

própria dissertação em questão foram elementos que me auxiliaram vencer a batalha travada 

entre o lápis, o papel e a borracha.  

 Nesse sentido, cabe salientar o efeito reflexivo dessa pesquisa sobre mim e sobre o 

meu trabalho como professora de Língua Portuguesa. Foram horas, dias, meses que “quebrei a 

cabeça” para escrever a introdução desse trabalho.  

Passo a definir a escrita como algo que faz sangrar e doer por dentro, pois o processo 

de aperfeiçoamento parecia ser inalcançável. Depois desse longo desafio e da obra acabada, 

sinto-me realizada como autora e bem mais reflexiva no modo de agir com os meus alunos.  

Nesse ínterim, essa pesquisa oferece uma nova perspectiva e contribuições em relação 

ao ensino da escrita na sala de aula. De acordo com o objetivo geral, foi possível compreender 

que o aluno começa a desfazer as visões equivocadas da escrita e, a partir do momento em 

que ele passa a ver que escrever é possível, começa a escrever. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que quer escrever, se retrai. A investigação também aponta que a motivação e o tipo de 

cobrança feita ao aluno são fatores importantes e que garantem a cidadania do estudante 

inserido na modalidade PROEJA.  

Dessa forma, a hipótese de pesquisa se confirma, visto que entre a vontade e o desejo 

de escrever e a dificuldade ou bloqueio de fazê-lo, há uma tensão entre os alunos que oscila 

dependendo do suporte de escrita que usam e do ambiente em que se encontram.  
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No item 6.1 “Do lugar às justificativas das memórias” bem como os subitens 6.1.1 “A 

escrita positiva” e 6.1.2 “A escrita negativa” foi possível ver as práticas sociais da escrita 

dentro e fora da escola e o que tais práticas têm representado para o aluno.  

No que diz respeito à escrita positiva ou favorável ao aluno, vimos que o esforço, o 

entusiasmo, a descoberta, a emoção, o carinho, a alegria, a surpresa, o cuidado do professor, o 

prazer e a satisfação de escrever, o reconhecimento e o empoderamento da escrita são 

manifestações desejosas e vividas pelos alunos.    

Por outro lado, no que se refere à escrita negativa ou desfavorável ao estudante 

identificamos as críticas, os únicos discursos, o medo de escrever, a dificuldade de escrever, a 

fuga, a indignação, falta de cuidado do professor, o sofrimento, o trauma, a angústia, a 

preocupação, a insegurança, a ansiedade , o receio e o pavor da escrita.  

No item 6.2 “Vozes que ecoam uma realidade” depreendemos que existem mais vozes 

que negam a escrita dos alunos através das críticas dos discursos do que a apreciam. 

Acostumados com a frequência com que ouvem falar sobre suas escritas, os alunos acabam 

incorporando que escrevem mal ou não sabem escrever. 

No item 6.3 “A análise dos textos escritos” analisamos os problemas de redação 

encontrados na escrita dos participantes e encontramos erros referentes à falta de 

conhecimento das normas e regras da norma padrão.  

Em primeiro lugar, estão os erros gramaticais com 250 ocorrências. Em segundo, os 

equívocos ortográficos com 211 ocorrências. Em terceiro, a coesão textual com 115 

ocorrências. Em quarto, a interferência da fala sobre a escrita com 63 ocorrências e em quinto 

e último lugar a coerência textual com 36 ocorrências.  

No item 6.4 “Das ações às reações, como é a relação dos alunos” e o subitens 6.4.1 “1º 

Grupo: boa relação com a escrita” e 6.4.2 “2º Grupo: aversão à escrita” foi possível 

compreender que a diferença encontrada nesses dois grupos está na maneira como manifestam 

e se relacionam perante a escrita.  

No item 6.5 “O que pensam os alunos do PROEJA sobre a escrita?” percebemos que a 

visão que o grupo tem é de uma escrita que está acima de tudo, solene, poderosa e muito 

importante. Ela também é representada dentro de uma perspectiva profissional já que o 

objetivo primordial dos alunos do curso é de garantir uma certificação que possa oferecer 

meios de ascensão na vida profissional e econômica. 

No item 6.6 “Como é a prática da escrita dos alunos PROEJA fora e dentro da escola” 

percebemos que existe um descompasso entre o que é dado em sala de aula e o que realmente 

o aluno PROEJA necessita aprender. O trabalho com apenas um tipo de gênero textual em 



132 

 

sala de aula e a desconsideração da variedade cultural do grupo também são fatores que foram 

levantados nos dados analisados. 

Nessas circunstâncias, vimos que as tensões de desejo ou aversão se formam a partir 

do suporte ou escrita que precisa desenvolver e do ambiente no qual o aluno se encontra.  

Desse modo, também observamos que os alunos têm vontade de escrever e querem escrever, 

mas ficam inseguros diante das cobranças e dos comentários feitos pela sociedade e pela 

instituição escolar.  

As dificuldades em relação à escrita estão demarcadas por tensões reveladas nos 

gráficos e nos relatos pessoais de cada participante. Tensões como mãos suam e tremem, 

coração palpita, frio na barriga, preocupação, insegurança, receio, medo, pavor, agitação, 

pessimismo, revolta, indignação entre outras sensações físicas e ou psíquicas que os 

aprisionam.  

Dessa forma, indagamos novamente “Por que o medo, a angústia, a incapacidade de a 

mão traçar e expressar o pensamento sobre o papel ou a tela do computador? Será o mesmo 

medo sentido pelas mãos do pintor inexperiente quando desenha a forma e as cores da 

manifestação artística?” (BOHN, 2003, p.81).  

Buscando uma resposta para esse questionamento, consideramos que mesmo com 

todas as tensões apresentadas pelos participantes, mesmo dizendo que apresentam dificuldade 

no ato de escrever, mesmo sendo árduo para alguns, mesmo sendo uma tarefa de escrita que 

não exigiu obrigatoriedade - ainda assim - os participantes escreveram, tiveram vontade, 

desnudaram as suas próprias realidades nas experiências de vida, no desabafo talvez nunca 

dito, nas interações e nas atividades com a escrita.  

Constatamos que o trabalho com a Língua Portuguesa na sala de aula, em especial o 

ensino da escrita, ainda precisa ser pensado. Sugerimos que esse trabalho docente leve em 

consideração quem são os alunos que buscam o PROEJA e almejam o crescimento 

profissional. Qual é a realidade desses alunos? Quais são suas histórias de luta e trabalho? O 

que eles precisam e devem realmente aprender e o que podemos fazer para garantir a 

integração e o direito à cidadania? Que atividades textuais realmente são importantes? 

 Levando em conta esses questionamentos e voltando para o que os alunos mais 

praticaram nos últimos dois meses na escola, depreendemos que apenas trabalhar com o 

gênero resumo não favorece compreender e descobrir esse novo mundo PROEJA. Além 

disso, é mister também conhecer as práticas de escrita feitas fora da escola para que haja 

conexão e interação entre as partes e para que a função social do ato de escrever aconteça. 
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Como bem diz Bernardo (2011, p.31) “o ato de escrever, antes de tudo, é legítimo ato 

de autoafirmação”. Pensando nisso, constatamos a carência dessa legitimação na escrita dos 

estudantes por conta das críticas negativas ora advindas da família ou dos amigos, ora da 

educação escolar, ora das estatísticas do macromundo, ora da visão reducionista e 

estigmatizadora da escola pública, ora do aluno da Educação de Jovens e Adultos, ora dos 

usos da forma padrão da Língua Portuguesa e da decadência do ensino.  

Está claro que não podemos negar a realidade dos fatos, ou melhor, os “problemas” 

encontrados na escrita dos participantes pesquisados. Ocorre que tais “problemas” não têm se 

voltado apenas ao PROEJA. Eles se alastram e também são apresentados, conforme a revisão 

feita neste trabalho, em textos de graduandos, pós-graduandos e até mesmo de professores.  

Persistimos na defesa de que é imprescindível dar visibilidade ao ato de escrever como 

direito social a ser conquistado e como expressão de comunicação, garantias fundamentais na 

construção da identidade social dos alunos do PROEJA. Como já vimos em toda revisão, 

muitos profissionais têm se preocupado com essa questão e os parabenizamos. 

 À escola cabe não somente aderir à oferta desse ensino como também estar 

comprometida com a formação cidadã, a inclusão do aluno para o desenvolvimento das 

capacidades necessárias ao ato de escrever e sua integração humanizadora. Essas seriam 

garantias de um lugar em que eles realmente precisam estar. Desimpregnar-se dos únicos 

discursos e de histórias únicas é o primeiro passo para acolher os agentes cidadãos alunos do 

PROEJA. 
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ANEXO A - Ofício de liberação da pesquisa junto ao Instituto Federal Fluminense - campus 

Itaperuna 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 

 

DADOS DE PESQUISA:  
Título do Estudo: Alunos do Proeja e habitus no ato de escrever: um estudo das 

representações sociais  

Pesquisadora Responsável: Alessandra Maria Custódio da Silva  

Orientador: Gerson Tavares do Carmo  

Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – Programa de Pós 

Graduação em Cognição e Linguagem  

Local da coleta de dados: Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna  

________________________________________________________________ 

 

 

 

CONVITE:  

Prezado (a) aluno (a):  

Você está sendo convidado (a) para participar da referida pesquisa de forma totalmente voluntária. 

Você tem o direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou risco para pesquisa 

ou para você. Sua participação é muito importante e consistirá em responder espontaneamente às 

perguntas feitas (respondidas por escrito ou oralmente, individualmente ou em grupo) e permitir a 

utilização das imagens, áudio e dos dados coletados para fins exclusivamente de pesquisa, sendo, 

devidamente, preservado o sigilo de sua identidade.  

 

                           (orientador)                                             (pesquisadora) 

_______________________________ __________________________________ 

 

 

DECLARAÇÃO de Consentimento Livre e Esclarecido: 

 

Ciente e de acordo com o que foi exposto, eu _____________________________________ 

_________________________, estou de acordo em participar da pesquisa, assinando esse termo 

nesta data. 

 

Campos dos Goytacazes, ____ de _______________________de 2014. 

 

___________________________________ ____________________________________ 

                       Assinatura                                                                    CPF 
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ANEXO C - Questionário de perguntas abertas e fechadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicadora: Alessandra Maria Custódio da Silva Data: ___/___/______  

Nome da Escola: ______________________________________________________  

Nome do(a) aluno (a):___________________________________________  

TURMA: ________________  

 
 

 

 

Prezado ___________________________________(nome do aluno), essa é uma pesquisa 

que pretende conhecer a relação dos alunos PROEJA com a escrita. Você está sendo 

convidado (a) para participar da referida pesquisa de forma totalmente voluntária. Você tem o 

direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou risco para pesquisa ou para 

você. Sua participação é muito importante e consistirá em responder espontaneamente às 

perguntas feitas (respondidas por escrito ou oralmente, individualmente ou em grupo) e 

permitir a utilização das imagens, áudio e dos dados coletados para fins exclusivamente de 

pesquisa, sendo, devidamente, preservado o sigilo de sua identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ATO DE ESCREVER NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO PROEJA DO CURSO 

ELETROTÉCNICA NO IFF CAMPUS ITAPERUNA 

 

 

 

 DO PGCL 
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BLOCO 1– IDENTIFICAÇAO SOCIAL 

1.1- QUAL É A SUA IDADE? 

01. ________ (em anos completos)       99. NS/NR  

 

1.2- SEXO DO RESPONDENTE: 

01- masculino       02- feminino       99- NS/NR 

 

1.3- COMO VOCÊ DIZ, QUANDO 

PERGUNTAM 

       QUAL É A SUA COR? [autoclassificação ]  

01. Branca 

02. Preta (Negra) 

03. Parda 

 

1.4- QUAL É O SEU ESTADO CIVIL? 

01. Solteiro(a)  

02 .Casado(a) 

03. Vive junto c/alguém 

 

1.5- QUAL É A SUA RELIGIÃO?  

  01. _________________________  /  99- NS/NR 

 

1.6. VOCÊ TEM COMPUTADOR EM CASA? 

01. Não. 

02. Tenho,  mas não sei usar. 

 

1.7. QUANTO TEMPO VOCÊ  LEVA DE SUA 

CASA À  ESCOLA (no transporte normalmente 

usado?) 

 

01.Aproximadamente _________.      99- NS/NR 

                                 (escrever em minutos) 

 

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR 

2.1- VOCÊ REPETIU ALGUMA FASE NESTA  

       ESCOLA?  

01. Não                 99. NS/NR 

02. Sim. Qual(is) __________ 

 

2.2- HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ 

MATRICULADO 

      NESTA ESCOLA SEM  PARAR? 

        01.  de 1 mês a 6 meses           

        02.  de 7 meses a 1 ano 

        03.  1 ano e meio 

        04.  2 anos 

        05.  2 anos e meio 

        

BLOCO 3 – IDENT.  OCUPACIONAL E 

ECONÔMICA 

 

3.1.  ATUALMENTE, QUAL É A SUA 

OCUPAÇÃO  

PRINCIPAL, OU ATIVIDADE 

PROFISSIONAL?  

 

     01. ___________________________________. 

     02. Nenhuma/Não trabalha        99. NR/NS  

 

3.2- COM QUE IDADE COMEÇOU A 

TRABALHAR?  

  01.Com   ______  anos                       99. NR/NS 

  02.Nenhuma/Nunca trabalhou       

   

3.3- NO PRIMEIRO TRABALHO, SUA 

OCUPAÇÃO ERA: 

     01. ___________________________________ 

     02. Nenhuma/Nunca trabalhou         99. NR/NS   

 

BLOCO 4 – PASSADO ESCOLAR 

 

4.1. PAROU DE ESTUDAR EM QUE SÉRIE? 

 

01. ________série       99. NS/NR 

00. nunca parei de estudar, esse semestre é  a 

primeira vez que venho a escola  

    

 

 

 

 

4.2.  JÁ PAROU DE ESTUDAR QUANTAS 

VEZES?     
       

     01. _______  vez(es)           99. NS/NR 

     00. Nenhuma, não parou de estudar.  

      

4.3. COM QUE IDADE PAROU DE ESTUDAR 

PELA  PRIMEIRA VEZ?        

01.   anos 

 

4.4- VOCÊ PAROU DE ESTUDAR PELA 

PRIMEIRA VEZ, POR QUE: 

 LER AS OPÇÕES (pode marcar mais de uma 

opção) 

01- Não gostava da escola. 

02- Não gostava do(a) professor(a). 

03- O pai ou a mãe não deixava que fosse à 

escola. 

04- Porque precisava tomar conta dos irmãos.  

05- Porque precisava trabalhar para ajudar a 

família. 

06- Porque não gostava de estudar. 

07- Porque sentia dificuldade para aprender. 

08- Porque teve problema com os colegas da 

turma. 

09- Porque a escola era longe e ficava cansado. 

10- Porque achava que estudar não era 

importante. 

11- Porque quis parar simplesmente. 

12- Porque não tinha roupa adequada. 

13- Outro motivo   ANOTAR_______________. 

99- NS/NR 

 

06.  3 anos 

07.  3 anos e meio 

08.  4 anos 

99.  NS/NR 

04. Separado(a),  Divorciado(a) 

05. Viúvo(a) 

99. NS/NR  

 

03. Tenho e sei utilizar. 

99. NS/NR 

 

04. Amarela 

05. Indígena 

99. NS/NR 

 

99. NS/NR 

OBS: se marcou a opção “nunca parei de estudar”, 

faça um X em cima das questões 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 e 

PULE PARA A QUESTÃO 5.1 
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4.5. QUANDO PAROU DE ESTUDAR, PELA 

      PRIMEIRA VEZ, VOCÊ FICOU: 

 LER  AS OPÇÕES (só pode marcar uma) 

 

  01. Feliz da vida porque havia se livrado de algo 

que o incomodava muito. 

   02. Aliviado, teve mais tempo para fazer o que 

queria. 

   03. Indiferente, não deu importância ao fato. 

   04. Chateado porque poderia ter conseguido um 

jeito de continuar estudando, mas se acomodou. 

   05. Muito triste porque gostava muito de ir à 

escola. 

   06. Outra sensação: Anotar__________________ 

   99. NR/NS 

 

BLOCO 5 - O RETORNO À ESCOLA  

 

5.1. POR QUE VOLTOU A ESTUDAR?   

 

LER  AS OPÇÕES (pode marcar mais de uma 

opção) 

 

    01- Porque agora eu tenho tempo para estudar. 

    02- Para conseguir um diploma e poder fazer 

concurso. 

    03- Porque o meu patrão exigiu. 

    04- Porque eu percebi que é importante saber ler 

e escrever. 

    05- Porque quero mudar de emprego (ou  

promovido). 

    06- Porque quero aprender a ler a Bíblia. 

    07- Porque não quero depender das outras 

pessoas para ler as coisas para mim. 

    08- Para escrever cartas para meus parentes. 

    09- Para ler e escrever coisas do dia-a-dia como 

lista de compras, bula de remédio, contas de luz etc 

    10- Porque é um direito seu. 

    11- Para recuperar o tempo perdido. 

    12- Para ajudar meu(s) filho(s). 

    13- Outros motivos  Anotar_________________ 

    99- NS/NR 

 

5.2. COM QUAL IDADE VOLTOU A 

ESTUDAR? 

01.   anos 

      

 

5.3. ALGUÉM INFLUENCIOU VOCÊ A 

VOLTAR A ESTUDAR?  

 

   LER  AS OPÇÕES    (pode marcar  mais de uma 

opção) 

01- Pai            

02- Mãe 

03- Esposo(a)  

04- Filho(a) 

09-Outros  

Anotar____________________________. 

99- NS/NR 

5.4. O QUE MAIS LHE DEU CORAGEM 

PARA VOLTAR A ESTUDAR? 

01. _________________________________ 

99- NS/NR 

 

 5.5. O QUE MAIS DEU MEDO QUANDO 

VOLTOU A  ESTUDAR? 

01. __________________________________ 

99- NS/NR 

 

BLOCO 6 –  MOMENTO FUTURO 

 

6.1. O QUE PODERIA FAZER VOCÊ PARAR 

DE ESTUDAR NOVAMENTE?  

   LER AS OPÇÕES  (pode marcar  mais de uma 

opção) 

     01- problema com um(a) professor(a).  

     02- problema com a(o) diretor(a). 

     03- a influência de um(a) amigo(a) que esteja 

querendo parar. 

     04- problema com outros funcionários da escola. 

     05- a falta de merenda. 

     06- problemas nas instalações da escola 

(banheiro, iluminação, cadeiras etc.). 

     07- nota baixa nas matérias. 

     08- Outro motivo. Anotar _________________ 

     99- NS/NR 

 

6.2- QUANDO VOCÊ TERMINAR O CURSO  

VOCÊ PRETENDE:      (marcar somente uma 

opção) 

       

       01- continuar estudando. 

       02- parar, porque já terá atingido seu objetivo. 

       03- parar por um tempo e depois voltar a 

estudar. 

       99- NS/NR 

 

BLOCO 7 – QUALIDADE DA ESCRITA 

 

7.1. QUEM ESCREVE BEM NA SUA SALA DE 

AULA?  
 

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

7.2. POR QUE VOCÊ ACHA QUE  ESCREVE 

BEM? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

 

7.3. SÓ VOCÊ ACHA ISSO OU TEM OUTRAS 

PESSOAS QUE TAMBÉM ACHAM? 

_________________________________________

_________________________________________ 

NS/NR 

99. NS/NR 

05- Irmão(ã) 

06- Amigo(a) 

07- Padre/pastor  

08- Patrão ou chefe 

 



144 

 

7.4. GOSTARIA DE ESCREVER TÃO BEM 

QUANTO ___________________? 

01- Sim. 

02- Não 

99- NS/NR 

 

7.5. VOCÊ ACHA QUE SERIA CAPAZ DE SE 

ESFORÇAR PARA ALCANÇAR ISSO? 

01- Sim. 

02- Não 

03- Por quê?______________________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

7.6. QUEM ESCREVE BEM NA SUA 

FAMÍLIA? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

7.7. POR QUE VOCÊ ACHA QUE  ESCREVE 

BEM? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

7.8. SÓ VOCÊ ACHA ISSO OU TEM OUTRAS 

PESSOAS QUE TAMBÉM ACHAM? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

7.9. POR QUE VOCÊ ACHA QUE ESSA 

PESSOA DA SUA FAMÍLIA ESCREVE BEM? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

7.10. ALGUM COLEGA DE SALA JÁ DISSE 

QUE VOCÊ ESCREVE BEM? 

01- Sim 

02- Não 

99- NS/NR 

 

7.11. VOCÊ CONCORDOU? 

01- Sim 

02- Não 

03- Por quê?_______________________________ 

99- NS/NR 

 

7.12. (em caso de negativa à pergunta 7.10) – 

ALGUM COLEGA JÁ FEZ ALGUM TIPO DE 

COMENTÁRIO SOBRE A SUA ESCRITA? 

01- Sim 

02- Não 

03- Por quê?_______________________________ 

99- NS/NR 

 

7.13. ALGUÉM DO SEU CÍRCULO DE 

AMIZADES OU DA SUA FAMÍLIA JÁ DISSE 

QUE VOCÊ ESCREVE BEM? 

01- Sim 

02- Não 

99- NS/NR 

 

7.14. VOCÊ CONCORDOU? 

01- Sim 

02- Não 

03- Por quê?_______________________________ 

99- NS/NR 

 

7.15. em caso de negativa à pergunta (7.13) - 

ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA JÁ FEZ ALGUM 

TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE A SUA 

ESCRITA? 

01- Sim 

02- Não 

03- Por quê?_______________________________ 

99- NS/NR 

 

BLOCO 8 – ESCRITA NA SALA DE AULA 

 

8.1. O QUE VOCÊ ESCREVEU, NO ÚLTIMO 

BIMESTRE NA SALA DE AULA? 

01- História em quadrinhos 

02- Resumo 

03- Carta 

04- Aviso 

05- Poema 

06- História 

07- Cartaz 

08- Paródia 

99- NS/NR 

     

8.2. QUAL (IS) VOCÊ ESCREVEU MAIS DE 

UMA VEZ? 

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

8.3. QUAL (IS) VOCÊ ACHOU MAIS DIFÍCIL 

ESCREVER? 

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

8.4. QUAL (IS)  VOCÊ GOSTOU MAIS DE 

ESCREVER? 

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

8.5. QUAL (IS) NÃO GOSTOU DE 

ESCREVER? 

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

8.6. QUAL(IS)  VOCÊ MOSTROU PARA 

ALGUM COLEGA LER? 

_________________________________________ 

99- NS/NR 
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8.7. JÁ TEVE QUE LER EM VOZ ALTA O 

QUE ESCREVEU? 

01- Sim 

02- Não 

99- NS/NR 

 

8.8. EM CASO AFIRMATIVO, O QUE 

SENTIU? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

BLOCO 9- A ESCRITA FORA DA SALA DE 

AULA 

 

9.1. O QUE VOCÊ ESCREVEU, NOS 

ÚLTIMOS DOIS MESES, FORA DA 

ESCOLA? 

01-Bilhete 

02- Preencheu um cheque 

03- Receita 

04- E-mail 

05- Torpedo 

06- Frases e pensamentos 

07- Lista de compra 

08- Preencheu fomulário 

09- Mensagem no facebook 

10- Mensagem no whatsapp 

11- Mensagem no istagram 

12- Rlatório 

13- relicário 

14- Um diário 

15- Uma carta 

16- Um ofício/declaração/requerimento 

99-NS/NR 

 

9.2. DENTRE OS ITENS ANTERIORES, 

QUAL (IS) VOCÊ ESCREVEU MAIS DE UMA 

VEZ? 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

9.3. QUAL (IS) VOCÊ ACHOU MAIS DIFÍCIL 

DE ESCREVER? 

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

9.4. QUAL (IS) VOCÊ ACHOU MAIS FÁCIL 

DE ESCREVER? 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

9.5. QUAL (IS) VOCÊ GOSTOU MAIS DE 

ESCREVER? 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

9.6. QUAL (IS) VOCÊ NÃO GOSTOU DE 

ESCREVER? 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

BLOCO 10- AÇÕES E REAÇÕES 

 

10.1. QUANDO VOCÊ ENTREGA ALGO DE 

ESCRITO NA MESA DE SEU PROFESSOR, 

VOCÊ COLOCA A FOLHA EM CIMA OU 

EMBAIXO DE TODAS AS OUTRAS 

FOLHAS? 

01-Em cima 

02- Embaixo 

03-Por quê?_______________________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

10.2. QUANDO A PROFESSORA FALA: 

“Vamos escrever”, VOCÊ FICA: 

01- Preocupado (a)                 16-Despreocupado(a) 

02- Inseguro (a)                      17-Seguro(a)    

03- Ansioso (a)                       18-Calmo(a) 

04- Com receio                       19-Sem receio 

05- Com medo                        20-Sem medo 

06- Apavorado (a)                   21- Tranquilo (a) 

07- Agitado (a)                        22 -Quieto(a) 

08- Com vontade de escrever(a)   23-Sem vontade 

09- Concentrado (a)             24 - Desconcentrado(a) 

10- Pessimista                      25 - Otimista 

11 – Envergonhado (a)         26 - S/vergonhado(a) 

12- Com as ideias brotando na cabeça  27-Sem ideias... 

13- Sem saber por onde começar    28-Sabe por onde... 

14- Bloqueado (a) nas ideias (“dá branco”) 29-Não 

dá branco 

15- Outros _______________________________ 

99-NS/NR 

 

10.3. QUANDO A PROFESSORA FALA 

“Vamos escrever”, VOCÊ: 

01- Sente frio na barriga 

02- Sente suas mãos transpirarem 

03- Sente palpitação 

04- Sente vontade de ir ao banheiro 

05- Sente sono 

06- Sente vontade de comer alguma coisa 

07- Outras sensações no corpo: ________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

BLOCO 11- RELAÇÃO COM O PROFESSOR 

 

11.1. VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUM 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS DO QUAL 

TENHA GOSTADO? 

01- Sim 

02- Não 

03- Por que gostou dele (a)?___________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 
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11.2. SEUS COLEGAS SENTIAM O MESMO? 

01- Sim 

02- Não 

99- NS/NR 

 

11.3. VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUM 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS DO QUAL 

NÃO GOSTAVA?  

01- Sim 

02- Não 

03- Por que não gostou dele (a)?_______________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

11.4. 11.2. SEUS COLEGAS SENTIAM O 

MESMO? 

01- Sim 

02- Não 

99- NS/NR 

 

11.5. VOCÊ ACHA QUE SÓ O PROFESSOR 

PODE CORRIGIR A SUA ESCRITA? 

01-Não 

02- Sim 

03-Por quê?________________________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

11.6. VOCÊ ACHA QUE, PARA ESCREVER 

MELHOR, O PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

DEVERIA PASSAR MAIS ATIVIDADES DE 

ESCRITA PARA A TURMA? 

01-Não 

02- Sim 

03-Por quê?_______________________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

11.7. VOCÊ FARIA ESSAS ATIVIDADES? 

01-Não 

02- Sim 

03-Por quê?________________________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

11.8. ALGUM PROFESSOR JÁ CRITICOU 

UMA REDAÇÃO SUA NA FRENTE DA 

TURMA? 

01-Não 

02- Sim 

99- NS/NR 

 

11.9. EM CASO DE AFIRMATIVA, O QUE 

SENTIU? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

11.10. LEMBRA-SE DE ALGUMA COISA 

QUE ESCREVEU NA SALA DE AULA E QUE 

O PROFESSOR GOSTOU? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

BLOCO 12- RELAÇÃO COM A LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

12.1. QUE NOTA VOCÊ TIROU NA ÚLTIMA 

AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA? 

01- Entre 8,5 e 10 

02-Entre 7 e 8,5 

03-Entre 6 e 7 

04-Abaixo de 6 

99-NS/NR 

 

12.2. VOCÊ GERALMENTE TIRA NOTAS 

NESSA FAIXA DE VALORES NESSA 

DISCIPLINA? 

01- Não, esperava tirar mais 

02- Não, esperava tirar menos 

03-Sim 

99-NS/NR 

 

12.3.CASO SUA RESPOSTA TENHA SIDO 

“NÃO” NA PERGUNTA ANTERIOR, 

RESPONDA:  O QUE CONTRIBUIU PARA 

QUE VOCÊ SE SURPREENDESSE? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

12.4. QUANDO A PROVA É SOBRE 

ESCREVER ALGUM TEXTO, A SUA 

EXPECTATIVA EM RELAÇÃO À ESCRITA 

É: 

01-Já sei que vou me dar mal 

02_Já sei que vou me dar bem 

03- Não sei. Às vezes me dou bem 

04-Não sei. Às vezes me dou mal 

99-NS/NR  

 

BLOCO 13- RELAÇÃO COM OS COLEGAS DE 

SALA 

 

13.1. VOCÊ JÁ CHAMOU ALGUÉM DE 

“burro” POR TER ESCRITO ALGO DE 

ERRADO? 

01-Não 

02- Sim 

03- Por quê? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 
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13.2. ALGUÉM JÁ LHE CHAMOU DE “burro” 

POR TER ESCRITO ALGO DE ERRADO? 

01-Não 

02- Sim 

03- Por quê? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

13.3. VOCÊ ACHA QUE UM COLEGA SEU 

PODE CORRIGIR ALGO QUE VOCÊ 

ESCREVEU? 

01-Não 

02- Sim 

03- Por quê? ______________________________ 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

BLOCO 14- RELAÇÃO NO TRABALHO 

 

14.1. SE VOCÊ TIVESSE UMA ÓTIMA 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO QUE 

FOSSE EXIGIDA UMA HABILIDADE 

ESCRITA, O QUE FARIA PARA 

DESENVOLVER ESSA HABILIDADE E 

CONSEGUIR O EMPREGO? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

14.2. VOCÊ PRECISA ESCREVER NO 

AMBIENTE DE TRABALHO? 

01-Não 

02- Sim 

03- O quê? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

14.3. EM CASO DE AFIRMATIVA. VOCÊ 

MOSTRA O QUE ESCREVE NO SEU 

TRABALHO PARA ALGUÉM? 

01-Não 

02- Sim 

99- NS/NR 

 

BLOCO 15- COMPORTAMENTO 

 

15.1. VOCÊ TEM ALGUMA COISA QUE 

ESCREVEU GUARDADA COM VOCÊ, AÍ, 

AGORA? 

01-Não 

02- Sim 

99-NS/NR 

 

15.2. O QUÊ? 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

15.3. POR QUE ESTÁ GUARDADO? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

15.4. SE VOCÊ VISSE ALGUÉM 

ESCREVENDO ALGO DE ERRADO VOCÊ: 

01- O corrigiria na frente de outras pessoas 

02- O corrigiria, mas, esperaria ficar sozinha com a 

pessoa 

03- Não corrigiria de modo algum 

99- NS/NR 

 

15.5. VOCÊ, QUANDO ESCREVE, COSTUMA 

RASGAR MUITOS PAPÉIS E JOGAR FORA? 

01-Sim  

02-Não 

03- Por quê? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

15.6. VOCÊ, QUANDO ESCREVE, COSTUMA 

DESMANCHAR MUITO A FOLHA DE 

PAPEL? 

01-Sim 

02-Não 

03-Por quê? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

15.7. VOCÊ COSTUMA LER O QUE 

ESCREVE? 

01-Sim 

02-Não 

03-Por quê? 

_________________________________________

_________________________________________ 

99-NS/NR 

 

15.8.COSTUMA FAZER LEMBRETES, NO 

SEU CADERNO, DE TAREFAS A EXECUTAR 

NA ESCOLA, NO TRABALHO OU EM CASA? 

01-Sim 

02-Não 

03-O quê? 

_________________________________________

_________________________________________ 

04-Posso ver? 

_________________________________________ 

99- NS/NR 

 

 

MUITO OBRIGADA POR SUA ATENÇÃO!  



148 

 

 

ANEXO D – Entrevista Semiestruturada 

Pergunta 1) Você sente medo de escrever? 

Pergunta 2) O que você entende sobre escrever bem? 

Pergunta 3) A partir desse medo de escrever, existe alguma palavra que lhe marcou? 

Pergunta 4) Existe o medo de escrever, o receio de escrever, o bloqueio de escrever, a 

dificuldade de escrever? 

Pergunta 5) Mas o que você escreve, quando o outro lê, entende? 

Pergunta 6) Se você escrevesse no computador, ia ter algum problema? 

Pergunta 7) Onde acontece esse medo, receio? Fora da escola? Dentro da escola? 

Pergunta 8) Onde você trabalha escreve também? 

Pergunta 9) E como isso acontece, esse medo, receio, acontece de que forma no 

comportamento? Nas ações?  

Pergunta 10) E você vê outras pessoas fazendo a mesma coisa? 

Pergunta 11) O que vocês fazem para melhorar esse medo e receio? 

Pergunta 12) Você tem alguma experiência positiva em sala de aula com relação à 

escrita? 

Pergunta 13) Qual foi o sentimento? 

Pergunta 14) Costuma escrever para você mesmo? 

Pergunta 15) Existe algo que escreveu e que gostou de escrever? 

Pergunta 16) Como uma pessoa que tem medo de escrever se sente? 

Pergunta 17) O que é coragem de escrever, vontade de escrever, desinibição de escrever 

e facilidade de escrever. O que é? Elas existem? 

Pergunta 18) Onde elas acontecem? 

Pergunta 19) Você conhece alguém que tem facilidade de escrever? 

Pergunta 20) Tem alguma coisa que deu branco na hora de escrever? 

Pergunta 21) E nas redações, você se dá bem 
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ANEXO E – Fichas dos Protocolos da Fala e da Escrita 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - 
UENF 

Pós-graduação em Cognição e Linguagem 

 

COLETA DE DADOS ESCRITOS 

 

NOME DO INFORMANTE: DATA: ANO: 

LOCAL DA COLETA: 

 

1. NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA PESSOAL 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - 
UENF 

Pós-graduação em Cognição e Linguagem 

 

COLETA DE DADOS ESCRITOS 

 

NOME DO INFORMANTE: DATA: ANO: 

LOCAL DA COLETA: 

 

2. NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA RECONTADA 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - 
UENF 

Pós-graduação em Cognição e Linguagem 

 

COLETA DE DADOS ESCRITOS 

 

NOME DO INFORMANTE: DATA: ANO: 

LOCAL DA COLETA: 

 

3. DESCRIÇÃO DE LOCAL 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - 
UENF 

Pós-graduação em Cognição e Linguagem 

 

COLETA DE DADOS ESCRITOS 

 

NOME DO INFORMANTE: DATA: ANO: 

LOCAL DA COLETA: 

 

4. RELATO DE PROCEDIMENTO 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - 
UENF 

 Pós-graduação em Cognição e Linguagem 

 

COLETA DE DADOS ESCRITOS 

 

NOME DO INFORMANTE: DATA: ANO: 

LOCAL DA COLETA: 

 

5. RELATO DE OPINIÃO 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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O ATO DE ESCREVER NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO PROEJA DO 

CURSO ELETROTÉCNICA NO IFF CAMPUS ITAPERUNA 

 

FICHA DA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMANTE E TIPO DE TEXTO COLETADO 

1 - DADOS DO INFORMANTE 

NOME: _____________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:___/ ___/ _____ 

TELEFONE: ____________________PROFISSÃO: ______________________ 

SEXO: _____________ESCOLARIDADE: ______________________________ 

PESQUISADORA: _________________________________________________ 

2 - DADOS DA ESCOLA 

NOME: ____________________________________________________________ 

LOCAL (CIDADE/BAIRRO): __________________________________________ 

3 - DATA DA COLETA: ___/ ___/ _____ 
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ANEXO F – Quadro com as normas de transcrição da falas do protocolo 
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APÊNDICE A – CD Transcrição do Protocolo da fala a escrita/ Transcrição entrevista 

semiestruturada/ Planilha do Excel/ Análise dos textos escritos 

 

 

 

 

 

 

 


