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RESUMO 

 

MANHÃES, E. K. O ato de ler para alunos do PROEJA, sob a perspectiva dos códigos 

linguísticos. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2015. 

 

A escola é um lugar privilegiado de formação de leitores e a maneira como os alunos são 

vistos neste cenário pode repercutir em sua própria formação como sujeito-leitor. Nesse 

contexto, este trabalho teve por objetivo identificar como os discentes do curso PROEJA 

direcionam suas concepções acerca da leitura e reconhecer as condições sociais de produção 

da leitura sob a perspectiva dos códigos linguísticos. A partir dessa identificação, buscou-se 

verificar se as visões cristalizadas pelo senso comum de que o aluno não quer ler e/ou não 

gosta de ler estão em consonância com as manifestações dos alunos sobre o seu 

relacionamento com essa capacidade. Os dados foram obtidos através de um questionário 

aplicado a 30 alunos do PROEJA, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense – campus Itaperuna, e da coleta de narrativas orais a partir de figuras sem texto 

escrito e a partir de um texto escrito. Como metodologia de investigação, utilizou-se uma 

pesquisa de campo com uma abordagem qualitativa e com objetivos de cunho exploratório e 

investigativo. A categorização das respostas ao questionário foi feita através da análise 

temática, de Laurence Bardin (2011), e exploração das narrativas foi realizada com o suporte 

do software ATLAS TI, à luz da teoria dos códigos linguísticos, do sociólogo inglês Basil 

Bernstein (2011; 1997; 1996; 1987). Os resultados obtidos apontaram para uma abertura e 

uma disposição dos discentes à realização de quaisquer atividades que se relacionem com o 

desenvolvimento da leitura. No entanto, ao aluno que não domina o código de prestígio da 

escola não se permite que seu conhecimento de mundo seja inserido nas práticas geralmente 

adotadas pela escola, fazendo com que esse aluno apresente dificuldades no sentido de 

construir saberes pedagógicos específicos, perpetuando a segmentação entre os autorizados e 

os excluídos pelo universo escolar e contrariando o caráter inclusivo da Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

Palavras-chave: PROEJA; leitura; códigos linguísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MANHÃES, E. K. The act of reading for PROEJA students, under the perspective of 

linguistic codes. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF, 2015. 

 

School is a privileged place of readers‟ formation and the way students are seen in this 

scenario may impact in their own formation as a subject-reader. In this context, this study 

aimed to identify how students from the PROEJA courses direct their conceptions on reading 

and to recognize the social conditions of reading production under the perspective of 

linguistic codes. From this identification, it was sought to determine whether the common 

sense based on crystalized views which state that students do not want and/or do not like to 

read are in accordance with students‟ manifestations of their own relationship with this 

capability. Data were obtained by applying a questionnaire to thirty students from PROEJA 

course in the Fluminense Federal Institute of Education, Science and Technology – Itaperuna 

campus, and by collecting oral narratives from pictures without a written text and from a 

written text. As an investigation methodology, a field research was performed with a 

qualitative approach and with exploratory and investigative goals. The categorization of the 

responses to the questionnaire was done through thematic analysis, by Laurence Bardin 

(2011), and the exploration of the narratives was performed with the support of the ATLAS 

TI software, based on the linguistic codes theory, by the English sociologist Basil Bernstein 

(2011; 1997; 1996; 1987). The results pointed to an openness and willingness of students to 

carry out any activities related to the development of reading. Nevertheless, the student who 

does not dominate the prestigious code of school is not allowed to insert their world 

knowledge into the practices usually adopted by school, making these students show 

difficulties when they have to build specific pedagogical knowledge, perpetuating the 

segmentation between the authorized and the excluded by school universe and contradicting 

the inclusive characteristic of the Youth and Adult Education. 

 

Key words: PROEJA; reading; linguistic codes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho busca entender questões relacionadas ao relacionamento dos alunos do 

curso PROEJA
1
 com a leitura a partir dos códigos linguísticos pelos quais esses alunos são 

orientados. Nosso objetivo é contribuir com dados e observações que ajudem a comunidade 

escolar a superar dificuldades e ideias pré-concebidas sobre os alunos do PROEJA e, 

consequentemente, a estreitar os laços destes com a leitura. A partir deste estudo, notamos 

que, apesar do que comumente escutamos em discursos baseados no senso comum e 

propagados por professores de que os alunos não querem e não gostam de ler, os discentes se 

mostraram favoráveis à leitura e dispostos a realizar quaisquer atividades que se 

relacionassem com o desenvolvimento dessa capacidade
2
; revelando que, para eles, diante do 

alto grau de importância que atribuem a essa atividade, a leitura apresenta diversas 

características positivas e contribui para o seu crescimento, não só como aluno, mas também 

como um cidadão crítico, consciente e capaz de interagir no mundo de modo criativo e 

transformador.  

 Pelo hábito da leitura, o sujeito constrói uma habilidade maior para colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos culturalmente e, por sua vez, escala mais facilmente os novos 

graus de ensino. Segundo os PCN (2000), formar um leitor competente supõe formar alguém 

que compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, 

identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos 

já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar 

e validar sua leitura a partir da localização de elementos discursivos que permitam fazê-lo. 

Dessa forma, é imperativo que a escola perceba o quão importante é a interação leitor-texto e 

que propicie condições para que os alunos de classes sociais não privilegiadas não fiquem à 

margem da construção de significados quando expostos a estruturas linguísticas com as quais 

não convivem em seu construto social.  

                                                             
1 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, instituído, no âmbito federal, pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. 
2 A noção de leitura como capacidade, utilizada aqui, tem suas bases na proposta de Nussbaum (2012), que, em 
sua obra intitulada “Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano” nos traz uma lista de capacidades 

centrais como limiares mínimos para se alcançar o estado de justiça. Dentre os elementos dessa lista, a educação 

é um pressuposto essencial para o desenvolvimento humano, uma vez que integra uma condição para a aquisição 

dos hábitos de leitura, e, por sua vez, a leitura é concebida como uma capacidade, ou seja, como uma função de 

bem-estar individual e coletivo e, portanto, como uma vantagem que habilita os indivíduos e a sociedade à 

execução (ao empreendedorismo) de ações valiosas e ao prosseguimento de melhores condições de 

desenvolvimento, de convivência e de coesão social. 
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Fui levada à realização deste trabalho por uma série de indagações pessoais que me 

surgiram ao longo da carreira docente. Além disso, minha inserção, como voluntária, no 

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

Noroeste Fluminense com foco nos aspectos formativos e metodológicos”
3
 e minha atuação 

nesse segmento da educação me fizeram notar o quanto a escola, como reflexo do que 

acontece na sociedade, tem sido discriminadora no que tange à linguagem e aos modos de 

construção de conhecimento do aluno que procura a Educação de Jovens e Adultos. Assim, 

além de trazer grandes contribuições para a minha carreira como professora de línguas, esta 

pesquisa preencheu lacunas que eu possuía sobre minha posição como educadora e sobre 

quais contribuições eu poderia deixar não só na vida pessoal dos alunos, mas também, na 

medida em que ouvíamos as suas palavras, para o posicionamento deles como indivíduos 

socialmente inseridos e para a construção de um novo olhar da escola na direção de uma 

postura que dê lugar à compreensão em vez da discriminação. 

Em uma cultura grafocêntrica como a nossa, aquele que tem acesso ao aprendizado 

regular da leitura tem maiores chances de compreender os códigos linguísticos apregoados 

nessa cultura. Atribuem-se a essa capacidade benefícios indiscutíveis e valores absolutamente 

positivos. Na escola, ela desempenha um papel imprescindível para o êxito dos alunos em 

exames internos e externos, além de possibilitar-lhes o pleno exercício da cidadania. A partir 

dessas acepções, construíram-se o problema e as questões investigativas deste trabalho: 

 
Como os alunos do curso PROEJA, dominantes de códigos linguísticos diferenciados, 

direcionam suas concepções a respeito da leitura? Suas relações com essa capacidade 
estão em consonância com o que se ouve no senso comum de que o aluno não quer ler 

e/ou não gosta de ler? Que conflitos concernentes à leitura são, em geral, enfrentados por 

alunos que dominam códigos linguísticos não prestigiados pela escola? 

 

Como ouvir a palavra dos alunos tem sido uma atitude relegada a segundo plano na 

escola; uma vez que essa instituição, por um lado, atribui um valor positivo absoluto à leitura, 

ressaltando os benefícios óbvios e indiscutíveis que ela traz para o indivíduo e para a 

sociedade e, por outro, percebemos a propagação de uma visão unilateral de que o aluno não 

se interessa pela leitura; pareceu-nos bastante pertinente fazer uma incursão nesse campo e 

                                                             
3 Projeto contemplado pelo Edital do Observatório da Educação nº 49/2012, da CAPES, que possui como IES de 

referência a Universidade Estadual do Norte Fluminense por meio de três programas de pós-graduação: Políticas 

Sociais; Cognição e Linguagem e Ciências Naturais; dentro de suas respectivas linhas de pesquisa: Educação, 

Política e Cidadania; Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da 

Informação e Ensino de Ciências.  
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observar como se direcionam as concepções dos alunos sobre essa capacidade a partir dos 

diferentes códigos linguísticos aos quais são submetidos em seu convívio social. 

Abordar as concepções de leitura dos discentes, em especial, dos discentes de cursos 

PROEJA, objeto de investigação deste trabalho, é adentrar em um campo problemático e 

desafiador. Isso porque a leitura, como é escolarizada, parece estar sempre sendo construída 

“sob a autoridade do que tem a chave da interpretação; tecida na coletividade que, na escola, 

quer dizer anulação; tecida na produtividade dos textos fragmentados” (SILVA, 1986, p. 63).  

Como ponto de partida, adotaremos a hipótese de que os diferentes códigos linguísticos 

aos quais os alunos têm acesso em sua forma de socialização os levam a enfrentar, na escola, 

situações conflituosas com relação ao ato da leitura.  

Como desdobramento dessa hipótese, pensamos que as situações e posicionamentos 

conflituosos enfrentados pelo aluno de classes economicamente desfavorecidas são, de 

maneira tácita, tornadas opacas pelos agentes que incorporam uma construção do poder 

dominante como único modo possível de ser, ou seja, agentes com a intenção de colonizar o 

saber e de criar sujeitos subordinados por natureza.  

Além disso, pensamos que o aluno orientado pelo código linguístico não autorizado pela 

escola lida com um cenário hostilizado quanto ao que seja “querer ler/gostar de ler” quando 

não lhe é permitido aproveitar e inserir seu conhecimento de mundo nas práticas pedagógicas 

geralmente adotadas pela escola, que se vale de rótulos e acaba por segmentar a educação 

entre os autorizados (os que “gostam de ler”) e os excluídos (os que “não gostam de ler”).   

Em outras palavras, como os códigos linguísticos de que os indivíduos dispõem 

imprimem direções diferenciadas à organização do pensamento, pensamos que esses 

diferentes tipos de apreensão da linguagem orientem, também de forma diferenciada, suas 

leituras; fazendo com que os alunos cujas formas de socialização os levaram a dominar o 

código elaborado (código considerado de prestígio pela sociedade) consigam lidar com as 

proposições da escola e responder às suas expectativas de forma mais natural, uma vez que 

são capazes de transcender o texto e fazer relações extratextuais com o quem leem. Enquanto, 

com aqueles alunos cujas formas de socialização os levaram a dominar o código restrito 

(código considerado de desprestígio segundo a sociedade), a escola mantém uma relação de 

julgamento; julgamento esse que faz com que eles, quando leem, não encontrem relações 

entre o seu mundo e aquilo que é proposto pela escola e se preocupem com relações apenas 

intratextuais e se limitem a relacionar a leitura a aspectos fonológicos caracterizados pelo tom 

de voz, pela clareza na leitura das sílabas ou pela segurança ao realizarem as pausas de 

pontuação.  
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Com este trabalho, portanto, temos, como objetivo geral, reconhecer as concepções
4
 do 

aluno do curso PROEJA a respeito da leitura, identificando as relações intrínsecas existentes 

entre o aluno jovem e adulto e o estigma que lhe é imposto de que ele não quer ler e/ou não 

gosta de ler.  

Como objetivos específicos, pretendemos: 

1- Identificar o contexto social e a trajetória de vida estudantil dos alunos pesquisados;  

2- Verificar as condições sociais de acesso à leitura para os alunos do curso PROEJA;  

3- Identificar, nestes alunos, as condições sociais de produção da leitura a partir da teoria 

dos códigos linguísticos, do sociólogo inglês Basil Bernstein; 

 

Como referencial teórico, pareceu-nos apropriado buscar apoio nos campos educacionais 

e linguísticos a fim de imprimirmos um aspecto interdisciplinar ao nosso estudo; 

enriquecendo-o e, ao mesmo tempo, trilhando o caminho em direção às respostas para nossas 

indagações.  

Levamos em conta que não só o nosso objeto de análise, a saber, a leitura, mas também 

aqueles que participaram como sujeitos do levantamento empírico de dados estão cada um 

deles sócio, histórico e culturalmente situados. Portanto, erigimos como referencial teórico de 

nosso trabalho a leitura sob uma perspectiva sociointeracionista e a teoria dos códigos 

linguísticos à luz do sociólogo inglês Basil Bernstein.  

A leitura, numa perspectiva sociointeracionista, foi adotada como uma das bases teóricas 

de nosso trabalho por acreditarmos que essa capacidade também é um ato de criação e que o 

leitor, na medida em que lê, se representa, se identifica e se constitui. Assim, “a leitura é 

produzida” e “é na sua interação que os interlocutores instauram o espaço da discursividade. 

Autor e leitor confrontados definem-se em suas condições de produção, e os fatores que 

constituem essas condições é que vão configurar o processo da leitura” (ORLANDI apud 

SOARES, 1995, p. 27). 

A escolha pelos códigos linguísticos de Bernstein se deu em função de sua ordem de 

relações oriundas das interações dos membros de uma sociedade. Segundo o estudioso, “a 

linguagem é vista como um fenômeno integrador ou disjuntivo; como o processo mais 

importante mediante o qual é transmitida a cultura; como portador das unidades sociais 

básicas” (BERNSTEIN, 1977, p. 85). 

                                                             
4Adotaremos, em nosso trabalho, o conceito de concepção como uma atividade mediada que se constrói numa 

relação dialética do sujeito com seu meio social. Dessa forma, inclui-se, nessa relação, uma infinidade de ideias 

que provêm de natureza diversificada e fazem parte do cotidiano social de cada sujeito (OLIVEIRA, 1999, p. 

44). 
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Dessa forma, nos valemos dessa visão da leitura e das pesquisas do sociólogo para 

estruturar nosso trabalho e verificar as características dos códigos linguísticos, erigidas por 

ele, presentes na fala dos alunos do PROEJA. A partir daí, pretendemos refletir sobre a 

desvalorização desses alunos no que tange ao ato de ler e sobre a credulidade de que eles não 

querem/não gostam de ler, revelando controvérsias que podem ter sido geradas por 

estabelecimentos escolares feitos para inculcar, ao mesmo tempo, os conhecimentos e a 

ideologia dominante.   

A opção por esse referencial definiu, ainda, os instrumentos de análise utilizados. Em 

primeiro lugar, aplicamos um questionário semiestruturado a 30 alunos
5
 do curso PROEJA, 

do Instituto Federal Fluminense – campus Itaperuna, para analisarmos o contexto econômico, 

social e cultural em que eles estão inseridos e para identificarmos, em suas falas, o 

relacionamento que eles mantêm com a leitura dentro e fora da sala de aula. Num momento 

posterior, para adentrarmos na teoria dos códigos linguísticos, utilizamos uma sequência de 

figuras sem texto e um texto escrito para solicitarmos uma narrativa oral aos sujeitos 

pesquisados e identificarmos características dos códigos linguísticos pelos quais os alunos se 

orientavam.  

Para nos possibilitar compreender como os alunos se posicionam diante da leitura e para 

realizarmos a categorização das perguntas abertas de nosso questionário, definimos como 

metodologia de pesquisa a análise temática, de Laurence Bardin, que se configurou como tal 

em virtude de sua potencialidade para nos ajudar a responder às indagações deste estudo e 

para obtermos, através dela, técnicas precisas e objetivas que fossem suficientes para garantir 

a descoberta do potencial significado que existe por trás do que se diz.  

Para identificarmos características dos códigos linguísticos presentes nas narrativas 

produzidas pelos alunos, utilizamos o software Atlas TI
6
, uma ferramenta utilizada em análise 

qualitativa de grandes quantidades de dados textuais, gráficos ou audiovisuais. 

Assim, pudemos escutar o aluno e perceber o que ele tinha a dizer sobre a leitura, 

integrando suas perspectivas acerca dessa capacidade à teoria dos códigos linguísticos, pois 

entendemos que a leitura é um processo em cujo produto estão inseridos diversos fatores, 

                                                             
5 Dentre esses 30 alunos, havia 5 alunos do PROEJA I, 3 alunos do PROEJA II, 10 alunos do PROEJA III, 5 

alunos do PROEJA V e 7 alunos do PROEJA VI; somando 30 alunos de um total de 42 estudantes que 

frequentavam o curso PROEJA no campus no período em que foi realizada a pesquisa. 
6
 O Atlas TI compõe uma classe de aplicativos denominada CAQDAS (Computer Assisted/Aided Qualitative 

Data Analysis Software) e tem o objetivo de ajudar os pesquisadores a descobrir e analisar sistematicamente os 

fenômenos complexos escondidos em dados não estruturados (texto, multimídia, dados geoespaciais). O 

programa oferece ferramentas que permitem que o usuário localize, codifique e anote resultados em material de 

dados primários, para pesar e avaliar a sua importância e para visualizar as relações, muitas vezes, complexas 

entre eles. 
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dentre eles, a cultura do aluno, que, de seu lugar-social, não pode ser visto como um mero 

receptor de informação, mas como alguém que produz uma leitura e a quem deve ser 

permitido o reconhecimento de sua identidade no contexto escolar. 

No texto deste trabalho, abordamos, em seu primeiro capítulo, os pressupostos teórico-

metodológicos que lhe dão sustentação. Apresentamos, nas seções que compõem esse 

capítulo, subsidiados por trabalhos teóricos e empíricos, a leitura numa perspectiva 

sociointeracionista; a teoria dos códigos linguísticos, segundo o sociólogo inglês Basil 

Bernstein e o contexto da Educação de Jovens e Adultos. 

No capítulo dois, intitulado “Do visível ao invisível: perspectivas metodológicas”, 

descrevemos a trajetória que percorremos para chegarmos aos resultados deste trabalho. Para 

tanto, apresentamos o cenário da pesquisa, a elaboração dos instrumentos e o caminho 

percorrido para a coleta e o tratamento dos dados. 

O capítulo três, construído sob o título “Sou aluno do PROEJA e quero ler sim: 

apresentando resultados”, apresenta nossas análises e interpretações dos dados obtidos. 

Encerramos este estudo com o capítulo intitulado “Repensando as concepções sobre o ato 

de ler do aluno do PROEJA: palavras finais” e nele discorremos sobre o assunto aqui tratado 

de modo a deixarmos nossas impressões, reflexões e possíveis caminhos para pesquisas 

futuras. 
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1. CONSTRUINDO ALICERCES: fundamentação teórica 

 

Neste capítulo, pretendemos discorrer sobre a base teórica que sustenta o trabalho. Dessa 

forma, traremos algumas palavras sobre concepções de leitura adotadas por diferentes autores 

e aquela que selecionamos para o desenvolvimento da pesquisa, além da teoria dos códigos 

linguísticos e do contexto educacional em que se insere o trabalho, a saber, o contexto da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

1.1. A leitura sob a perspectiva sociointeracionista 

 

Da pergunta o que é ler?, suscitam diferentes respostas com maior ou menor grau de 

complexidade dados os diversos processos sociais, biológicos e psicológicos que estão 

presentes na conduta humana e, consequentemente, no ato de ler. 

Para alguns, ler é decifrar, isto é, saber pronunciar as palavras mesmo sem compreender 

seu sentido. Outras pessoas avançam um pouco mais e dizem que ler é compreender o sentido 

do texto ou vão além e dizem que ler é raciocinar. As opiniões dos autores têm oscilado 

bastante entre diversos posicionamentos sobre a leitura, e a revisão de literatura, desenvolvida 

a seguir, será suficiente para demonstrar o quão polissêmica é essa capacidade. 

Dessa forma, para alguns autores, ler é fazer associações entre o discurso e os signos 

gráficos. Para Lerroy-Boussion (1968, p. 3-4), “ler é reconstituir um enunciado verbal a partir 

dos sinais que correspondem às unidades fonéticas da linguagem”. Numa abordagem 

semelhante, situa-se Bloomfield (apud HARRIS; HODGES, 1983, p. 264), pois relata que 

“leitura envolve a correlação de uma imagem sonora com a correspondente imagem visual”. 

Aceitamos que a decodificação dos sinais gráficos é uma condição fundamental para o 

desenvolvimento da leitura; uma vez que, se ela não for satisfeita, não há como serem 

alcançados os níveis posteriores dessa capacidade. Entretanto, nos parece demasiadamente 

limitado reduzir a leitura simplesmente à decifração, pois os sinais gráficos transmitem uma 

mensagem, e saber decifrá-los seria inútil se o pensamento não fosse atingido. 

Para Mezeix e Vistorky (1971), ler é reconhecer os signos escritos, fazendo-os 

corresponder a palavras que, estas sim, têm um sentido. No entanto, autores como Goodman 

(1968) e Smith (1978), identificam, nessa concepção, a falta do reconhecimento do papel 

ativo do leitor. Para eles, a leitura é a interação entre os conhecimentos e experiências trazidos 

pelo leitor e a informação léxico-gramatical veiculada pelos sinais gráficos no processo de 

atribuir sentido à mensagem do autor. Notadamente, observa-se aqui uma visão da leitura 
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como um processo psicolinguístico, chamando nossa atenção para a interface entre 

pensamento e linguagem. 

Thorndike (1972) também contribuiu para o campo de atividade da leitura e nos diz que 

ler não é somente uma atividade que nos permite ter acesso ao sentido do texto, mas também 

um ato de julgamento e pensamento pessoais. Goodman (apud HARRIS; HODGES, 1983, p. 

265) amplia essa concepção e afirma que “a leitura é uma atividade de seleção, de previsão, 

de comparação e de confirmação, na qual o leitor seleciona uma amostra de índices gráficos 

úteis, baseado no que esperava ver”. Além disso, existem também aqueles que, como Spache 

(1977), tentam unificar essas concepções, dando ao processo de leitura uma definição 

multifacetada e nos dizendo que a leitura eficiente é uma tarefa de desenvolvimento e vai do 

reconhecimento da palavra a outros atos que envolvem processos mentais superiores. 

Diante de tantas definições sobre a leitura, é interessante extrair delas alguns paradigmas 

básicos sob os quais elas se regem: i) aprender a ler é aprender a decodificar os sinais 

gráficos; ii) aprender a ler é reconhecer as palavras e obter delas significado; iii) aprender a 

ler implica trazer significado para o texto a fim de obter também dele o significado. No 

entanto, optamos, em nosso trabalho, por ficar com a definição de Bonboir (1970, p. 33), que 

nos diz que ler é “ser capaz de extrair as inferências autorizadas por um texto e de lhe dar 

alma; é recriar ou criar o significado de uma mensagem até aí implícita”, pois vai ao encontro 

do enfoque sociointeracionista que pretendemos dar à leitura, cuja definição não deve estar 

dissociada das funções que ela exerce, quer sejam no nível individual, quer sejam no nível 

social.  

O termo sociointeracionismo, no contexto de ensino-aprendizagem, é introduzido por 

Vygotsky em ocasião da busca por uma postura pedagógica adequada ao processo de 

construção do conhecimento. 

Para Vygotsky (1991), o indivíduo não é somente ativo, ele é também interativo, uma vez 

que se constitui através de relações intra e interpessoais, ou seja, a partir da troca de relações 

com o outro, o sujeito internaliza posturas, papéis e funções sociais que viabilizam a formação 

de sua própria consciência e de seus conhecimentos. 

A concepção de indivíduo que nasce dessa teoria é de um indivíduo que, ao longo de um 

processo social, histórico e cultural, constrói seu conhecimento através de suas interações 

sociais. Nessa perspectiva, a teoria sociointeracionista vygotskyana nos mostra que é graças 

às relações que o homem estabelece com o meio social que ele se constitui como ser humano 

e que um importante instrumento de interação humana ocupa lugar indispensável para a 

concretização dessas relações: a linguagem. 
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Ao tentarmos encontrar uma postura didático-pedagógica que vá ao encontro do processo 

de construção do conhecimento sociointeracionista, vale recordar a contribuição do educador 

Paulo Freire que nos alerta sobre a “educação bancária”; educação essa em que os alunos são 

vistos como tabulas rasas, colocando o professor como único detentor de erudição capaz de 

depositar todo seu saber naqueles que são considerados recipientes destituídos de 

conhecimento: o aluno. Ao contrário dessa postura, numa prática de ensino-aprendizagem 

sociointeracionista, alunos e professores são sujeitos ativos e interativos do processo e 

contribuem mutuamente para a construção do conhecimento, de modo que sejam não só 

considerados, mas também respeitados os históricos sociais e culturais de cada indivíduo. 

Sob essa perspectiva, a leitura, quando entendida como uma ação, é uma atitude que 

implica interação situada e específica cujas relações entre sujeito e objeto foram socializadas 

por práticas culturalmente definidas. Os diferentes modos de apreensão do mundo advêm 

dessas práticas, à medida que os produtos e os bens culturais do tempo e espaço de cada 

indivíduo são por elas possibilitados. Dessa forma, compartilhamos a posição daqueles que 

consideram a leitura uma prática cultural (ANTUNES, 2010; BOURDIEU; CHARTIER, 

2009; GOULEMOT, 2009; MARCUSCHI, 2008; CHARTIER, 2004). 

Nesse sentido, considerando que o conjunto de processos políticos e sociais que 

acontecem fora da escola perpassa a cultura escolar (BERNSTEIN, 1996), as atividades que 

dentro dela ocorrem devem estar integradas não somente aos modos de ler constituídos pela 

escola, mas também àqueles que provêm de outros contextos e tradições. Aqui, como Freire 

(1998, p. 11), entendemos que se faz necessária uma compreensão crítica do ato de ler, uma 

vez que ela “não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 

mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”.  O autor continua suas análises e 

conjecturas e nos diz que a leitura está vinculada às condições de comunicação, que, por sua 

vez, estão vinculadas às estruturas sociais. Dessa forma:  

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 

texto e o contexto (ibidem). 

 

Adotamos, portanto, a posição de que a leitura faz parte de um ato individual de uma 

prática social (MARCUSCHI, 1995). Consequentemente, sua realização está sempre ligada a 

elementos histórico e culturalmente situados, revelando uma interligação entre as forças 
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pessoais daquele que a produz e o momento e lugar em que se encontra o material a ser lido. 

Essas dimensões pessoais resultam tanto da história social de determinada cultura quanto da 

história individual do sujeito, pelas experiências por ele vivenciadas e pelas suas formas de 

apropriações dessas experiências, o que resulta nos valores, nos sentimentos, nas cognições de 

cada sujeito-leitor. 

Quando um leitor entra em contato com um texto, inicia-se um confronto de estruturas de 

conhecimento. Diante desse confronto, as informações contidas no texto não são pura e 

simplesmente transportadas à mente do leitor, mas operam-se criações e recriações, 

construções e reconstruções que integram conhecimentos prévios e textuais que geram uma 

determinada interpretação. Portanto, como aponta Fish apud Zilberman (2001, p. 97), "o 

sentido [do texto] constitui um evento, processo que ocorre durante a leitura, subordinado às 

transformações por que passam as operações mentais do leitor. O texto confunde-se à 

experiência que proporciona e à que o leitor carrega consigo, perdendo todo o 

distanciamento". 

Freire (1998) diz que, em seus primeiros contatos com a leitura na escola, já havia sido 

alfabetizado por seus pais com “palavras de seu mundo e não do mundo maior de seus pais”, 

porém a entrada na escola jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo, pelo 

contrário, ele aprendeu que a leitura da palavra, da frase, da sentença foi a leitura da 

“palavramundo”. Goulemot (2009, p. 108) corrobora as palavras de Freire e nos diz que o 

leitor, nessa relação com o texto, “define-se por uma fisiologia, uma história, uma biblioteca”. 

Este autor, ao pensar as relações com o texto, isto é, as possibilidades de construir sentidos, 

chama o leitor e a situação de leitura de fora-do-texto e nos diz que o “sentido, aquele que se 

constitui por uma leitura historicamente datada, empregado por um indivíduo que tem um 

destino singular, nasce, portanto, do trabalho que esse fora-do-texto, assim definido, opera 

para além do sentido das palavras, do agrupamento de frases, sobre o texto” (ibidem).  

Dessa forma, é conveniente ressaltar que a leitura pode e deve viabilizar a inserção 

cultural do sujeito-leitor. No entanto, essa relação só alcançará êxito se o indivíduo, conforme 

relata Freire (2003), se apropriar, de forma crítica, das informações, das atitudes, dos 

sentimentos e dos valores expostos implícita ou explicitamente naquilo que lê. Essa 

necessidade, relatada por Freire, de o leitor se apropriar criticamente de elementos do texto 

implica um posicionamento ativo por parte do leitor, o que, por outro lado, faz-nos refletir 

sobre as práticas de leitura oferecidas pela escola que, por muitas vezes, trabalha com a 

simples decodificação do texto, produzindo mudanças inócuas e confundindo sujeito 

alfabetizado com sujeito leitor. 
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Diante da enorme importância atribuída à leitura, a escola passa a ter uma grande 

responsabilidade social e deve garantir meios para que o seu ensino esteja voltado para a 

formação de modos e estratégias de leitura que insiram verdadeiramente os alunos nessa 

prática. Para que isso ocorra, é preciso respeitar os níveis de compreensão que os educandos 

têm de suas próprias realidades e reconhecer, no outro, o direito de dizer a sua palavra, pois 

expropriar o outro de seu próprio discurso parece-nos o mesmo que sonegar a ele o acesso à 

produção escrita. 

No entanto, infelizmente ainda se encontram práticas cujas condições consideradas 

adequadas para o aprendizado estão baseadas em um imaginário bastante comum entre os 

professores de que modelos regulados pelo silêncio e pela repetição conduzem os aprendizes 

ao êxito; apagando, assim, muitos saberes e experiências e abafando vozes em nome da força 

que as palavras do professor ou do autor do livro didático possuem. 

Nessa perspectiva, o contexto do ensino da leitura, na escola, deve nos ser caro na medida 

em que o aluno precisa encontrar, no professor, um par educativo em quem ele pode confiar e 

com quem ele deve ter abertura para trabalhar, baseado em uma relação na qual se encontram 

sujeitos predispostos ao diálogo e ao respeito mútuos. 

 

1.2. Códigos linguísticos 

 

O sociólogo inglês Basil Bernstein (1981, p. 129), em seu artigo “Estrutura social, 

linguagem e aprendizagem”, relata que um programa de ensino jamais é planejado sem se 

levar em conta a idade dos alunos e seu nível de maturidade intelectual e emocional. 

 No entanto, a relação entre as experiências anteriores do aluno e as medidas 

educacionais que lhe permitiriam aprender com sucesso não tem sido levada em consideração. 

Muitas vezes, o ensino se volta para uma tentativa de emparelhamento psicológico ou 

sociológico, como se o indivíduo que entra na escola com uma organização do pensamento 

diferente daquela apregoada por ela fosse portador de uma patologia que precisasse ser 

imediatamente curada por essa instituição. Consequentemente, o aluno advindo de classes 

mais populares, ao tentar enfrentar o ensino tal como ele se processa, sente um padrão de 

dificuldades bem maior do que aquele cuja forma de socialização é simplesmente 

aprofundada pela escola. Bernstein (1981, p. 131) afirma que “esse padrão não é idêntico para 

todos os alunos, mas podemos afirmar que a probabilidade de encontrá-lo é bem maior se o 

aluno for proveniente da classe baixa” e segue nos apontando alguns resultados de suas 
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pesquisas quanto aos enfrentamentos, por parte dos alunos dessa classe social, a que esse 

modelo de escola os conduz: 

 

[Esses alunos] apresentarão dificuldades na aprendizagem da leitura, na 
ampliação do vocabulário e na aprendizagem da utilização de um maior 

número de possibilidades formais de organização do significado verbal; a 

leitura e a escrita serão lentas e geralmente se associarão a um conteúdo 

concreto, dominado pela atividade; a capacidade de compreensão verbal será 
limitada; a gramática e a sintaxe lhes serão indiferentes; as proposições que 

enunciarem apresentarão uma quantidade considerável de desarticulações; a 

função de planejamento verbal será restrita; o pensamento tenderá a ser 
rígido – o número de relações novas de que dispõem será muito limitado 

(BERNSTEIN, 1981, p. 131). 

 

 É relevante ressaltar que o autor não tem a intenção de, a partir dessas considerações, 

atribuir nenhum tipo de aspecto valorativo a uma ou outra forma de linguagem. Na verdade, 

sua finalidade é mostrar que o aluno de classe média, cujos padrões de sinais verbais, em seu 

convívio social, são geralmente mais elaborados, na escola, passa por um desenvolvimento 

progressivo em direção à verbalização do pensamento e à explicitação de suas intenções; o 

que não ocorre com o aluno de classes menos favorecidas, que, por seu convívio social, torna 

relevantes formas de linguagem acentuadamente diferentes do outro estrato da população. 

Dessa forma, o tipo de aprendizagem, as condições de aprendizagem e as dimensões de 

relevância iniciadas e mantidas pela linguagem falada são completamente diferentes. 

Nesse sentido, o autor dialoga com o sociointeracionismo de Vygotsky, pois enfatiza a 

importância das diversas fontes e recursos culturais presentes tanto nos construtores dos 

significados quanto nos significados que são construídos (BERNSTEIN, 1971, p. 123). A 

compreensão de Bernstein sobre uma aprendizagem sociológica e culturalmente modelada 

sugere que conflitos e/ou negociações entre os significados ocorrem naturalmente, assim 

como o contexto da aprendizagem está sujeito a uma regulação e distribuição social irregular 

do significado a ser adquirido ou transmitido.  

Assim como Vygotsky, Bernstein relata que as palavras e os significados constituem e 

são constitutivos da base histórica e cultural do indivíduo. A partir de então, o sociólogo 

inglês se indaga sobre a forma pela qual o exterior se torna interior e como o interior se revela 

a si próprio e molda o exterior. Com esse questionamento, ele analisa o ambiente escolar e 

nota que existe uma discrepância entre as formas de comunicação exigidas pela escola e as 

práticas comunicativas para a qual alguns alunos se inclinam. Ele percebe que essa oposição 

requer uma descrição dos princípios geradores dessas formas opostas e da base social em que 
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estão inseridas. Consequentemente, ele argumenta que as relações sociais regulam os 

princípios e focos de comunicação e que esses criam regras de interpretação, relação e 

identidade para seus falantes e introduz o conceito de códigos, que, para o sociólogo, “são 

dispositivos de posicionamento culturalmente determinados” (BERNSTEIN, 1996, p. 28). 

Mais especificamente: 

 

Os códigos, regulados de acordo com a classe social, posicionam os sujeitos 

relativamente às formas dominantes e dominadas de comunicação e às 

relações entre elas. A ideologia é constituída nesse (e através desse) processo 

de posicionamento. Dessa perspectiva, a ideologia é inerente às formas de 
relação, regulando-as. A ideologia não é tanto um conteúdo quanto uma 

forma de relação para a realização dos conteúdos (ibidem). 

 

 Dessa forma, o conceito de códigos que utilizaremos em nossa pesquisa se refere a um 

conjunto de princípios organizadores subjacentes à linguagem e empregados por um grupo 

social. A linguagem que as pessoas usam diariamente não só reflete como também molda os 

enunciados de um dado grupo social. Além disso, as relações estabelecidas dentro do grupo 

social afetam o modo como esse grupo usa a linguagem e o tipo de discurso que é usado. 

  Esse conceito vai ao encontro das palavras de PAIVA (1980, p. 8-9) que, ao discutir as 

ideias de Paulo Freire acerca das relações do homem com sua natureza e com a cultura, nos 

diz que: 

 

No jogo de suas relações com esses mundos [o da natureza e o da cultura], 

ele [o homem] se deixa marcar, enquanto marca igualmente. Ao se estudar o 
comportamento do homem, a sua capacidade de aprender, a licitude do 

processo de sua educação, não é possível o esquecimento de suas relações 

com a ambiência. Disso ressalta a sua inserção participante nos dois mundos, 

sem, todavia, a sua redução a nenhum deles. A sua inserção no mundo da 
natureza, pelas suas características biológicas. A sua colocação no cultural, 

de que é criador, sem a sua redução a um objeto de cultura. 

 

Os códigos são formas linguísticas que não só iniciam, mas também mantêm o 

processo de socialização, pois, ao mesmo tempo em que são regulados pela socialização, 

regulam esse processo. As relações de classe geram, distribuem, reproduzem e legitimam 

formas distintivas de comunicação, as quais transmitem códigos dominantes e dominados, e, 

no processo de adquirir esses códigos, os sujeitos são por eles diferentemente posicionados
7
. 

                                                             
7
 O termo posicionamento é usado aqui para designar o estabelecimento de uma relação com outros sujeitos e a 

criação de relações específicas no interior do sujeito. 
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Nessa perspectiva, distinguem-se usos da linguagem ligados ao contexto (significados 

particularistas que levam ao uso do código restrito) e outros usos menos ligados ao contexto 

(significados universalistas que levam ao uso do código elaborado). A produção linguística de 

ordem universalista de significação é bem diferente daquela de ordem de significação 

particularista, o mesmo acontecendo com as formas de relação social que lhe deram origem.  

No nível psicológico, Bernstein (1977) distingue os códigos pelo grau em que cada um 

facilita (código elaborado) ou inibe (código restrito) a manifestação simbólica correspondente 

à intenção do orador, numa forma verbalmente explícita. Em seu trabalho, sugere-se que “o 

comportamento processado conforme esses códigos desenvolverá modalidades diversas de 

autorregulação e, portanto, formas diversas de orientação” (BERNSTEIN, 1977, p. 93).  

No entanto, devido aos direcionamentos que pretendemos conferir ao nosso trabalho, 

optamos por nos valer do nível linguístico atribuído aos códigos pelo autor. Segundo o 

sociólogo, nesse nível: 

 

[os tipos de códigos] podem ser definidos em termos da probabilidade de se 

predizer quais os elementos sintáticos que serão utilizados pelo orador para 

organizar o significado do discurso, dentro de uma margem representativa de 
linguagem. No caso do código elaborado, o orador disporá de uma margem 

relativamente ampla de alternativas, e a probabilidade de predizer os 

elementos organizatórios do discurso fica bastante reduzida. No caso de um 

código restrito, o número dessas alternativas é frequentemente muito 
limitado, e a probabilidade de predizer os elementos do discurso aumenta 

bastante (BERNSTEIN, 1977, p. 93). 

 

Em uma situação comunicativa orientada pelo código restrito, a predição
8
 é possível 

no nível sintático da organização do discurso. O vocabulário pode variar de acordo com os 

grupos sociais, mas, em todos eles, abrangerá um campo limitado. Vale ressaltar aqui que a 

condição mais geral para o aparecimento desse código é um relacionamento que se baseie 

num conjunto comum de identificações e expectativas intimamente compartilhadas por 

membros de um grupo social. A fala será refratada por meio de uma identidade cultural 

comum, o que faz com que os participantes da comunicação reduzam a necessidade de 

explicitar verbalmente a comunicação. O componente extraverbal da comunicação 

transformar-se-á num canal importante para a transmissão da mensagem. A intenção do 

ouvinte é suscetível de ser considerada já sabida. Os significados são passíveis de serem 

                                                             
8
 A predição será feita, neste caso, por um observador qualificado, e não pelos participantes diretos da 

comunicação. 
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concretos: descritivos ou narrativos, ao invés de analíticos ou abstratos e, em certas situações, 

os significados serão altamente condensados. 

Por outro lado, uma situação comunicativa orientada pelo código elaborado, no qual 

uma predição no nível sintático é muito mais difícil, é suscetível de ocorrer num 

relacionamento social que leva seus membros a elegerem, em meio aos seus recursos 

linguísticos, um sistema verbal ajustado a uma situação específica. A condição do 

interlocutor, ao contrário do caso do código restrito, não é dada como conhecida de antemão 

e, em consequência disso, os significados terão que ser expandidos e elevados ao nível da 

explicitação verbal. Neste caso, o planejamento verbal promove um grau mais alto de 

organização sintática e seleção léxica. Tais condições não surgirão obrigatoriamente, mas a 

possibilidade estará presente. Se um código restrito facilita a construção e troca de símbolos 

tornados comuns por membros de um grupo social, um código elaborado facilita a construção 

verbal e troca de símbolos individualizados ou pessoais.  

Sendo assim, o código restrito é uma forma de linguagem oral relativamente 

condensada, na qual determinados significados
9
 são restritos e a possibilidade de elaboração é 

reduzida; enquanto o código elaborado apresenta uma sintaxe muito menos previsível e se 

vale de maiores possibilidades formais de elaboração da sentença para esclarecer o 

significado e torná-lo explícito. 

De uma forma mais sistemática, as características sintáticas dos códigos são as 

seguintes: 

Quadro 1 – Resumo das características dos códigos linguísticos 

CÓDIGO RESTRITO CÓDIGO ELABORADO 

1. Orações curtas, gramaticalmente simples, 

quase sempre incompletas e enfatizando a 

voz ativa; 

2. Aplicação simples e repetitiva de 

conjunções (e, porque); 

3. Uso restrito de orações subordinadas que 

rompam com as categorias iniciais do 

assunto central; 

4. Uso rígido e limitado de adjetivos e 

advérbios; 

5. Uso frequente de declarações nas quais os 

motivos e a conclusão se confundem e 

produzem uma afirmação categórica; 

1. Uma ordem gramatical e uma sintaxe 

precisas regulam o que é dito; 

2. As modificações lógicas e a ênfase são 

mediadas pela construção de sentenças 

gramaticalmente complexas, especialmente 

através da aplicação de uma variedade de 

conjunções subordinativas e orações 

subordinadas; 

3. Uso frequente de palavras que indicam 

relações lógicas e contiguidade temporal e 

espacial; 

4. Escolha discriminativa a partir de uma 

variedade de adjetivos e advérbios; 

5. A qualificação individual é mediada 

                                                             
9 Isso não significa que a quantidade de verbalização oral seja necessariamente reduzida. 
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6. Grande número de afirmações/frases que 

indicam a necessidade de reforço da 

sequência oral anterior: “né?; sabe?; etc. 

7. A qualificação individual está implícita na 

organização da sentença: trata-se de uma 

linguagem de significados implícitos. 

verbalmente pela estrutura das sentenças, 

bem como pelas relações existentes dentro 

delas e entre elas; 

6. Um simbolismo expressivo promove a 

discriminação entre os significados nas 

sequências orais, ao invés de reforçar 

palavras ou frases dominantes ou 

acompanhar a sequência de uma maneira 

difusa, generalizada; 

7. Trata-se de um uso da linguagem que põe 

em evidência as possibilidades que uma 

hierarquia conceitual complexa tem de 

organizar verbalmente a experiência, 

explicitando os significados. 

Fonte: BERNSTEIN (1981, p. 137-139). 

 

Bernstein (1996, p. 14) nos diz que “o conceito de código não deve ser visto 

simplesmente como um regulador de orientação cognitiva; ele regula propensões, identidades 

e práticas, na medida em que essas se formam em instâncias oficiais e locais de ação 

pedagógica”. Ele continua, nos revelando que: 

 

O conceito de código tem alguma relação com o conceito de habitus, de 
Bourdieu. O conceito de habitus é, todavia, um conceito mais geral, mais 

amplo e exaustivo em sua regulação. O habitus é, essencialmente, uma 

gramática cultural especializada de acordo com a posição de classe e com os 
campos de prática. De nenhum modo, fica claro quais são as regras dessas 

gramáticas especializadas de acordo com a classe social e com esses campos 

de prática, como tampouco fica claro como essas gramáticas especializadas 

são construídas e conduzidas, transportadas, no processo de sua transmissão 
e aquisição (ibidem). 

 

O sociólogo inglês nos explica também que não são esses, porém, os objetivos 

específicos das pesquisas de Bourdieu. Portanto, os códigos linguísticos vão além e podem ser 

encarados como um esforço para explicitar o que talvez pudesse ser denominado de 

“gramáticas pedagógicas de habitus especializados e as formas de transmissão que buscam 

regular sua aquisição” (BERNSTEIN, 1996, p. 15). 

Dessa forma, pode-se perceber que o conceito de código integra um ponto crucial na 

obra de Bernstein e que, através dele, o autor busca nos informar sobre o modo como as 

relações em termos de classe social regulam as orientações relativas aos significados e a seus 

modos de transmissão.  
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Bernstein (1981, p. 137) ressalta que, apesar de não ser possível dizer que exista uma 

relação ponto por ponto entre as classes sociais e as formas de linguagem, a probabilidade de 

que elas sejam usadas em classes sociais definidas é bem alta. Segundo o autor, as classes 

sociais menos favorecidas tendem a se orientar pelo uso do código restrito; enquanto classes 

sociais que recebem maior estímulo verbal, em geral, as classes mais favorecidas, tendem a se 

orientar pelo uso do código elaborado e, além disso, conseguem variar o estilo de linguagem 

usado de acordo com o tipo de relação social na qual a comunicação se dá.  

Enfim, a obra de Bernstein parece-nos representar um esforço contínuo para entender 

os conflitos exteriores e os constrangimentos internos das formas de comunicação e suas 

práticas de transmissão e de aquisição, de tal modo que se possibilitem descrever e pesquisar 

a distribuição de poder e os princípios de controle presentes em tal comunicação. 

 

1.3. O contexto da Educação de Jovens e Adultos 

 

 O contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) traz, em sua história, momentos 

densos de luta política pela educação das camadas populares. Nele têm se cruzado e ainda se 

cruzam interesses menos consensuais do que aqueles que se encontram presentes na educação 

da infância e da adolescência. O tema nos remete à lembrança das últimas cinco décadas e 

traz, para o presente, a realidade dos jovens e adultos excluídos. Olhares conflitivos sobre as 

condições sociais, políticas e culturais desses indivíduos têm gerado concepções diversas 

sobre a educação que lhes é oferecida e, assim, a “história oficial da EJA se confunde com a 

história do lugar social reservado aos setores populares” (ARROYO, 2011, p. 10). 

 A educação popular, um movimento do pensamento pedagógico bastante 

questionador, tem sua nascente e sua fonte de alimentação coladas a movimentos populares 

nos campos e nas cidades. Dessa forma, pretende-se aqui retomar traços desse legado popular 

e rever o modo como a EJA se insere no corpo de uma perspectiva da dimensão humana. 

 

1.3.1. A EJA e o legado da educação popular 

 

 A EJA, no cenário brasileiro, nasce do compromisso e da união estabelecida entre a 

alfabetização e a educação popular. Um compromisso de grande importância, pois, ao mesmo 

tempo em que foi concebido como um processo de grandes profundidades e dirigido a uma 

vasta parcela da população, deveria contribuir para que os personagens dessa história 

acreditassem novamente em mudanças ao serem capazes de “ler o mundo e, ao lê-lo, 
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transformá-lo” (FREIRE, 1976). Sobre essa temática, Melo e Rodrigues (2009, p. 7) nos 

relatam que: 

 

A pedagogia de Paulo Freire inspirou os principais programas de 

alfabetização e educação popular empreendidos por intelectuais, estudantes e 

católicos, entre eles, a campanha de erradicação do analfabetismo em 1957 
e, em 1958, no Segundo Congresso de Educação de Adultos, surgiu o 

questionamento das campanhas de alfabetização até então desenvolvidas 

que, no entendimento dos participantes do congresso, se limitavam apenas 
ao ensino de assinar o nome. Porém, era necessária, para eles, uma reflexão 

sobre o aspecto de sua participação política nos acontecimentos nacionais. 

 

Assim, a educação popular foi pensada como um movimento de libertação de classes 

desprivilegiadas que se encontravam à margem de condições mínimas para a sua integração 

no mundo como cidadãos plenos. 

Nos anos 60 e 70, essa junção e esse compromisso entre alfabetização e educação 

popular se cristalizam em movimentos nos quais a filosofia e a proposta freirianas se tornam a 

coluna de sustentação dos trabalhos que envolvem a emancipação das classes desfavorecidas. 

As práticas alfabetizadoras desenvolvidas sob a perspectiva de Paulo Freire denunciavam 

abertamente o caráter de divisão de classes e de reprodução da ideologia dominante que 

constavam das propostas educacionais e que objetivavam a permanência das condições de 

exploração, a aceitação pacífica das camadas populares e a manutenção desse status quo 

(FREIRE, 1992). 

 Em consonância com esse cenário radicalizador da proposta freiriana, na educação 

popular, encontra-se o compromisso de transformar as condições reais de vida desses setores 

em matéria-prima a estar presente nos diferentes materiais pedagógicos e, consequentemente, 

nos contextos de aprendizagem. Assim, os trabalhos de educação popular dão início a intensos 

processos de reflexões, análises e discussões, o que, por sua vez, potencializam não só a 

participação daquelas pessoas nesse contexto transformador, mas também sua conscientização 

da importância de fazer parte desse processo.  

Os sujeitos a que essa educação se destina passam a compreender, sob uma 

perspectiva crítica, social e histórica, os motivos que os levaram a viver em tais condições de 

exploração. Ao mesmo tempo em que compreendem isso, passam a se distanciar das 

explicações psicologizantes vigentes e dos fatalismos disseminados pela ideologia dominante 

e começam a avistar possibilidades de mudança e de transformações em suas vidas. 
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Destarte, assiste-se, durante os anos 60 e 70, à institucionalização das novas 

tendências e dos novos movimentos nos campos da educação e cultura que demonstravam 

uma proximidade às lutas dos setores populares.  

Quando se fala em Educação de Jovens e Adultos e em sua trajetória, pode-se dizer 

que apareceram intimamente imbricadas a educação de base, a alfabetização de adultos e a 

cultura popular. Da mesma forma, falar sobre educação popular significa falar sobre a 

presença marcante da dimensão popular no cenário político nacional. Dessa união, resultou o 

fortalecimento de ideias que culminaram em vários movimentos
10

 que surgiram nas décadas 

de 60, 70 e 80, momento em que a participação popular ensejava o enfrentamento dos 

antagonismos, conflitos e adversidades em que a sociedade brasileira estava imersa. 

A herança deixada pela educação popular para o movimento da EJA não só é digna de 

ser recordada, como também permanece tão atual quanto suas origens, uma vez que as 

condições sociais e humanas em que se inserem os jovens e adultos que servem de inspiração 

para as concepções ora adotadas também continuam atuais. Sobre essa atualidade, Arroyo 

(2011, p. 11) relata que: 

 
A educação popular, a EJA e os princípios e as concepções que as 

inspiraram na década de 60 continuam atuais em tempos de exclusão, 

miséria, desemprego, luta pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela vida. Tão 
atuais que não perderam sua radicalidade, porque a realidade vivida pelos 

jovens e adultos populares continua radicalmente excludente. 

 

 Discutir a Educação de Jovens e Adultos mostra-se como uma proposta desafiadora e, 

ao mesmo tempo, necessária. Desafiadora pelo fato de existirem terminologias, concepções e 

perspectivas diversas nos diferentes trabalhos que resultam desse campo da educação, ao lado 

de demarcações e distinções que foram surgindo como resultados de momentos conjunturais e 

políticos. A esse desafio, podem-se juntar outros decorrentes de essa educação hoje enfrentar 

um importante paradoxo: a ampliação das práticas nessa área da educação sob pena, talvez, da 

dissolução de seus compromissos originários. 

 Amplia-se, por um lado, a divulgação de trabalhos dirigidos aos jovens e adultos que 

estiveram fora ou tiveram que se retirar do contexto educacional. Essa ampliação acontece, 

                                                             
10 Sobre esses movimentos, podem-se citar os Movimentos de Educação de Base (MEB), que recebem o apoio 

da Igreja Católica para a realização de suas atividades; os Movimentos de Cultura Popular (MCP), que 

materializam os projetos artísticos e culturais (o teatro de resistência e crítica social, os tipos de música de 

reivindicação, de protesto e de raízes, entre outros) gestados pelos grupos de profissionais liberais preocupados 

com a criação e preservação de uma cultura nacional e autóctone; os Centros Populares de Cultura (CPC) da 

UNE, que expressavam um movimento universitário e secundarista nacional, mostrando, através da arte e música 

estudantis, o comprometimento político e a participação nos rumos do país (COELHO, 2013, p. 12). 
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como citado, delineada por um trabalho de EJA que se construiu (e se constrói) na relação 

direta com a educação popular, emanando de lá seus conteúdos e compromissos sociais, 

políticos, educacionais e profissionais. De outro lado, os pressupostos que ancoravam a 

construção dessa proposta de trabalho mostram-se hoje “ou diluídos ou transfigurados em 

outras proposições cujos impactos sobre a proposta política da EJA nem sempre têm sido 

discutidos ou enfrentados claramente nos debates acadêmico-profissionais” (FREITAS, 2007, 

p. 49). 

 Além disso, a discussão sobre esse segmento da educação se mostra necessária diante 

da dimensão complexa em que se apresenta o mundo em que vivemos atualmente, uma vez 

que é urgente o atendimento às demandas educacionais, aos protagonistas desse cenário e às 

relações emersas pelo comprometimento com a construção de um mundo melhor, digno e 

mais justo.  

 

1.3.2. A EJA sob a perspectiva da dimensão humana 

 

Ao observar a Educação de Jovens e Adultos atualmente, tomando como referencial a 

multiplicidade de sujeitos que dela participam, constata-se que, longe de estar servindo à 

democratização das oportunidades educacionais, ela ainda se conforma no lugar daqueles que 

“pedem menos, podem menos e precisam de menos”. Arroyo (2001, p. 10) nos lembra de que: 

 
Os olhares tão conflitivos sobre a condição social, política, cultural desses 

sujeitos têm condicionado as concepções diversas da educação que lhes é 
oferecida. Os lugares sociais a eles reservados – marginais, oprimidos, 

excluídos, empregáveis, miseráveis... – têm condicionado o lugar reservado 

a sua educação no conjunto das políticas oficiais. A história oficial da EJA 
se confunde com a história do lugar reservado aos setores populares. É uma 

modalidade do trato dado pelas elites aos adultos populares. 

 

Os sujeitos da EJA são, de uma maneira geral, vistos como uma massa de alunos, 

identificados por diferentes nomenclaturas relacionadas diretamente com o fracasso escolar. 

Arroyo (2001, p. 12) destaca ainda o discurso escolar e acadêmico cujo conteúdo os classifica 

como “repetentes, defasados, aceleráveis, analfabetos, candidatos à suplência...”, nomes que, 

segundo Arroyo (ibidem), “deixam de fora dimensões de sua condição humana que são 

fundamentais para as experiências de educação”. Em outras palavras, concepções e propostas 

da EJA comprometidas com a formação humana devem estar, necessariamente, atreladas à 

compreensão de quem são esses sujeitos e de quais processos pedagógicos deverão ser 

desenvolvidos para dar conta de suas necessidades e desejos. Possivelmente, nesse ponto, 
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comecem a se diferenciar as concepções e propostas da EJA, ou seja, como a escola os vê e 

como eles próprios se veem. 

Arroyo (2001, p. 12) diz que a LDB fala apropriadamente da Educação de Jovens e 

Adultos, pois: 

 
Quando se refere à idade da infância, da adolescência e da juventude não 

fala em educação da infância e da adolescência, mas de Ensino Fundamental. 

Não fala em educação da juventude, mas de Ensino Médio; não usa, 

lamentavelmente, o conceito educação, mas ensino; não nomeia os sujeitos 
educandos, mas a etapa, o nível de ensino. Entretanto, quando se referem a 

jovens e adultos, nomeia-os não como aprendizes de uma etapa de ensino, 

mas como educandos, ou seja, como sujeitos sociais e culturais, jovens e 
adultos. Essas diferenças sugerem que a EJA é uma modalidade que 

construiu sua própria especificidade como educação, com um olhar sobre os 

educandos. 

 

 A inclusão da EJA na LDB abriu outras perspectivas e incorporou uma conceituação 

de formação mais alargada, acontecendo na pluralidade das vivências humanas. A defesa de 

conhecimentos, de saberes e da cultura popular passa a ser algo a ser discutido com maior 

profundidade, pois se trata da incorporação de um dos traços mais marcantes da formação 

humana: reconhecer a diversidade de espaços, tempos e relações em que nos constituímos 

humana, social, cognitiva e culturalmente. Dessa forma, o legado histórico da educação 

popular, atrelado à concepção de formação humana, não pode se perder no conceito estreito 

de ensino e deve ser recuperado pela concepção de educação nas experiências populares da 

EJA. 

 Nesse sentido, uma questão fundamental é pensar os sujeitos da EJA por uma 

perspectiva da dimensão humana, ou seja, além da condição meramente escolar. O objetivo 

não deve ser o de institucionalizar a EJA como uma modalidade dos Ensinos Fundamental e 

Médio, mas o de entendê-la como uma modalidade própria que avançou nas concepções de 

educação e de formação humana, pois, como relata Arroyo (2001, p. 14), “quanto menos 

institucionalizada for a EJA nas modalidades das etapas de ensino, maior poderá ser a sua 

liberdade de avançar no movimento pedagógico e de contribuir para um diálogo fecundo com 

essas modalidades de ensino”. 

 Assim, ter o ser humano e sua humanização como base para as reflexões, decisões e 

atitudes pedagógicas significa não reduzir as questões educativas a conteúdos mínimos, a 

cargas horárias mínimas e a aprovações/reprovações, pois aprisionar a EJA nesses pequenos 

horizontes pode significar um preço alto a ser pago: o de colocar em segundo plano os 

avanços deixados pela educação popular à Educação de Jovens e Adultos. Projetos de ensino 
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progressistas e inspirados em concepções totalizantes de formação correm o risco de ficar à 

margem dos muros da escola porque não cabem na rigidez da institucionalização das etapas 

de ensino.  

A escola não pode pensar que, fora dela e de seus currículos, não existe conhecimento, 

civilização ou cultura. A educação popular já chamava nossa atenção para o fato de que a 

escola deve ser compreendida como um dos espaços e tempos educativos, formadores e 

culturais, sendo que esse espaço e tempo são sim imprescindíveis, mas não únicos. 

 É importante ressaltar que não se ignoram aqui os saberes e competências escolares. 

No entanto, esses saberes e competências devem ir ao encontro de horizontes vinculados aos 

processos de emancipação, libertação e humanização. Os conteúdos curriculares devem estar 

atrelados à condição humana e ao desenvolvimento da capacidade de participação em práticas 

políticas, sociais e culturais, ou seja, devem constituir um espaço educativo não de abstração, 

em que a preocupação maior é o prosseguimento de séries; mas de diálogos e atitudes em que 

se pregue o direito à formação humana, ao conhecimento, à cultura, à emancipação e à 

dignidade. 

 Deve-se procurar compreender o que esses sujeitos, em sua condição de alunos e 

participantes de seu processo de aprendizagem, vêm tentando demonstrar implícita ou 

explicitamente, seja pelo abandono, pela dificuldade de permanência, seja pela forma como 

organizam e demonstram (ou não) seus anseios e necessidades. Dessa forma, valorizar as 

questões culturais pode se constituir em um fator potencializador que transforme a escola num 

lugar em que haja diálogo, troca e aproximações. Freire (1996, p. 23) corrobora essas ideias e 

acrescenta que: 

 
É nesse sentido que ensinar não é simplesmente transferir conhecimentos, 

conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo 
ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, 

as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, 

não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

 

A escola, indubitavelmente, será mais exitosa se se transformar em uma instituição 

mais flexível, trazendo para o seu cotidiano práticas pedagógicas que atendam às dimensões 

do desenvolvimento e ampliem o sentido de pertencimento. Para tanto, é fundamental que os 

programas de formação de professores se debrucem em estudos e pesquisas a respeito das 

realidades e cotidianos dos alunos que chegam à EJA, a respeito das diferentes formas de 

atendê-los e a respeito de um modelo pedagógico mais próspero e favorável para todos 
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aqueles que veem, nesse segmento da educação, muitas vezes, a última, senão única, 

oportunidade de escolarização. 

 Portanto, edificar uma EJA que leve em consideração, em seus processos pedagógicos, 

a identidade desses jovens e adultos implica refletir sobre as possibilidades de transformar a 

escola que os recebe em um ambiente aberto. Falar em uma escola aberta, no caso da EJA, 

significa falar em uma instituição que valorize os interesses, os conhecimentos, a participação 

e as expectativas dos indivíduos que a ela recorrem; que mantenha uma relação de respeito 

com seus alunos, colocando esse respeito em prática, e não somente em documentos oficiais 

ou em enunciados de programas e conteúdos; que mantenha a proposta de motivá-los e 

mobilizá-los, desenvolvendo conhecimentos que partam do mundo desses sujeitos para a 

construção de um aprendizado significativo que os torne cidadãos plenos com capacidade 

para “recriar ou refazer o ensinado” (FREIRE, 1996, p. 24) e, enfim, que demonstre interesse 

por esses alunos como cidadãos, e não como simples objetos de aprendizagem. 
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2. DO VISÍVEL AO INVISÍVEL SOBRE O ATO DE LER: perspectivas metodológicas 

 

 Neste capítulo, descreveremos o cenário em que se desenvolveu a pesquisa e a fase de 

elaboração dos instrumentos utilizados na coleta de dados. Além disso, traçaremos o caminho 

percorrido para a coleta de dados e desenvolvimento do estudo.  

 

2.1. Cenário da pesquisa 

 

Nossa pesquisa teve como locus de investigação o curso técnico em Eletrotécnica 

integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) – campus Itaperuna, 

que foi implantado pelo Governo Federal, em parceria com o Governo Municipal de 

Itaperuna, dando continuidade ao Programa de Expansão da Rede de Educação Profissional 

do Ministério da Educação (MEC).  

O município de Itaperuna está localizado no noroeste do estado do Rio de Janeiro, a 

aproximadamente 300 km de distância da capital. Em 2010, de acordo com dados do IBGE, o 

município contava com uma população de cerca de 96.000 habitantes, apresentando uma 

densidade demográfica de 86,42 hab/km
2
. Dessa população, cerca de 88.000 habitantes 

residem em áreas urbanas e 8.000, em áreas rurais. 

Itaperuna se destaca como o maior e um dos mais desenvolvidos municípios do 

noroeste fluminense. Ainda de acordo com dados do IBGE, o PIB per capita municipal era de 

R$ 17.309,05 em 2011, e os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano
11

 apontavam para 

um IDHM de 0,73 em 2010, fazendo com que Itaperuna ocupasse a 23ª posição no ranking, 

por ordem decrescente, da relação dos municípios fluminenses por Índice de 

Desenvolvimento Humano. 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,511 para 0,73, enquanto o IDHM 

da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica uma taxa de 

crescimento de 42,86% para o município e 47% para a UF e uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 55,21% para o município e 53,85% para a UF. Tanto no 

município quanto na UF, a dimensão cujo índice mais cresceu, em termos absolutos, foi 

Educação (com crescimento de 0,348 no município e 0,358 na UF), seguida por Longevidade 

e por Renda.  

                                                             
11 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/itaperuna_rj 
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A cidade atrai um grande fluxo de moradores de municípios vizinhos por possuir o 

comércio mais desenvolvido do noroeste do estado e por contar com a instalação de grandes 

empresas e com a implantação de instituições de ensino superior e de um campus do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.   

As atividades do campus Itaperuna foram iniciadas em 23 de março de 2009, contando 

com o ingresso de 200 alunos nos seguintes cursos: Integrado em Eletrotécnica, Integrado em 

Eletrotécnica (PROEJA) e Subsequente em Guia de Turismo, cursos escolhidos pela 

comunidade por meio de audiências públicas. 

O curso PROEJA (objeto de investigação de nosso estudo), no campus Itaperuna, 

contou com seu primeiro processo seletivo em 2008, disponibilizando 25 vagas para o 

primeiro semestre e 25 vagas para o segundo semestre de 2009, dando início às atividades do 

curso juntamente com a inauguração do campus. Nesse processo, a seleção se deu com prova 

de conteúdos específicos do Ensino Fundamental, a exemplo do que acontece, ainda hoje, 

com os cursos integrados regulares oferecidos no turno diurno. Entretanto, percebeu-se que 

esse tipo de seleção continuava segregando os alunos, dando oportunidades somente àqueles 

que haviam tido melhores oportunidades durante o período em que frequentaram o Ensino 

Fundamental e mantendo invisibilizados aqueles que já tinham sido excluídos do sistema 

educacional e consequentemente do mercado de trabalho formal que exigia deles certificações 

de escolaridade. Dessa forma, em 2011, para ingresso em 2012, a seleção para entrada no 

curso passou a ser feita através de entrevista e questionário socioeconômico, o que mudou 

bastante o cenário, atendendo, de forma mais abrangente, às classes populares, ou mais, 

àqueles cuja escolaridade foi marcada por descontinuidades ou por experiências não exitosas 

que os fizeram acreditar que o espaço escolar não era para eles.  

Desde sua implantação, o campus ofertava 25 vagas semestralmente para o curso 

técnico em Eletrotécnica integrado à EJA até que, em 2012, houve uma mudança na 

regulamentação didático-pedagógica, e o PROEJA deixou de ser semestral, passando a ser 

anual a partir do primeiro semestre de 2012 e ofertando 30 vagas em seus processos seletivos 

anuais. Em quase todos os anos, foram preenchidas todas as vagas ofertadas, com exceção 

apenas da seleção para entrada em 2011, quando o curso contou apenas com 18 inscritos, e da 

seleção para 2014, quando somente 19 vagas foram preenchidas inicialmente, mas, nessa 

ocasião, foi aberto um aditivo ao edital, e as 11 vagas remanescentes foram ocupadas.  

Conforme se pode observar, o campus conta com a inserção do PROEJA em seu rol de 

cursos desde sua inauguração. Como o curso PROEJA, nessa instituição, não foi imposto e 

nem implantado em um campus que já se encontrava em desenvolvimento, e sim construído 
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junto com ele desde seu início, percebemos, na maioria das vezes, uma adesão de servidores e 

alunos a políticas de fortalecimento do curso e um relacionamento realmente integrado e 

fortificado pela participação de ambos no processo de ensino e aprendizagem. Esse fato 

contribuiu para que tivéssemos as portas da instituição abertas em todas as etapas de nossas 

investigações; pois, ao perceber que tínhamos a intenção de fortalecer essa relação e 

contribuir para que o aluno se sentisse cada vez mais parte fundamental da escola, a equipe 

gestora e os docentes não mediram esforços para nos auxiliar no que fosse possível. 

No primeiro semestre de 2014 (período de nossas investigações), o curso contava com 

três turmas anuais: o PROEJA I, o PROEJA II e o PROEJA III (turma concluinte no segundo 

semestre de 2014). Além disso, ainda havia, no curso, as duas últimas turmas semestrais: o 

PROEJA V (concluinte também no segundo semestre de 2014), e o PROEJA VI (concluinte 

no primeiro semestre de 2014). 

Nossa pesquisa contou com a participação de 30 alunos. Dentro desse universo de 30 

alunos, havia 5 alunos do PROEJA I, 3 alunos do PROEJA II, 10 alunos do PROEJA III, 5 

alunos do PROEJA V e 7 alunos do PROEJA VI.  

A pesquisa foi constituída em uma base empírica, numa abordagem qualitativa, pois, 

apesar de utilizarmos o software de planilha eletrônica Excel, o processo metodológico de 

análise das respostas ao questionário se deu através de categorizações temáticas dos termos 

recorrentes nas respostas dadas às questões abertas. Esses termos foram agrupados e 

organizados em torno de núcleos temáticos, segundo a análise categorial temática proposta 

pela Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin. O indicador principal, para essa etapa de 

análises, foi a frequência, procurando estabelecer, nas questões abertas, as categorizações a 

partir dos temas.  

Já a identificação dos códigos foi feita com o apoio das pesquisas empíricas do 

sociólogo Basil Bernstein. Ambas as teorias nos auxiliaram a explicitar o sentido subjacente 

ao conteúdo das falas gravadas e transcritas. 

Quanto aos objetivos, nosso trabalho foi delineado por uma pesquisa exploratória e 

investigativa, visto que o fato de dar visibilidade às concepções de leitura do aluno do 

PROEJA e de conhecer manifestações sociais e linguísticas que circundam essas 

manifestações ainda é pouco explorado e que pretendemos, através das contribuições de nosso 

estudo, proporcionar uma maior familiaridade com esse problema. 

Quanto à natureza, nossa pesquisa se configura num trabalho científico original cujos 

procedimentos se caracterizaram por uma pesquisa de campo com levantamento de dados, 
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uma vez que nossas fontes de informação se constituíram de um questionário semiestruturado 

e da coleta de narrativas orais a partir de figuras sem texto e de um pequeno trecho escrito. 

  

2.2. Construção dos instrumentos para coleta de dados 

 

 Esta seção tem o objetivo de mostrar os caminhos percorridos para a construção dos 

nossos instrumentos de pesquisa: o questionário (anexo A), as figuras (anexo B) para a coleta 

de uma narrativa oral a partir de uma história em sequência sem texto escrito e o trecho 

(anexo C) para a coleta de uma narrativa oral a partir de uma história em sequência com texto 

escrito. Na ocasião, também descreveremos como se deu a aplicação de tais instrumentos no 

campo de pesquisa.   

 

2.2.1. Elaboração do questionário 

 

Nosso questionário foi elaborado com base na obra de Selltiz (1975), intitulada 

“Métodos de pesquisa nas relações sociais”. A escolha desse autor nos ajudou a entender 

como deveríamos construir nossa ferramenta de pesquisa de modo a obter, de maneira mais 

precisa, as informações que buscávamos.  

De acordo com Selltiz (1975), um questionário pode nos fornecer uma grande gama de 

informações, pois, através do peso que se dá à descrição verbal da pessoa, o pesquisador tem a 

oportunidade de interpretá-la por meio de outros conhecimentos ao seu respeito ou de uma 

determinada teoria, além de poder inferir a respeito de aspectos que se encontram ao redor do 

entrevistado, mas que ele não descreveu. Dessa forma, quaisquer que sejam a quantidade e o 

tipo de interpretação, o ponto de partida é a verbalização da pessoa. Por isso, o questionário 

só pode obter material possível de ser relatado pela pessoa e obviamente sobre algo que ela 

esteja disposta a fazê-lo. 

Para isso, foi necessário, no momento dessa construção, refletir sobre o objetivo de 

nossas indagações para que ultrapassássemos as possíveis limitações das respostas e 

pudéssemos conseguir dos indivíduos entrevistados descrições de seus sentimentos em 

relação a um objeto, sua imagem desse objeto, suas opiniões a respeito dele e seu 

comportamento diante dele.  

Pensando nessa visão científica e investigativa, elaboramos o questionário formado 

por 94 perguntas (algumas delas com desdobramentos) semiestruturadas, divididas em 14 
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blocos que se agrupavam em três unidades: identificação do aluno, relação com a leitura e 

códigos linguísticos. 

A primeira unidade, representada pelo quadro 2, engloba os três primeiros blocos do 

questionário, e suas perguntas tiveram como base a pesquisa de Carmo (2010), que também 

foi orientada em conformidade com os critérios estabelecidos por Selltiz (1975). É importante 

destacar que um corpus de pesquisas sobre a Educação de Jovens e Adultos vem se 

construindo na região norte/noroeste fluminense, tendo como foco diferentes objetos de 

investigação, tais como a escrita, a leitura, o reconhecimento social e a permanência na 

escola, de modo que os dados obtidos possam contribuir para a constituição de um diálogo 

reflexivo sobre essa educação. 

 

Quadro 2 – Unidade de identificação do aluno 

Bloco 1: Identificação social 

Bloco 2: Identificação ocupacional e econômica 

Bloco 3: Trajetória de vida estudantil 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Nesse caminho, inserimos, no quadro 2, perguntas que objetivavam levantar dados 

sobre as características sociais e econômicas dos alunos e sobre informações relativas à sua 

trajetória de vida estudantil, trazendo indagações relacionadas às suas entradas e saídas da 

escola (caso tivesse acontecido), aos motivos que os levaram a abandonar os estudos e a 

voltar em outro momento e às suas perspectivas para o futuro. Compreender os fatores 

responsáveis por essas circunstâncias nos auxiliou a conhecer melhor os sujeitos de nossa 

investigação e entender o contexto do qual emergiram nossas informações. 

 A segunda unidade, chamada de “relação com a leitura”, é apresentada em seguida, no 

quadro 3. 

 

Quadro 3 – Unidade de relação com a leitura 

Bloco 4: Qualidade da leitura 

Bloco 5: Leitura na sala de aula 

Bloco 6: Leitura fora da sala de aula 

Bloco 7: Ações e reações 

Bloco 8: Relação com o professor em função da leitura 

Bloco 9: Relação com os colegas de sala em função da leitura 

Bloco 10: Relações no trabalho em função da leitura 

Bloco 11: Comportamento em relação à leitura 

Bloco 12: Relação com a Língua Portuguesa 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Desta unidade, constaram averiguações relacionadas mais diretamente com a leitura. 

Assim, intencionamos buscar, com as respostas dos alunos, suas concepções e visões a 

respeito da leitura e a maneira como essa capacidade é apresentada pelos alunos dentro e fora 

da escola, no desempenho do próprio corpo quando leem e na relação com o ambiente escolar, 

com o ensino de Língua Portuguesa e com a maneira como se comportam diante do ato de ler. 

Em nosso questionário, houve ainda uma terceira unidade, denominada “códigos 

linguísticos”, que será apresentada pelo quadro 4. 

 

Quadro 4 – Unidade dos códigos linguísticos 

Bloco 13: Códigos linguísticos 

Bloco 14: E você? 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O autor Bernstein (1996) nos relata que, para melhor compreender a transição família-

escola e seus problemas decorrentes, é necessário atentar para o período que antecede o 

ingresso na escola, isto é, a família, que, por sua vez, trata-se de um microcosmo das 

ordenações macroscópicas da sociedade. Dessa forma, esta unidade de nosso instrumento de 

pesquisa esteve voltada para a descoberta de fatores que nos pudessem revelar, a partir do 

meio social do aluno (não só em seu meio familiar, mas também entre seus pares), dados que 

contribuíssem para nossas descobertas quanto ao código linguístico pelo qual aquele aluno se 

orientava. Em seguida, fechamos o questionário, trazendo perguntas sobre o valor que o aluno 

daria à leitura, sobre a maneira como ele geralmente lançaria seu olhar sobre os textos e como 

se relacionariam com eles. 

2.2.1.1 Conteúdo das perguntas 

 

O questionário se configura num instrumento-base de análises. Portanto, a confecção 

de suas perguntas se deu de modo bastante cauteloso para que obtivéssemos as respostas 

adequadas para uma pesquisa social.  

As proposições de Selltiz (1975) nos alertaram sobre esse cuidado com o planejamento 

das perguntas e, dessa forma, não só ampliaram nossa visão de uma pesquisa empírica e 

investigativa, como também nos orientaram para a maneira correta de estruturar nosso 

instrumento de pesquisa. 

Nesse propósito, apropriamo-nos das ideias do autor para a obtenção de informação 

sobre o que o aluno sabe ou crê sobre a leitura, o que ele espera dela, o que ele sente ou 
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deseja quando lê, se ele pretende fazer, faz ou fez algo em relação a essa capacidade, bem 

como a respeito de suas explicações ou razões para qualquer das coisas precedentes. 

A partir dessas considerações, Selltiz (1975, p. 273-286) nos propõe a construção de 

um questionário voltado basicamente para seis tipos de conteúdos, que são: 

 

1- Conteúdo dirigido principalmente para a verificação de “fatos
12

”; 

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 comportamento. 

 

O autor destaca que os “fatos” apresentados precisam sempre ser avaliados através de 

sua credibilidade. Assim, é sempre importante fazer perguntas sobre como a pessoa obteve 

conhecimento do “fato”, sobre qual motivo pode ter levado a pessoa a descrever o “fato” 

daquela forma e sobre até que ponto a lembrança que a pessoa tem do “fato” é exata. 

Ainda de acordo com as proposições de Selltiz, a primeira pergunta deve estar 

relacionada à verificação dos “fatos”. No entanto, é importante que, a partir dessa verificação, 

as afirmações sejam ratificadas e as contradições sejam esclarecidas. Por isso, as respostas ao 

questionário devem ser validadas com perguntas que transcendam a subjetividade do 

indivíduo e consigam obter, de forma clara e precisa, informações coerentes sobre o que se 

objetiva investigar. 

Dessa forma, após a verificação dos “fatos”, o instrumento de pesquisa deve partir 

para a verificação das crenças quanto ao “fato”, buscando trazer à tona as inter-relações ou 

estruturas que levaram a pessoa à constatação de tal “fato”.  

Partindo dessas orientações, procederemos à explicação de cada tipo de conteúdo de 

nossas perguntas com exemplos extraídos de nosso instrumento. 

De acordo com o autor que tomamos por base, além de dados objetivos de 

identificação (idade, religião, nacionalidade, estado civil, profissão), o conteúdo dirigido 

principalmente para a verificação dos fatos contempla também: 

                                                             
12 Para Selltiz (1975, p. 274), o fato focaliza a descrição ou compreensão de um acontecimento, uma situação ou 

uma comunidade e é frequentemente possível, para o autor, verificar a exatidão da informação sobre o fato 

através da comparação de descrições de várias pessoas. 
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- Características (comportamentos, crenças, sentimentos, desejos, intenções) de 

pessoas conhecidas pelo entrevistado; 

- Acontecimentos, circunstâncias, programas que o entrevistado conheça; 

- Descrição ou compreensão de um acontecimento, uma situação ou uma comunidade 

sobre a qual seja possível verificar a exatidão da informação através da comparação de 

descrições de várias pessoas. 

A condição para que a verificação do “fato” aconteça é que o entrevistado se lembre 

de alguma coisa, de alguém ou de algum acontecimento. As perguntas, a seguir, contempladas 

em nosso questionário, estão voltadas para essa verificação: 

  4.1. Quem lê bem na sua sala?  

4.6. Quem lê bem na sua família?  

4.11. Algum(a) colega de sala seu / sua já lhe disse que você lê bem? Você 

concordou? Por quê? 

4.12. alguém da sua sala de aula já fez algum tipo de comentário sobre a sua leitura? 

4.13. Alguém do seu círculo de amizades ou da sua família já lhe disse que você lê 

bem? 

4.14. Alguém do seu círculo de amizade ou da sua família já fez algum tipo de 

comentário sobre a sua leitura? 

5.1. O que você leu no último bimestre, na sala de aula? 

6.1. O que você leu nos últimos dois meses [fora da sala de aula]? 

8.1. Você se lembra de algum professor de Português do qual tenha gostado? 

8.3. Você se lembra de algum professor de Português do qual não tenha gostado? 

8.10. Algum professor seu já criticou a sua leitura na frente da turma? 

12.1. Que nota você tirou na última avaliação de Língua Portuguesa? 

13.2. Seu pai / sua mãe costumava ler histórias para os filhos quando você era criança? 

13.3. Você gosta de ler histórias para seus filhos / amigos? 

No conteúdo dirigido principalmente para a verificação de crenças quantos aos 

fatos, a resposta “não será usada para verificar o que é objetivamente verdade, mas para obter 

a imagem das crenças do entrevistado” (SELLTIZ, p. 276). Para tanto, é necessário que o 

investigador, antes de fazer perguntas sobre a natureza da crença de uma pessoa, verifique se 

aquela pessoa tem qualquer crença ou informação significativas para o assunto pesquisado. 

Por isso, em nosso questionário, nos preocupamos primeiramente em levantar dados sobre a 

verificação de “fatos” para, em seguida, verificarmos as crenças quanto aos fatos. Nesse tipo 
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de pergunta, delineamos um caminho a ser percorrido para verificar as crenças dos alunos 

quanto à leitura, ou seja, não tínhamos a intenção de verificar fatos objetivos, mas de saber o 

que eles acreditavam que seriam os “fatos”. Assim, suscitamos, de modo mais próximo do 

concreto, ideias que eles tinham a respeito de boa leitura e elaboramos as seguintes perguntas: 

4.5 e 4.10. Por que você acha que ele/ela lê bem? 

4.7. Só você acha isso [que ele/ela lê bem]? 

8.1 e 8.3. Por que gostou/não gostou dele/dela [professor]? 

8.4. Seus colegas sentiram o mesmo? 

No conteúdo dirigido principalmente à verificação de sentimentos, Selltiz (1975, p. 

278) destaca que:  

  

[...] a melhor maneira para pesquisar sentimentos e motivos é fazer 
perguntas que deem à pessoa grande liberdade para a resposta. 

Frequentemente, as reações emocionais são excessivamente complexas para 

que sejam descritas numa frase. [...] Uma pesquisa de reações emocionais, 
para que dê uma imagem completa, precisa descobrir não apenas os 

sentimentos do indivíduo, mas também as circunstâncias em que há 

tendência para o aparecimento de tais sentimentos. As duas coisas podem ser 

estudadas, de maneira mais concreta, através de sua ligação com 
acontecimentos específicos no passado da pessoa. 

 

Dessa forma, passamos para a verificação de sentimentos do aluno quanto à leitura, 

pois, como continua a nos dizer SELLTIZ (ibid), “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”. Assim, elaboramos perguntas abertas que favorecessem a 

coleta dessa informação, tais como seguem nos exemplos: 

5.5. Qual/Quais você mais gostou de ler? 

5.6. Qual/Quais você não gostou de ler? 

5.7. O que sentiu [quando teve que ler algo em voz alta na sala de aula]? 

7.1. Quando a professora fala “vamos ler”, você fica: 

7.2. Quando a professora fala “vamos ler”, você sente: 

8.7.1. Você se lembra de uma atividade de leitura da qual tenha gostado? 

8.7.2. Você se lembra de uma atividade de leitura da qual não tenha gostado? 

8.10. Algum professor seu já criticou a sua leitura na frente da turma? O que você 

sentiu?  
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Com essas perguntas, pretendemos descobrir sentimentos do aluno, seus êxitos e 

frustrações, a respeito da leitura, pois as respostas poder-nos-iam apresentar reações pautadas 

em sensações que o aluno apresentaria em decorrência da segurança/insegurança ou da 

vontade ou não vontade de ler. 

No conteúdo dirigido principalmente à descoberta de padrões de ação, foram 

elaboradas perguntas cujo conteúdo foi dirigido principalmente à verificação da ação dos 

alunos, ou seja, suas definições quanto ao comportamento adequado em uma situação de seu 

interesse, seja como “reflexo do clima predominante de opinião, seja como base para a 

predição de seu provável comportamento em tais situações” (Selltiz, 1975, p. 279). Ainda 

segundo o autor (ibidem): 

 
As definições de ação adequada frequentemente têm dois componentes: 

padrões éticos do que deve ser feito e considerações práticas quanto ao que é 
possível fazer. As perguntas podem dirigir-se a um ou a outro desses 

componentes. [...] Tais orientações resultam, quase sempre, das expectativas 

sociais idealistas às quais o indivíduo foi submetido no ensino de 
representantes societários - pais, clérigos, professores, porta-vozes do 

governo. 

 

Destarte, como exemplos desse tipo de pergunta, constituímos as seguintes 

indagações: 

4.3. Você gostaria de ler tão bem quanto ele(s) / ela(s) [amigos ou membros da 

família]? 

4.4. Você acha que seria capaz de se esforçar para alcançar isso? 

8.8. Você acha que, para ler melhor, o professor de Português deveria passar mais 

atividades de leitura para a turma? 

8.9. Você faria essas atividades? 

10.2. Se você tivesse uma ótima oportunidade de emprego para o qual fosse exigida 

uma boa habilidade leitora, o que faria para desenvolver essa habilidade e conseguir o 

emprego? 

 Com essas perguntas, procuramos observar, em situações hipotéticas, em que o aluno 

se sentisse livre para idealizar uma resposta, se ele ainda se prenderia a algum tipo de amarra 

de ordem social que nos orientasse na compreensão de sua relação com a leitura. 

 No conteúdo dirigido principalmente para a verificação do comportamento presente 

ou passado, a observação de um fato é de suma importância, pois o conhecimento do modo 
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como o indivíduo se comporta no presente ou se comportou no passado pode ser de grande 

valor para a predição do comportamento futuro, conforme aborda Selltiz (1975, p. 283): 

 
O comportamento presente ou passado de qualquer pessoa é um tipo de 

"fato" que se pode observar de uma posição extremamente favorável. [...] A 
maneira pela qual uma pessoa se comportou anteriormente, em determinado 

tipo de situação, é, na ausência de provas contrárias, uma indicação de seu 

comportamento futuro em situações semelhantes. 

 

 Portanto, como parte integrante desse tipo de conteúdo, investigamos as relações 

cotidianas dos alunos diante da leitura e buscamos informações concretas sobre o passado de 

sua leitura para entendermos o valor dado por eles àquilo que leem ou leram. Exemplos:  

11.1. Você tem alguma coisa que leu guardada com você agora? O quê? Por que 

guardou? 

11.2. Você já guardou alguma coisa que leu há muito tempo? O quê? Por que está 

guardado? 

11.3. Qual foi o último texto/livro que você leu? 

11.4. De qual parte desse texto/livro você mais gostou? 

11.5. De qual parte desse livro/texto você gostou menos? 

11.6. Para você, foi fácil ou difícil ler o texto/livro? 

No conteúdo dirigido principalmente às razões conscientes de crenças, sentimentos 

ou comportamentos, o pesquisador deve se interessar em descobrir as causas que o 

entrevistado é capaz de apresentar para suas crenças, seus sentimentos, suas orientações ou 

comportamentos. Na verdade, entra em cena o interesse em descobrir o “porquê” que permeia 

as respostas daquele que é o objeto de estudo. No entanto, apesar de perguntar “por quê?” 

pareça ser algo bem simples, as respostas raramente o são. Por isso, é importante que o 

pesquisador “considere os vários fatores que podem influir na crença, no comportamento, etc., 

em que está interessado, bem como preveja a consideração de cada fator, através de perguntas 

específicas, e não apenas um „por quê?‟” (SELLTIZ, 1975, p. 284). 

É importante ressaltar que perguntas direcionadas a este conteúdo estiveram presentes 

em grande parte dos blocos de nosso questionário, com a finalidade de levantar dados sobre as 

razões que levaram os entrevistados a estabelecerem determinadas crenças, sentimentos, 

orientações ou comportamentos em relação à leitura, diante de situações específicas 

evidenciadas pelas perguntas. Seguem alguns exemplos: 

12.3. Caso sua resposta tenha sido „não‟ na pergunta anterior, o que contribuiu para 

que você se surpreendesse? 
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14.1.1. Em que circunstâncias saber ler tem valor para você? 

Assim foi formado o conteúdo das perguntas que integraram o nosso questionário. As 

respostas ao questionário foram gravadas, e esse procedimento de coleta de dados foi 

fundamental para a pesquisa, pois, além de registrar e preservar detalhes das falas dos 

depoentes, permitiu-nos prestar mais atenção aos depoimentos cedidos.  

Após a transcrição das falas, o material recolhido foi organizado, sistematizado e 

condensado. As aproximações entre as respostas foram verificadas e destacadas de forma que, 

sem perder seu caráter próprio, elas dessem conta do máximo de fatos expressos. Os temas 

recorrentes nas respostas a cada pergunta do questionário foram agrupados e organizados em 

torno de núcleos temáticos, seguindo proposições da análise categorial temática, de Laurence 

Bardin. Durante esse processo, os dados foram sendo inseridos no software de planilha 

eletrônica Excel para análise e construção de tabelas e gráficos. 

 

2.2.2. Elaboração dos instrumentos-base para as narrativas orais 

 

 Para essa fase da pesquisa, decidimos trabalhar com dois instrumentos de coleta de 

dados que se complementaram: 1) narrativas orais a partir de figuras sem texto escrito e 2) 

narrativas orais a partir de um texto escrito. Ambas as elaborações desses instrumentos serão 

descritas a seguir. 

 

2.2.2.1. Narrativas orais a partir de figuras sem texto escrito (pronto) 

 

Em seu artigo intitulado “Uma crítica ao conceito de educação compensatória”, Basil 

Bernstein (1987) descreve uma pesquisa feita com crianças pertencentes a classes sociais 

distintas, para exemplificar e esclarecer os usos da linguagem ligados ao contexto 

(significados particularistas) e usos da linguagem menos ligados ao contexto (significados 

universalistas). Na ocasião, foi dada às crianças uma série de quatro figuras que formavam 

uma história em sequência e lhes foi pedido que contassem essa história. 

 A primeira figura mostrava meninos jogando futebol; a segunda exibia uma bola 

passando através da janela de uma casa; a terceira apresentava um homem fazendo gestos de 

ameaça, e, na quarta figura, uma mulher olhava pela janela enquanto os meninos se 

afastavam. Duas das histórias recolhidas foram as seguintes: 

 

três meninos estão jogando bola e um menino chuta a bola e ela atravessa a 

janela... a bola quebra o vidro e os meninos olham para ela... e sai um 
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homem e grita com eles... porque eles quebraram o vidro... então eles 

fogem... e depois essa senhora olha pela janela... e ela diz aos meninos para 
irem embora 

Número de substantivos: 13. Número de pronomes: 6. 

 
eles estão jogando bola e ele chuta ela... e ela atravessa ela quebra o vidro... 

e eles olham para ela... e ele sai e grita com eles porque eles quebraram... 

então eles fogem... e depois ela olha pra fora... e ela diz pra eles irem embora 

Número de substantivos: 2. Número de pronomes: 14. 

  

A partir desses exemplos, o autor explicita os conceitos de significações universalistas 

e particularistas, dizendo que, na primeira história, o ouvinte não precisaria ter as figuras que 

serviram de base para a história para compreendê-la, ou seja, ela independe de seu contexto de 

origem, o que nos diz que a criança se orienta por significações universalistas. Para essa 

criança, o trabalho pedido era encarado como um contexto no qual ela deveria explicitar, pela 

linguagem, suas próprias significações.  

Já a segunda história é estreitamente ligada a seu contexto e, por isso, suas 

significações são implícitas, o que nos mostra que a criança se orienta por significações 

particularistas. Para ela, o trabalho pedido não era encarado como algo sobre o qual ela 

deveria explicitar suas significações. 

Em outras palavras, poderíamos dizer que: 

 

o discurso da primeira criança produziu significações universalistas no 

sentido de que as significações estão liberadas do contexto e, por isso, 

suscetíveis de serem compreendidas por todos, enquanto que o discurso da 

segunda produziu significações particularistas, no sentido de que as 
significações estão estreitamente ligadas ao contexto, e que só seriam 

plenamente compreendidas pelos outros se estes tivessem acesso ao contexto 

que originou o discurso (BERNSTEIN, 1987, p. 50).  

 

 A partir dessas considerações, procedemos à elaboração do nosso segundo instrumento 

de coleta de dados. 

Inicialmente percebemos que a pesquisa descrita por Bernstein trabalhava com 

crianças e que deveríamos adaptá-la ao nosso contexto para verificar se tais fatos observados 

também se verificavam na realidade em que estávamos trabalhando. 

Dessa forma, em vez de mostrar, aos sujeitos de nossa pesquisa, crianças jogando 

futebol, decidimos mostrar a eles figuras que estivessem em maior consonância com a sua 

realidade. Então, após algumas reflexões, chegamos à conclusão de que poderíamos utilizar 

figuras que mostrassem um acidente de trabalho, já que esse era um tema que fazia parte do 

conteúdo programático de uma disciplina ministrada no curso PROEJA. 
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Assim, fizemos uma longa busca pela rede mundial de computadores e finalmente 

encontramos o que estávamos buscando. No sítio da Câmara Multidisciplinar de Qualidade de 

Vida (CMQV), havia informações sobre a “Cartilha do trabalho seguro e saudável em 

quadrinhos”
13

 e um link para acessar e baixar essa publicação. Tratava-se de uma publicação 

gratuita elaborada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(ANAMATRA
14

) cujo público-alvo eram os estudantes do ensino fundamental e médio, 

principalmente da rede pública, e, em especial, aqueles que estavam se preparando para entrar 

no mercado de trabalho: estudantes dos cursos profissionalizantes e da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e respectivos professores.  

Percebemos imediatamente que esse seria o melhor caminho para alicerçar nosso 

instrumento de pesquisa. No entanto, a cartilha apresentava 64 páginas e obviamente 

necessitava de adaptação para responder às nossas expectativas. Então, escolhemos uma parte 

da cartilha que relatava, através de quadrinhos, um acidente com um operário da construção 

civil que, enquanto trabalhava em um andaime de grande altura, se lembrou de usar o cinto de 

segurança que o prendia ao andaime, mas não se lembrou de que era também necessário 

prender esse instrumento à parede para evitar o risco de desequilíbrio da estrutura e de uma 

possível queda. Seu título era “Uma história que poderia ser diferente”, e ela estava 

distribuída num total de 20 quadrinhos, o que ainda era muito grande para a nossa proposta. 

Como os quadrinhos relatavam não só o acidente, mas também as consequências 

sofridas pelo trabalhador e pela sua família após o que ocorrera com ele, decidimos nos ater 

simplesmente às causas e às consequências do fato para o trabalhador. Assim, reduzimos o 

número de quadrinhos de 20 para 7 (anexo B), totalizando seis atos. Duas das figuras foram 

agrupadas e consideradas partes de apenas um ato, já que mostravam a sequência de uma 

mesma ação: o acidente. O quadro abaixo relata a sequência de atos mostrados pelas figuras 

resultantes das adaptações feitas. 

 

Quadro 5 – Atos da história em sequência a partir de figuras sem texto escrito 

ATO 1: homem no transporte coletivo (figura 1); 

ATO 2: homem no local de trabalho, desempenhado várias funções (figura 2); 

ATO 3: o acidente (figuras 3 e 4); 

ATO 4: visitas em um hospital (figura 5); 

ATO 5: homem na cadeira de rodas (figura 6); 

ATO 6: reflexões sobre a falha (figura 7). 

                                                             
13

 Disponível em: http://www.anamatra.org.br/uploads/cartilha-acidentes.pdf. Último acesso em: 03 nov. 2014. 
14

  Congregando os juízes do trabalho de todo o Brasil, essa entidade criou e tem desenvolvido, desde 2004, o 

Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, iniciativa que reúne a Justiça e a educação em ações de construção de 

cidadania. 

http://www.anamatra.org.br/uploads/cartilha-acidentes.pdf
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 Fonte: história em sequência, adaptada da “Cartilha do trabalho seguro e saudável em quadrinhos”. 

 

 Além disso, com o auxílio do software Paint, retiramos todo o texto escrito da história, 

uma vez que tínhamos a intenção de ouvir a narrativa dos alunos a partir de figuras sem texto.  

Assim foi elaborado o segundo instrumento de coleta de dados de nossa pesquisa. As 

narrativas foram transcritas (apêndice A) e, em seguida, foi montada uma planilha no Excel 

em que se destacavam os atos lembrados pelos alunos em suas narrativas (apêndice B). 

Posteriormente esses dados foram analisados à luz da teoria dos códigos linguísticos. 

2.2.2.2. Narrativas orais a partir de um texto escrito (pronto) 

 

 Para complementar as informações sobre os códigos linguísticos encontradas nas 

narrativas produzidas a partir de figuras sem texto, vimos a necessidade de ir um pouco além 

com o público alvo de nossos estudos empíricos. Pensamos que seria necessário também 

observar como se comportariam os alunos a partir de um pequeno texto escrito. 

Nesse momento, buscamos trabalhar com um material escrito que apresentasse certa 

simetria com as narrativas recolhidas a partir de figuras sem texto escrito, para que 

pudéssemos reduzir a variabilidade dos resultados e observar as características dos códigos na 

produção da leitura não só de gravuras sem texto escrito, mas também de um texto escrito. 

Dessa forma, após algumas conjecturas sobre o modo como iríamos elaborar este instrumento, 

decidimos trabalhar com base em uma das atividades dos testes ABC
15

, de Lourenço Filho.  

Dentre as atividades desenvolvidas pelo autor, encontramos uma que se encaixou 

simetricamente com a atividade em que recolhemos as narrativas sem texto escrito: uma 

atividade em que o autor propõe o relato, por um adulto, de uma pequena história, que, em 

seguida, deve ser recontada pela criança. 

Novamente, por se tratar de uma atividade direcionada à criança e por ser uma tarefa 

realizada através da audição da história, e não de sua efetiva leitura, tivemos que ajustá-la de 

modo que atendesse às nossas intenções.  

Verificamos que o autor propunha o relato de “três ações capitais e três minúcias” 

(LOURENÇO FILHO, 2008, p. 115) para posterior recontagem. Então, reelaboramos o texto 

                                                             
15 Os Testes ABC, de Lourenço Filho, destinam-se fundamentalmente a verificar, nas crianças que procuram a 

escola primária, o nível de maturidade requerido para a aprendizagem da leitura e da escrita. De acordo com o 

autor, quando se sabe que esse nível “não apresenta coincidência rigorosa com a idade cronológica, nem com a 

idade mental de cada aluno, logo se percebe a importância prática de tal verificação” (2008, p.15). 
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por ele proposto de modo a tornar o assunto menos infantil, porém com a manutenção das três 

ações capitais e das três minucias (anexo C).  

Assim, totalizamos seis atos que seriam lidos e descritos pelos alunos. Em seguida, 

assim como foi feito com os dados coletados através do instrumento anterior, as narrativas 

foram transcritas e foi montada uma tabela em que se destacavam os atos lembrados pelos 

alunos (apêndice C). Os dados obtidos foram analisados à luz da teoria dos códigos 

linguísticos. 

 

2.3. Coleta de dados 

 

A pesquisa de campo foi dividida em três etapas: 1) aplicação do questionário com a 

intenção de caracterizarmos socialmente os alunos e de buscarmos entender suas concepções 

sobre a atividade leitora; 2) a gravação de uma narrativa a partir de figuras em sequência sem 

texto escrito e 3) a gravação de uma narrativa a partir de um texto escrito. Ambas as 

gravações tiveram, como objetivo, a observação dos códigos linguísticos pelos quais os 

alunos se orientavam. 

2.3.1. Etapa 1 

 

No primeiro dia de pesquisa, contamos com o auxílio da professora de Língua 

Portuguesa das turmas do PROEJA I e do PROEJA II. Ela sugeriu que aplicássemos nosso 

questionário, sob a forma de validação do instrumento, à turma do PROEJA VI, pois eles já 

tinham sido alunos dela e, como a turma era menor e contava com alunos um pouco mais 

amadurecidos do que as outras, ela achou (e concordamos com ela) que as contribuições deles 

poderiam direcionar melhor nossas decisões futuras. 

Assim, pedimos ao professor que daria aulas àquela turma no primeiro horário daquele 

dia que nos permitisse falar com os alunos por alguns minutos. Com o consentimento dele, a 

professora de Língua Portuguesa nos apresentou a eles e, nessa ocasião, explicamos o motivo 

e os objetivos da nossa pesquisa. Foi também importante frisar que dependíamos muito da 

ajuda e da colaboração deles e que todo o processo só seria realizado mediante autorização de 

cada um, ou seja, que não seria um processo obrigatório, mas voluntário. Em seguida, 

apresentamos a eles o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e iniciamos a primeira 

etapa de nossas pesquisas, ou seja, a primeira aplicação do questionário como forma de 

validação do instrumento. 
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Aplicamos, como validação do instrumento, o questionário a seis alunos do Proeja VI, 

entregando-o a cada aluno de maneira que eles lhe respondessem individualmente. Nessa 

etapa, além de observarmos que algumas perguntas precisavam ser reformuladas por não 

estarem muito claras e por não direcionarem os alunos a responderem especificamente àquilo 

que perseguíamos, percebemos que os alunos, por terem uma carga horária muito intensa com 

um volume grande de disciplinas, optavam por responder às nossas perguntas de forma bem 

sucinta de modo que pudessem voltar logo às suas atividades. Além disso, chamou-nos 

atenção o fato de que os alunos, diante de minha figura como professora da instituição, 

achavam que haveria algum tipo de avaliação e optavam por nos dar respostas bem curtas 

para evitar a exposição de sua escrita e para se resguardarem contra qualquer tipo de crítica. 

Nesse caso, procedemos à reformulação de algumas perguntas e, no segundo 

momento, quando retornamos ao nosso trabalho de campo, fomos às outras turmas do curso 

PROEJA, nos apresentamos e expusemos as razões de nossa presença ali. Em cada uma das 

turmas, explicávamos novamente que dependíamos da colaboração deles para a realização do 

nosso trabalho. No entanto, nesse momento, optamos por aplicar o questionário em forma de 

entrevista, fazendo a gravação da fala individual dos alunos para que eles se sentissem mais à 

vontade para responder às perguntas propostas e para que, dessa forma, não corrêssemos o 

risco de perder qualquer tipo de informação e obtivéssemos dados mais completos e precisos 

para os nossos questionamentos. No final dessa etapa, retornamos à turma do PROEJA VI 

(aquela que nos tinha ajudado a realizar a validação do questionário) e realizamos a entrevista 

gravada com eles. Entretanto, como o questionário já tinha sido respondido por eles, 

selecionamos, para a entrevista, somente as perguntas que foram reelaboradas e aquelas cujas 

respostas não tinham ficado claras no primeiro momento.  

A aplicação do questionário durou cerca de quatro meses. Durante a fase de 

planejamento de nossas pesquisas, pensávamos que esse tempo seria bem menor. No entanto, 

ele se estendeu em virtude de dois problemas encontrados: a greve dos servidores públicos 

federais, que, no campus Itaperuna, durou 44 dias, e o fato de que, como professora do 

campus, ao contrário do que pensávamos no início, eu não podia aproveitar os dias em que 

estava lá para fazer minhas pesquisas, pois estava em sala de aula com meus alunos, que não 

eram do curso PROEJA, foco de nossos interesses investigativos. Assim, precisei 

disponibilizar outros dias da semana para realizar essa etapa da pesquisa, o que dificultou 

bastante o nosso trabalho, pois o tempo de que eu necessitava para chegar ao campus, que fica 

a 100 km de minha residência, era de aproximadamente 3 horas de viagem em transporte 

coletivo.  
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Ainda nesse segundo momento, encontramos dificuldade em conseguir adesão dos 

alunos à nossa proposta, uma vez que tínhamos que contar com a disponibilidade do aluno 

para sair de sala durante o período de aulas; pois, por trabalharem durante o dia, eles não 

estavam presentes na escola em outro momento que não fosse o período da noite, horário de 

suas aulas. Além disso, nosso questionário contava com perguntas abertas e fechadas e era 

bem extenso, com um total de 94 perguntas, com alguns desdobramentos, agrupadas em 14 

blocos; o que fazia com que o aluno precisasse ficar fora da sala de aula durante uma média 

de 50 (cinquenta) minutos. Por essa necessidade de ausência em algumas aulas, tivemos que 

fazer um trabalho bem grande de convencimento para que os alunos se disponibilizassem a 

atender ao nosso pedido, dizendo a eles que a pesquisa tinha por intenção contribuir para a 

qualidade dos cursos PROEJA e que, somente através de levantamento de dados fornecidos 

por eles, seria possível a construção de um olhar mais criterioso para as necessidades do 

curso.  

Também durante esse trabalho de persuasão, consideramos importante revelar aqui o 

questionamento de um aluno sobre o momento em que o resultado de nossas pesquisas seria 

revertido em qualidade para o seu curso, uma vez que ele já estava no último módulo, que 

certamente não estaria mais na instituição quando terminássemos nossas investigações e que 

não usufruiria, portanto, dos resultados da pesquisa com a qual ele teria colaborado. Nesse 

momento, hesitamos um pouco, tentamos buscar palavras que pudessem convencê-lo a 

participar e obtivemos êxito ao questioná-lo se, mesmo que ele não estivesse lá quando já 

estivéssemos em posse de nossas considerações finais, não seria, na opinião dele, importante 

deixarmos esse legado para gerações futuras e fomos além ao dizer a ele que essa geração 

futura poderia ser composta de membros de sua própria família ou de seu círculo de amizades; 

fazendo-o refletir sobre sua postura e conquistando, dessa forma, sua adesão não só a essa 

etapa da pesquisa, mas a todas as outras que se seguiram. 

Além disso, perante a necessidade de o aluno ficar fora de sala durante o período de 

aulas, tivemos que conversar com os professores e explicar-lhes a razão pela qual o aluno 

esteve ausente naquele momento. Quanto a esse fato, não enfrentamos problema algum, pois 

todos os professores do curso entenderam tanto o nosso posicionamento como pesquisadores 

quanto o dos alunos como sujeitos do levantamento de dados e se prontificaram a repor 

qualquer conteúdo com o qual o aluno tivesse dificuldade e/ou quaisquer atividades 

avaliativas que os alunos porventura tivessem perdido em virtude de sua ausência na aula.  
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2.3.2. Etapa 2 

 

Na segunda etapa de nossas investigações, procedemos às gravações das narrativas a 

partir de figuras, sem texto escrito. Este momento aconteceu de forma um pouco mais fluida; 

pois, além de necessitarmos de um tempo bem mais curto com cada aluno, já tínhamos 

conversado com eles sobre a importância da pesquisa e já contávamos com a sua adesão ao 

nosso trabalho.  

Em nosso encontro individual, mostrávamos aos alunos uma sequência de seis figuras 

sem texto e dávamos a eles um tempo médio de 40 segundos para observarem o que acontecia 

nas imagens. Em seguida, pedíamos que eles nos relatassem a história que lhes foi passada 

pelas imagens sem olhar novamente para elas, avisando-lhes que o seu relato seria gravado 

em áudio. Nesse momento, alguns alunos ficaram um pouco apreensivos no início pelo fato 

de estarem sendo gravados enquanto falavam; mas, apesar disso, eles se dispuseram a realizar 

a tarefa e, ao longo de suas falas, iam relaxando e se esquecendo da presença do gravador. 

Conseguimos concluir esta segunda fase de nossas pesquisas de campo em cerca de 

um mês e contamos com a participação de todos os 30 alunos que se dispuseram a responder 

ao questionário, instrumento de nossa primeira etapa de estudos empíricos.  

 

2.3.3. Etapa 3 

 

Após uma pré-análise do material recolhido nas duas primeiras etapas, observamos 

que havia a necessidade de ainda recolhermos a narrativa dos alunos de outra forma: a partir 

da leitura de um texto escrito. Desta forma, procurávamos obter dados que complementassem 

informações encontradas nos dados recolhidos na segunda etapa. 

Uma das dificuldades encontrada nesse momento foi o receio que tivemos de não 

conseguir mais encontrar os alunos do PROEJA VI, já que o campus estava em fase de 

encerramento semestral, e eles se encontravam em seu último período de estudos. Então, 

retornamos a campo e imediatamente procuramos esses alunos. Por incrível que pareça, eles 

realizariam, naquele dia, a sua última avaliação e, consequentemente, aquele seria o último 

momento em que a turma toda estaria na instituição. Conversamos com o professor que 

aplicaria a avaliação e pedimos permissão para falar com os alunos antes que começassem a 

prova, pois sabíamos que, se deixássemos para conversar no final do turno, correríamos o 

risco de não conseguir falar com todos.  
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Com o consentimento do professor, tivemos a chance de realizar essa etapa da 

pesquisa com todos os alunos do PROEJA VI que nos auxiliaram nas outras fases. 

Nesse contexto, a partir do material escrito, pedimos a cada aluno individualmente que 

lesse o texto uma só vez enquanto gravávamos sua leitura e registrávamos o tempo de cada 

um deles enquanto liam. Em seguida, pedimos aos alunos que não olhassem mais para o texto 

e tentassem nos recontar o que acabaram de ler e, neste momento, também registramos o 

tempo utilizado por cada um deles para relatar a história. 

Essa etapa ocorreu de forma bastante semelhante à primeira na medida em que 

também trabalhamos com a gravação das narrativas dos alunos e que o tempo demandado 

para a realização desse procedimento era bem pequeno. No entanto, em nossas visitas que se 

seguiram, tivemos certa dificuldade em contar com a adesão dos alunos, já que eles pareciam 

enfadados de participarem de tantas etapas de investigação. Além disso, alguns deles estavam 

com problemas de notas em algumas disciplinas e não queriam ficar ausentes dessas aulas em 

nenhum momento. Dessa forma, apesar de termos feito várias tentativas, percebemos que era 

hora de interrompermos nossas visitas de campo e trabalharmos com o material recolhido até 

ali, que, nessa última etapa, totalizou 18 narrativas orais, dos 30 alunos que se dispuseram a 

nos ajudar no início de nossas pesquisas.  

Após a finalização do levantamento de dados, procedemos à análise das respostas ao 

questionário e do material narrativo recolhido.  
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3. SOU ALUNO DO PROEJA E QUERO LER SIM: apresentando resultados 

 

 Este capítulo intenciona apresentar resultados obtidos através da pesquisa. 

Primeiramente, traremos informações sobre características sociais e estudantis de nossos 

informantes, suas concepções acerca da leitura e suas relações com essa capacidade a partir da 

análise das respostas ao questionário aplicado. Ademais, identificaremos, neste capítulo, 

características dos códigos linguísticos apresentados nas narrativas recolhidas, com o intuito 

de observar como se direciona a organização do pensamento dos alunos quando da produção 

de sua leitura. 

 

3.1. Caracterização social e estudantil dos participantes 

 

Nesta seção, pretendemos caracterizar os sujeitos entrevistados para, a partir daí, 

entendermos não só o contexto social em que estão situados, mas também o modo como 

geralmente se dá a trajetória de vida estudantil desse grupo de alunos. 

As informações foram obtidas através dos blocos 1, 2 e 3 do questionário aplicado a 

30 alunos do curso de Eletrotécnica do campus Itaperuna do IFF. Desses 30 alunos, como já 

citado na descrição do cenário de nossa pesquisa, 5 alunos eram do PROEJA I, 3 alunos do 

PROEJA II, 10 alunos do PROEJA III, 5 alunos do PROEJA V e 7 alunos do PROEJA VI.  

Todos os alunos entrevistados encontram-se na faixa etária compreendida entre 18 e 

59 anos, sendo que a maior parte deles (43%) situa-se na faixa compreendida entre 25 e 34 

anos. Esse número acompanha dados apresentados pelo IBGE/PNAD – 2003, que concluíram 

que, no grupo de estudantes de 25 anos ou mais de idade, a taxa de escolarização quase 

triplicou de 1991 para 2000 (passou de 2,2% para 5,9%). No entanto, o Documento Base do 

PROEJA (2007, p.16) relata que esse número ainda é baixo, uma vez que “os dados são 

insuficientes para revelar algum movimento efetivo de retorno à escola por parte dos que 

interromperam os estudos. Isto porque, entre outras questões, o indicador inclui desde os 

estudantes que estão aprendendo a ler e a escrever até os que estão na pós-graduação”. 

O curso oferecido ainda é visto como um curso predominantemente masculino, pois se 

observa que a grande maioria (93%) dos sujeitos pesquisados é deste sexo. 

Quanto à autodeclararação de cor, os alunos declaram-se, em números próximos, 

pardos e negros (37% e 33%, respectivamente), seguidos de brancos (27%) e de um número 

bem menor de indígenas (3%). De certa forma, apresentam-se, nesta pesquisa, dados que 

acompanham a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2002), citados pelo Documento Base 
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do PROEJA (2007, p. 17), que revelam que, em média o negro e o pardo, com mais de 10 

anos de idade, têm, cada grupo, cinco anos de escolarização, confrontando com sete anos de 

escolarização do branco na mesma faixa etária. Manifestam-se, portanto, maiores ocorrências 

de interrupção no estudo entre negros e pardos, fato que gera maiores possibilidades de essa 

parcela da população retornar à escola através do PROEJA. 

No que diz respeito ao estado civil, o grupo se dividiu igualitariamente entre solteiros 

e casados, com 47% de ocorrências em cada grupo. Nenhum aluno declarou-se separado, 

divorciado ou viúvo, e apenas 7% disseram viver junto com alguém.  

No que tange à religião, a maior parte dos alunos (60%) se declara católica, 

acompanhando dados do último mapa da religião no Brasil, divulgado pelo IBGE, em 2010, 

cujos resultados apontaram para 64,6% de católicos em toda a população brasileira. Nenhum 

aluno disse seguir a religião espírita, e 7% deles declararam seguir outras religiões diferentes 

das que apresentamos como opções em nosso questionário. 

Segue, para melhor visualização, o gráfico 1, representativo das informações acima 

descritas. 

Gráfico 1 – Faixa etária, sexo, cor, estado civil e religião dos participantes (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto à localização de moradia dos alunos, observa-se que a maioria deles reside 

próximo à escola, já que, ao perguntarmos quanto tempo que eles levam de sua casa à escola, 

no transporte geralmente utilizado, 60% responderam que levam de 11 a 30 minutos, e 10% 

disseram que levam 10 minutos ou menos. Se juntarmos os grupos que levam 30 minutos ou 

menos para chegar à escola, obteremos 70%, contra apenas 30% de alunos que levam mais de 

meia hora para se locomover de casa para a escola, como demonstrado pelo gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Tempo da casa à escola (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No que diz respeito aos dados ocupacionais dos entrevistados, o gráfico 3 demonstra 

que 27% dos alunos trabalham no comércio, seguidos de 17% de alunos que não estão 

inseridos no mercado de trabalho atualmente, desempenhando apenas a função de estudante 

como ocupação principal. 

Gráfico 3 – Atual ocupação principal (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Complementando dados do gráfico 3, verificamos que todos os alunos já estiveram 

inseridos no mercado de trabalho pelo menos uma vez e que, em sua maioria (43%),  eles 

começaram a trabalhar com idades entre 14 e 17, seguidos de 30% de alunos que começaram 

a trabalhar bem jovens (entre 10 e 13 anos), como aponta o gráfico 4.  

Gráfico 4 – Idade de inserção no mercado de trabalho (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 



P á g i n a  | 62 

 

No que concerne à trajetória de vida escolar dos alunos, ao perguntarmos com que 

idade eles pararam de estudar pela primeira vez, observamos que grande parte deles já parou, 

pelo menos, uma vez, pois apenas 13% disseram nunca ter interrompido os estudos. Observa-

se também, a partir do gráfico 5, que grande parte dos alunos (47%) já possui o Ensino Médio 

completo, apesar de essa não ser uma exigência para sua entrada no PROEJA, cuja 

escolarização necessária para o ingresso é apenas o Ensino Fundamental completo.  

Gráfico 5 – Etapa em que interromperam os estudos pela primeira vez (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ainda sobre sua trajetória estudantil, quanto às razões que levaram os alunos a 

pararem de estudar, pela primeira vez, observamos que a maioria cita motivos extrínsecos à 

escola em si, ou seja, pararam de estudar porque precisavam trabalhar (42%) ou porque a 

escola era longe (9%). Em seguida, os alunos citam que esses motivos são inerentes a eles 

mesmos, dizendo que pararam simplesmente porque quiseram (15%), porque acharam que 

estudar não era importante (9%), porque não gostavam de estudar (6%), porque tiveram 

dificuldade financeira (3%) ou dificuldade para aprender (3%), conforme demonstrado pelo 

gráfico 6. 

Gráfico 6 – Motivos que os levaram a parar de estudar pela primeira vez (%) 
Fonte: dados da pesquisa. 
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É interessante observar que, dentre as causas de interrupção dos seus estudos, nenhum 

aluno relatou que não gostava da escola. Além disso, apesar de essa ter sido uma pergunta 

fechada, havia um campo em que o aluno poderia acrescentar outros motivos que o fizera 

deixar a escola. Nesse campo, não apareceram, em nenhum momento, respostas que 

apontassem para um afastamento dos estudos em virtude de uma relação ruim com a leitura 

ou uma não disposição para a realização de atividades que a envolvessem, já nos oferecendo 

indícios de que esses alunos não apresentavam posturas ou visões negativas a respeito dessa 

capacidade.    

Complementando os dados acerca da interrupção dos estudos, perguntamos àqueles 

que pararam de estudar, quanto tempo ficaram sem frequentar os bancos escolares desde a 

última vez em que pararam até ingressarem naquela escola. Encontramos, como resultado, 

dados que apontaram para a maioria (31%) ter ficado afastada da escola por períodos entre 6 e 

10 anos, como mostra o gráfico 7. 

Gráfico 7 – Tempo sem estudar até ingressarem nesta escola (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Após verificarmos as razões que, na opinião dos alunos, os levaram a sair da escola, 

buscamos saber deles como ficaram após essa saída. Verificamos que a maior parte teve que 

sair da escola apesar de sua vontade de permanecer nela, entre eles, 33% disseram ter ficado 

chateados porque queriam continuar a estudar e 20% disseram ter ficado muito tristes, pois 

gostavam de estudar, como se observa no gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Modo como ficaram após a primeira interrupção dos estudos (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Quanto aos motivos que os levaram a retornar à escola, percebe-se que eles atribuem à 

escolarização o valor de um instrumento para obtenção de melhores condições de vida, pois, 

em primeiro lugar, lhes vem à mente a possibilidade de fazer concurso (38%), o que condiz 

com a segunda opção, que é prosperar no emprego e/ou ganhar melhores salários (15%). 

Gráfico 9 – Motivos que os estimularam a voltar para a escola (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Quanto às perspectivas futuras desses alunos, observa-se uma grande vontade de 

continuar a estudar, seja para ingressar em uma faculdade (60%), seja para fazer outros cursos 

técnicos (33%), conforme retrata o gráfico 10. 

Gráfico 10 – Pretensões para depois da conclusão do curso (%) 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Nesta seção, orientamos o leitor para os dados sociais e estudantis que caracterizam 

aqueles que se propuseram a nos fornecer material para nosso estudo empírico. Na seção que 

segue, pretendemos nos aprofundar na análise do material recolhido e compreender como a 

leitura é concebida pelos alunos do PROEJA, buscando interfaces com a base teórica que 

adotamos como orientação para nossos estudos. 

 

3.2. Identificação das concepções de leitura 

 

É comum, entre profissionais da educação, tentar se justificar o fato de o aluno não 

assimilar os conteúdos propostos de forma considerada satisfatória através de assertivas como 

“os alunos não leem” ou “os alunos não gostam de ler”. Notamos que se encontram aí 

imbricadas algumas visões preconceituosas e reducionistas que apresentamos aqui em forma 

de perguntas: “como o aluno concebe a leitura?” e “que condições a favorecem ou não no 

contexto de ensino-aprendizagem?”. 

3.2.1. Leitura dentro e fora da sala de aula 

 

A partir dessas considerações, analisamos as informações encontradas no questionário 

aplicado e apresentamos aqui os dados obtidos. 

Primeiramente, por meio das perguntas que compunham o bloco 5 e algumas 

perguntas que compunham o bloco 6 do questionário, intentamos observar a forma como a 

leitura ocorre dentro e fora da sala de aula e traçamos o seguinte gráfico comparativo: 

Gráfico 11 – Comparativo do que é lido dentro e fora da sala de aula (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 



P á g i n a  | 66 

 

 

 O gráfico mostra que há certa assimetria entre aquilo que leem dentro e fora da sala de 

aula. Por exemplo, a maior parte dos alunos mencionou que lê livro/trecho de livro dentro da 

sala de aula e, por outro lado, essa leitura foi bem menos citada entre aquilo que leem fora da 

sala de aula.  

 Além disso, houve várias leituras que foram citadas entre o que leem fora da escola 

(sobretudo, as leituras em meios eletrônicos) e que não foram citadas sequer uma vez dentro 

dela; assim como houve a leitura de resumo/lista de exercícios que foi citada por um número 

significativo dentre as leituras realizadas dentro da escola e que não foi, nem uma vez, citada 

dentre as leituras fora da escola. Isso demonstra que, no que concerne à leitura, a sala de aula 

ainda constitui um universo fechado que anda a passos lentos em direção a uma convergência 

entre aquilo que acontece fora e o que é trazido para dentro dela e entre o que ocorre dentro e 

é levado, pelos alunos, para fora dela. 

 Vale ressaltar aqui a assimetria que ocorre entre o ensino e a aprendizagem, tendo em 

vista que o aluno não aprende somente na escola. Essa instituição é apenas um locus de 

aprendizagem e deve superar de vez o paradigma educacional centrado no ensino cuja 

responsabilidade é apenas a de ensinar de forma linear e uniforme, deixando a cargo dos 

discentes a responsabilidade de aprender. A escola deve caminhar em direção a um 

movimento de ressignificação do processo de ensino e aprendizagem e considerar que os 

educandos possuem a potencialidade de aprender e que são diferentes em seus percursos de 

aprendizagem, percursos esses que são condicionados pelas histórias de vida e pela 

diversidade sociocultural em que vivem. 

 A partir dessas concepções, o ensino não pode ser visto como uma mera transmissão 

linear e mecânica de conteúdos curriculares, mas um processo de construção e reconstrução 

dos significados fundado nos contextos sociais e históricos em que se ensina e se aprende. 

Consequentemente, urgem práticas pedagógicas que não sejam indiferentes às 

diferenças socioculturais e cognitivas dos educandos e que se integrem à sua realidade com o 

intuito de fomentar suas várias aprendizagens, oferecendo a cada um a oportunidade de 

desenvolver, no maior grau possível, todas as suas capacidades e gerando meios e espaços 

propícios ao seu desenvolvimento integral. 

Em seguida, partimos para a observação dos gostos pela leitura dentro e fora da sala de 

aula. Primeiramente perguntamos aos alunos o que gostaram de ler e o que consideraram mais 

fácil ler dentro da sala de aula e chegamos ao seguinte gráfico: 
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Gráfico 12 – Itens que consideram fácil e que gostam de ler na sala de aula (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 No gráfico, observa-se que, com exceção do item „livro/trecho de livro‟, há certa 

proximidade entre aquilo que os alunos consideram fácil ler e o que eles gostam de ler, pois, à 

medida que a barra se eleva em uma categoria, ela também se eleva na outra, mostrando uma 

tendência de o aluno gostar de ler, dentro da sala de aula, aquilo que ele acha fácil. 

 Vale também observar que, em aproximadamente 10% das respostas, nenhum dos 

itens apresentados era de fácil leitura na opinião deles. Isso aponta para o fato de que existem 

alunos que estão em conflito constante com o material que lhes é oferecido a ler e com a 

forma como essa leitura procede na sala de aula. 

 Como forma de contraponto, perguntamos também aos alunos o que consideraram 

difícil ler e o que não gostaram de ler dentro da sala de aula e obtivemos o seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Itens que consideram difícil e que não gostam de ler na sala de aula (%) 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Com exceção do relatório e da notícia, nota-se também que há uma proporção direta 

entre o que eles consideram difícil ler e o que eles não gostam de ler, apontando para a 

tendência de o aluno não gostar daquilo que apresenta dificuldade para ele dentro da sala de 

aula. 
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 Continuamos nossas investigações ao observarmos como se comportam os alunos 

quanto à leitura fora da sala de aula. O gráfico que segue mostra o que eles consideram fácil 

ler e o que gostam de ler fora da sala de aula: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 - Itens que consideram fácil e que gostam de ler fora da sala de aula (%) 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Fora da sala de aula, as concepções entre aquilo do que gostam e sobre o que julgam 

ser fácil na leitura já não são tão próximas; mostrando-nos que, livres dos julgamentos 

impostos pela escola, aquilo que lhes dá prazer em ler nem sempre é o que julgam mais fácil.  

 Ainda sobre o que acontece fora da sala de aula, indagamos aos alunos o que acham 

difícil ler e o que não gostam de ler fora da sala de aula e chegamos ao seguinte gráfico: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Itens que consideram difícil e que não gostam de ler fora da sala de aula (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Com exceção do relatório e do formulário, observa-se, no gráfico, a ocorrência de 

itens que os alunos julgam de difícil leitura, mas que bem poucos (ou nenhum) alunos 

disseram não ter gostado de ler; assim como se observa que há itens que os alunos disseram 

não ter gostado de ler, mas que nenhum (ou bem poucos) aluno julgou de difícil leitura. 
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Assim, verifica-se que, fora da sala de aula, não existe uma proporção direta entre o prazer 

(ou não) pela leitura e aquilo que eles avaliam como fácil ou difícil. 

 Nesse gráfico, também chamou-nos atenção a alta ocorrência (cerca de 30% das 

respostas) entre alunos que não julgaram difícil a leitura de nenhum item e entre itens de cuja 

leitura eles não gostassem tanto dentro da sala de aula (gráfico 13) quanto fora dela (gráfico 

15); demonstrando que existe uma disposição e uma abertura do aluno à leitura. 

3.2.2. Boa leitura: causas e características 

 

 No bloco 4 do questionário, elaboramos perguntas que tiveram a intenção de observar 

como os alunos dirigiam suas respostas a respeito do porquê consideravam que uma pessoa lê 

bem. Primeiramente pedimos a eles que identificassem colegas de sala e membros de suas 

famílias que considerassem desenvolver uma boa leitura para que as perguntas seguintes 

fossem respondidas com base em uma situação mais concreta para eles. Em seguida, 

perguntamos por que eles achavam que aquelas pessoas leem bem e obtivemos respostas 

relacionadas tanto às razões pelas quais eles pensavam que teriam levado aquela pessoa a 

desenvolver uma boa leitura (gráfico 16) quanto às características que indicavam, para eles, 

uma boa leitura (gráfico 17).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Razões para o desenvolvimento de uma boa leitura (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O gráfico 16 mostra que, dentre as respostas, apareceram dados relacionados à 

cognição (ser inteligente, ter facilidade, gostar de ler e de estudar), demonstrando que 

explicações psicologizantes ainda atravessam os discursos desses jovens e adultos que 

retornam à escola ou procuram nela uma chance de continuar seus estudos. 

Quando o aluno diz que o outro lê bem porque ele é inteligente ou simplesmente 

porque gosta, ele pressupõe que, se ele próprio não lê bem, é por falta de inteligência ou pelo 

fato de que a leitura é um elemento interno presente na natureza de cada indivíduo, como se 
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essa fosse uma capacidade que já nascesse com cada um, e não como algo que, dentro de uma 

perspectiva crítica, social e histórica, pode ser desenvolvido na medida em que a escola pode 

trazer dados da realidade do aluno e confrontá-los com o que está escrito para que ele possa se 

posicionar como um leitor ativo e se apropriar criticamente daquilo que lê. 

Além disso, ainda aparecem, em suas respostas, dados que apontaram para 

oportunidades às quais um grupo tem acesso e outro não. Essas explicações fatalistas 

propagam a ideia de que haverá sempre um grupo do qual ele não faz parte que teve 

oportunidades e para quem a escola esteve sempre aberta, encobrindo aí aspectos sociais e 

políticos de uma educação excludente que tende a separar os indivíduos entre aceitos e não 

aceitos pelo sistema escolar.  

 Logo a seguir, apresentamos o gráfico em que se mostram as características de boa 

leitura na concepção de nossos depoentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17 – Características de uma boa leitura (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nesse gráfico, nos chamou atenção, em primeiro lugar, o fato de aparecer o elemento 

„vergonha‟ somente entre os colegas de sala, mostrando que, fora dos muros da escola e de 

seus julgamentos, os alunos sequer se lembraram dessa palavra. Isso nos faz pensar como 

temos incentivado a leitura dentro da escola e como temos possibilitado o desenvolvimento 

dessa capacidade a esses jovens e adultos, que, apesar de trazerem uma enorme bagagem 

cultural para dentro da escola, se deparam, na sala de aula, com um ensino aprisionado na 

estreiteza burocrática de avaliações e julgamentos a ponto de fazê-lo se recuar e sentir 

vergonha do que são capazes de fazer. 

Ainda sobre o gráfico 17, ficou visível a visão superficial que esses alunos têm de boa 

leitura ao relatarem que identificam traços de que alguém lê bem apenas com um bom tom de 

voz e com respeito à pontuação, demonstrando, como aponta Silva (1999, p. 12), “uma visão 
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simplista, ou seja, que despreza elementos fundamentais da leitura, diminuindo a sua 

complexidade processual”.  

Essas respostas revelam que, para esses alunos, a boa leitura acaba se reduzindo à 

tradução da escrita em fala, à decodificação de mensagens e ao fato de dar respostas a sinais 

gráficos. Dessa forma, fica evidente aqui a necessidade de mudanças sobre as concepções de 

leitura prevalecentes na escola, uma vez que, como relatamos em nosso capítulo inicial, a 

leitura não pode ser esgotar na pura decodificação de palavras escritas, e sim se alongar em 

um diálogo constante entre autor e leitor em que este possa ser capaz de criar e recriar o 

significado pretendido por aquele.   

Para vermos se essas mesmas visões estariam presentes quando o aluno falava de si 

próprio, perguntamos a ele se alguém já havia feito algum comentário positivo a respeito de 

sua leitura. Entre aqueles que responderam afirmativamente, perguntamos também se 

concordavam ou não e quais seriam suas razões para essa concordância ou discordância.  

Entre aqueles que disseram que alguém já os elogiou, mas discordaram desse elogio, a 

justificativa geral para essa discordância foi a sua comparação com alguém e, a partir daí, eles 

diziam que precisavam melhorar, pois essa outra pessoa leria melhor do que ele.  

Essa situação nitidamente se constitui num problema de autoestima, que se revela 

diante de uma situação que deveria ser positiva (o elogio de alguém), mas que acaba sendo 

frustrante à medida que ele vê o outro como alguém sempre melhor do que ele e a quem ele 

dificilmente alcançará. 

Dentre aqueles que já receberam comentários positivos acerca de sua leitura e que 

concordam com eles, separamos, categorizamos suas respostas e construímos o seguinte 

gráfico representativo do porquê de sua concordância. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Razões e características de boa leitura em si próprios (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Como se pode perceber no gráfico 18, as respostas foram semelhantes às que nos 

forneceram quando identificaram, nos colegas ou em membros de suas famílias, as razões 

para alguém desenvolver uma boa leitura e as características presentes nessa capacidade. 
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Dessa forma, corroboraram as visões citadas anteriormente de que as razões que levam 

alguém a ter uma boa capacidade leitora, para esses alunos, estão atreladas somente à 

cognição (gosto de ler, sou esforçado) e de que as características que, em sua visão, 

demonstram uma boa leitura são meramente superficiais (não gaguejo, sei fazer as pausas), 

ficando longe de se equipararem à concepção sociointeracionista da leitura. 

Apesar dessas verificações, quando perguntamos aos alunos se eles achavam que 

seriam capazes de ler tão bem quanto o colega ou o membro da família, a grande maioria 

(96%) nos respondeu afirmativamente e, quando perguntamos por que se achavam capazes de 

ser tão bons quanto aquelas pessoas, chegamos ao seguinte gráfico representativo de suas 

respostas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Razões para alcançarem uma boa leitura (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com o massivo número de respostas afirmativas supracitadas e com esse gráfico, 

observa-se que o aluno se encontra aberto a, como eles próprios dizem, aprender mais e a se 

dedicar para alcançarem êxito em seus propósitos ao retornarem à escola.  

Essa instituição deve, portanto, refletir sobre algumas questões estruturais e discutir 

coletivamente sobre o currículo de leitura ao longo das diferentes séries, de modo que se 

evitem redundâncias e se permita o planejamento de uma sequência mais pedagógica e menos 

improvisada das atividades de leitura a serem praticadas junto aos grupos de alunos durante os 

diferentes anos de escolarização. 

 

3.2.3. Reações ao ato de ler 

 

Com base em parte das perguntas dos blocos 5, 7 e 8 do questionário, procedemos às 

avaliações das respostas dos alunos quanto ao que sentem durante os momentos em que 

precisam ler na sala de aula. Em primeiro lugar, observamos quais sensações psicológicas eles 

experimentam ao ouvir o comando „vamos ler‟ do professor e obtivemos o seguinte gráfico: 
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Gráfico 20 – Sensações psicológicas após o comando „vamos ler‟ do professor (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se, pelo gráfico, que os alunos, em sua maioria (30%), se sentem tranquilos 

quando do comando „vamos ler‟ do professor. Além disso, se somarmos todas as reações 

positivas apresentadas pelos alunos, chegaremos ao total de 61%, contra um total de 39% de 

reações negativas ao momento em que o professor convida os alunos à leitura. 

 Ainda sobre o comando de leitura do professor, procuramos saber que reações 

fisiológicas os alunos sentem nesse momento e construímos o seguinte gráfico: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 21 – Sensações fisiológicas após o comando „vamos ler‟ do professor (%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A partir do gráfico, nota-se que a maior parte dos alunos (52%) se mostra tranquilo ao 

ouvir o comando „vamos ler‟ do professor, pois revela não sentir nenhuma das reações 

fisiológicas apresentadas. No entanto, se juntarmos o total de reações negativas (48%), 

observamos que já há um crescimento no número de alunos que apresentam essas sensações 

em relação aos que apresentam reações psicológicas negativas (39% - gráfico anterior) ao 

comando de leitura do professor; demonstrando que, apesar de haver uma vontade de ler e 
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uma predisposição para a realização dessa atividade, às vezes, o corpo apresenta sinais que 

demonstram receio de que a leitura lhes cause algum tipo de frustração. 

 Após essas observações, perguntamos aos alunos se já tiveram que ler algo em voz 

alta, na sala de aula, e, dentre aqueles que nos deram respostas positivas, perguntamos como 

se sentiram no momento da realização dessa atividade. Com suas repostas, chegamos ao 

gráfico que segue: 

Gráfico 22 – Sensações durante a leitura em voz alta, na sala de aula (%) 
Fonte: dados da pesquisa. 

   

 Percebe-se que, ao ter que ler em voz alta, o número de reações negativas representa a 

maioria (53%). Além disso, os alunos demonstraram uma quantidade menor de sensações que 

representam o nervosismo, a ansiedade, o receio e a vergonha quando o comando era apenas 

„vamos ler‟ do que quando a atividade é a leitura em voz alta. 

Verifica-se, portanto, que o aluno quer ler e não demonstra oposição às atividades de 

leitura propostas pelo professor. No entanto, quando existe a possibilidade de ele ter que se 

expor e se sujeitar a possíveis julgamentos de seus pares ou do professor, essa predisposição 

tende a se transformar em vergonha, ansiedade e medo de errar; demonstrando novamente que 

a escola constitui um espaço de avaliações em que o sucesso é por ela mesma predefinido.   

 Mesmo com essas reações apresentadas, continuamos nossas pesquisas sobre a relação 

que os alunos demonstravam manter com a leitura e perguntamos a eles se gostariam que seu 

professor de Língua Portuguesa realizasse, com a sua turma, mais atividades relacionadas à 

leitura. Dentre os 30 alunos entrevistados, 3 alunos relataram que não achavam necessária a 

realização de mais atividades, pois, para eles, para uma pessoa ler melhor, ela mesma tem que 

querer, ou seja, tem que se esforçar e não será necessariamente o professor que vai fazê-la 

desenvolver um gosto pela leitura. Os outros 27 alunos (90% do total) relataram que julgam 
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importante a realização de mais atividades de leitura em sala de aula e, com as razões 

apresentadas, construímos o seguinte gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 – Razões para a realização de mais atividades ligadas à leitura (%) 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ainda sobre esse interesse pela leitura, perguntamos aos alunos se gostariam de ter, na 

escola, uma disciplina somente ligada à leitura. Dentre os 30 alunos entrevistados, quatro 

optaram por responder que não tinham certeza se gostariam ou não de ter mais uma disciplina 

para estudar e quatro disseram que não gostariam, pois afirmaram que já realizavam 

atividades relacionadas a essa capacidade nas aulas de Língua Portuguesa. No entanto, 22 

alunos (85% dos que nos deram alguma resposta) disseram que estariam interessados em ter 

uma disciplina totalmente relacionada ao desenvolvimento da leitura. Perguntamos a esses 

alunos o porquê de seu interesse e obtivemos as seguintes respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Razões para haver uma disciplina somente ligada à leitura (%) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Observa-se que, em ambos os gráficos, as razões apresentadas são bem semelhantes. 

Entre as respostas, chama-nos a atenção a presença de verbos como „melhorar‟, „aumentar‟, 

„incentivar‟, ou seja, verbos sempre relacionados a um crescimento, a uma vontade de 
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alcançar algo mais, demonstrando que esses alunos estão na escola em busca de uma 

ascendência e de uma inclusão real na sociedade, enfim, uma inclusão humanitária que os 

veja em sua completude, e não como mais um em meio a uma massa de alunos previamente 

caracterizados pela sociedade como repetentes, defasados ou analfabetos. 

 Vale destacar aqui a importância de uma educação que promova a transformação da 

realidade, uma educação em que os processos de ensino e de aprendizagem estejam 

intrinsecamente conectados, uma vez que não é possível o ato de ensinar sem o ato de 

aprender, tal como relata Freire (1996, p. 23), “não há docência sem discência. [...] quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.  

Em outras palavras, a educação, juntamente com o desenvolvimento da leitura na 

escola, deve consistir em um ato político formador de consciência crítica em que a leitura da 

palavra implique a leitura crítica da realidade e a leitura do mundo de modo que professor e 

aluno estejam constantemente sujeitos ao ato de se conhecerem, para tornar possível um 

aprendizado significativo em que o educando interaja com as situações do cotidiano e nelas 

intervenha com vistas a compreendê-las e, quando necessário, modificá-las numa constância 

da ação-reflexão-ação. 

 

3.2.4. Querer ler x conseguir ler 

 

 Ainda com base em perguntas do bloco 7, após a constatação de que esses alunos 

mostraram uma predisposição para a leitura e uma vontade (mesmo que, muitas vezes, 

ocultada pela vergonha de ser julgado) de aprender mais e conseguir mais por meio da leitura, 

passamos para a verificação do que acontece quando eles leem os diferentes textos propostos 

pela escola. 

 Primeiramente, perguntamos a eles se algum professor já havia sugerido a leitura de 

alguma coisa sobre a qual eles entenderam tudo. Para essa pergunta, obtivemos 50% de 

respostas negativas, ou seja, metade de nossos depoentes relatou que nunca é capaz de 

entender absolutamente tudo sobre um texto proposto em sala de aula. 

 Para aqueles que declararam que já compreenderam tudo sobre algum texto sugerido 

pelo professor em sala de aula, perguntamos por que acham que entenderam tudo sobre aquele 

texto e, com os motivos apresentados, construímos o seguinte gráfico. 
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Gráfico 25 – Razões para a compreensão total de um texto proposto em sala de aula 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Nota-se, pelo gráfico, a importância, para esses alunos, do trabalho de textos que 

tenham relação com algo que já conhecem ou sobre cujo assunto já ouviram falar. Além disso, 

a função do professor como mediador entre aquilo que os alunos não conhecem e aquilo que 

se pretende que conheçam é de fundamental relevância, uma vez que alguns alunos relataram 

que só conseguiram entender tudo em virtude da atitude do professor diante da proposta 

pedagógica com aquele texto. 

Após essas constatações, seguimos com duas outras perguntas sobre a compreensão 

dos textos propostos em sala de aula. Indagamos aos alunos se já havia lhes sido proposta a 

leitura de algo sobre o que não entenderam nada e/ou sobre o que só entenderam 

parcialmente. 50% dos alunos declararam que já tentaram ler algo em sala de aula sobre o que 

não entenderam nada (conforme já relatado anteriormente) e 87% dos alunos disseram que já 

leram algo em sala de aula sobre o que só entenderam parcialmente. Os motivos apresentados 

para essa não compreensão e/ou compreensão parcial estão destacados nos seguintes gráficos. 

 

 

  

 

 

  

 

 

Gráfico 26 – Razões para a não compreensão total de um texto proposto em sala de aula 

Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 27 – Razões para a compreensão parcial de um texto proposto em sala de aula 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se que, em ambas as situações, os alunos atribuem a eles próprios a culpa por 

não compreender (ou compreender só parcialmente) alguma atividade proposta pelo 

professor, ou seja, ele não entende porque ele apresenta dificuldade para realizar aquela 

tarefa, porque ele não tem interesse ou porque ele parou de estudar. Em nenhum momento, 

eles atribuem as razões das dificuldades apresentadas a um distanciamento entre o que lhe é 

proposto na escola e a sua realidade social e linguística.  

Além disso, vê-se, pelos gráficos, que grande parte das dificuldades apresentadas é 

associada direta ou indiretamente às questões linguísticas: diretamente quando eles declaram, 

de forma explícita, que têm problemas para entender o vocabulário e a estrutura da língua, e 

indiretamente quando expressam sua dificuldade para fazer associações e para compreender o 

professor ou o assunto proposto. 

Assim, nota-se que o aluno não se opõe diretamente às atividades de leitura propostas. 

No entanto, ao encontrar obstáculos para realizá-las, ele se culpabiliza e adota as concepções 

propagadas pelo senso comum de que ele é quem não quer ler ou não gosta de ler. Na esteira 

dessa reflexão, não há dúvidas de que é fundamental que o modo como o aluno compreende 

as atividades de leitura propostas pela escola, o modo como ele produz sua leitura e o modo 

como essa leitura está sendo trabalhada diante da realidade do discente do curso PROEJA 

sejam questões a serem levadas em conta quando se traça um caminho em direção a uma 

escola não excludente que vá além do senso comum e que vise à formação integral dos 

indivíduos e à superação de qualquer explicação determinista e fatalista da História. 

A partir dessas perspectivas, passamos para a terceira fase deste capítulo, que 

apresenta as características dos códigos linguísticos presentes na produção da leitura dos 

alunos do PROEJA. 
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3.3. Características dos códigos linguísticos 

 

Intencionamos analisar, nesta seção, à luz da teoria dos códigos linguísticos, as 

narrativas orais dos alunos que se propuseram a nos fornecer material para o nosso objeto de 

estudo. Pretendemos reconhecer, nesse material, as características que subjazem à orientação 

dos diferentes usos da linguagem. No entanto, é importante destacar que, assim como revela 

Bernstein (1981, p. 139), “essas características devem ser consideradas como algo que 

imprime uma direção à organização do pensamento e dos sentimentos, e não como algo que 

determina estilos complexos de relações” [grifos do autor]. 

Com o auxílio do software Atlas TI, a partir das narrativas orais dos alunos, faremos a 

análise e a exposição das características que permeiam os códigos. Vale lembrar que essas 

características encontram-se descritas no quadro 1 deste trabalho. 

 

3.2.1. Estruturação dos períodos: critério de classificação dos códigos 

 

 De acordo com Bernstein, no discurso daquele que se orienta pelo código restrito, são 

comuns a ênfase na voz ativa e a ocorrência de orações curtas, gramaticalmente simples e 

quase sempre incompletas; o que difere do discurso orientado pelo código elaborado, no qual 

a ordem gramatical e a sintaxe regulam o que é dito com maior precisão.  

Com o intuito de classificar os códigos pelos quais as narrativas dos alunos se 

orientavam, destacamos nelas exemplos de orações que enfatizam a voz ativa, são curtas e 

gramaticalmente simples.  

Como as ocorrências foram muitas nas narrativas a partir das figuras sem texto, 

ressaltamos somente os exemplos retirados do momento em que os alunos narram o acidente e 

a condução do personagem ao hospital. 
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Figura 1 – Orações curtas, gramaticalmente simples, com ênfase na voz ativa, a partir de figuras sem 

texto escrito 

Fonte: narrativas orais. 
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Dentre as orientações por uma sequência temporal, encontram-se apenas três exemplos 

em que os alunos a fazem através do uso de um advérbio ou de uma locução adverbial de 

tempo: logo em seguida; um dia e depois. Na maioria das vezes, os alunos, em sua produção 

da leitura das figuras, optam por simplesmente descrever os atos numa sequência, sem 

estabelecer relações através de conectivos coesivos. Consequentemente, há uma opção por 

períodos simples, marcados por orações curtas, em vez de períodos compostos ou de 

interligação de ideias através de conectivos, tal como acontece, por exemplo, em: 

 

...vai pro hospital público... enfaixaram ele todo lá... botaram soro... quase 

morreu... 
...acaba caindo do andaime... vai pro hospital... éh:::: o filho vai visitar... 

ele tá triste... 

...não tem segurança nenhuma no::: local de trabalho dele... acaba tendo 
um acidente... parou no hospital... 

...sofreu um acidente... caiu do andaime éh::... foi pro hospital... ficou todo 

enfaixado... teve alta no dia do jogo do Brasil... 

 

 No que concerne às orientações relacionadas a lugar, há, somente em 3:4 e em 3:9, 

trechos em que os alunos fazem uso de elementos coesivos para demonstrar tal relação. 

Em 3:4, o aluno utiliza o relativo „que‟, em “o andaime em que ele tava”, para 

estabelecer uma relação com o lugar onde o personagem sofre o acidente. Em seguida, o 

mesmo aluno usa o conectivo „onde‟ não para estabelecer uma relação com o lugar onde 

acontece o acidente, mas com valor de consequência, querendo transmitir a ideia de que „em 

consequência disso, ele sofre o acidente‟.  

Além desses exemplos, há somente em 3:9 o uso do advérbio „lá‟ em “ocorre um 

acidente lá” para o aluno estabelecer uma referência ao lugar em que acontece o acidente.  

 Em 3:8 e 3:21, há o uso dos demonstrativos „isso‟ e „esse‟ em 1)“nisso ele se quebra” 

e 2)“nesse tombo que ele levou... ele foi pro hospital” para estabelecer relações de coesão 

textual. No entanto, a intenção da relação seria de causa, ou seja, os alunos queriam dizer que 

“por causa do acidente, ele se quebra” e “por causa do tombo que ele levou, ele foi para o 

hospital”, respectivamente. Ao usar os demonstrativos numa relação de causa, os alunos 

encurtam a oração, como ocorre em 1, e fragmentam a fala, como ocorre em 2.  

Em relação à voz passiva, observa-se, nos trechos acima destacados, que, em todos os 

momentos em que se descreve a condução do personagem até o hospital, opta-se pelo uso da 

voz ativa, seja deixando subentendido que ele próprio tenha ido até o hospital, seja deixando 

implícita a maneira como o personagem é conduzido ao hospital. Dessa forma, em vez de “ele 

foi levado ao hospital”, os alunos preferem dizer: 
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...vai pro hospital... 

...ele foi pro hospital... 

...ele foi parar no hospital... 

...parou no hospital... 

 
 Em suas narrativas a partir do texto escrito, obtivemos o seguinte quadro representativo de 

características do código restrito: 

Figura 2 – Orações curtas, gramaticalmente simples, com ênfase na voz ativa, a partir de texto 

escrito 
Fonte: narrativas orais. 

 

Diante da grande variedade de exemplos, ressaltamos, na figura acima, só o momento 

em que os alunos relatam o fato de o presente ter caído e quebrado. 

Assim como acontece nas narrativas a parir das figuras sem texto escrito, os alunos, ao 

produzirem a leitura de um texto escrito, também dão preferência ao uso de períodos simples 

e orações curtas sem o uso de elementos de coesão que interliguem as ideias ou que 

transformem os períodos simples em compostos, tal como acontece, por exemplo, em: 

 

... a caixa caiu... quebrou o presente 

...o presente era frágil... abriu a caixa... o presente quebrou 

...a caixa era frágil... ele::: pegou a caixa... a caixa caiu 

...ganhou um presente... uma suposta caixa de papelão frágil... caiu... 

quebrou o presente 

...Carlos abriu o presente ah::: a caixa caiu... o presente quebrou  
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Tanto nas narrativas a partir das figuras sem texto, quanto nas narrativas a partir do 

texto escrito, observam-se, nesses exemplos, poucas (ou nenhuma) ocorrências de elementos 

de coesão que indiquem causa, consequência ou uma contiguidade temporal.  

É importante atentar para o fato de que, em nosso estudo, trabalharemos com o 

reconhecimento das características dos códigos na produção da leitura dos alunos e que não 

estamos dizendo que o fato de o aluno não usar uma conjunção explicitamente não significa 

que, entre as orações, não haja um valor semântico que as interligue, ou seja, a não utilização 

de um conectivo, na sua fala, não indica que o aluno não tenha noção da coligação semântica 

que ele deseja expressar. Ele apenas o faz de forma mais simples sem o uso marcado de um 

conectivo, produzindo um discurso rápido com uma redução das indicações de intenções no 

plano articulatório. 

 Quanto ao código elaborado, foi possível encontrar, somente nas narrativas de cinco 

alunos, exemplos de uma ordem gramatical e uma sintaxe precisas para regular o que é dito.  

Os exemplos encontrados nas narrativas a partir de figuras sem texto estão todos 

expostos no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ordem gramatical e sintaxe precisas a partir de figuras sem texto escrito 
Fonte: narrativas orais. 
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 Diferentemente do que acontece nas narrativas orientadas pelo código restrito, 

observa-se, nos exemplos da figura 3, que, ao produzirem a leitura das figuras, existe uma 

preocupação em estabelecer relações entre as ideias com o uso de conectivos que as 

interliguem, tal como acontece, por exemplo, em: 

 

...sofreu um acidente por conta de um descuido  

...foi parar num hospital... porém... aprendeu a lição 

...assim... ele foi ensinando pras pessoas que... 

 

Verifica-se que, como expõe Bernstein, as ideias são geralmente mediadas pela 

construção de sentenças gramaticalmente complexas, especialmente através da aplicação de 

uma variedade de conjunções subordinativas e orações subordinadas. Seguem alguns 

exemplos: 

 
quando saiu... ficou pensando no que aconteceu com ele 

se tivesse usado os equipamentos de segurança... ele não teria... 
...tomar cuidado no nosso dia-a-dia para que não soframos acidentes 

...fez todas as suas tarefas correndo como fazia todos os dias 

 

 Observamos também características do código elaborado quando verificamos, nessas 

falas, o cuidado em se estabelecer, para o interlocutor, relações de contiguidade temporal que 

esclareçam a sequência dos fatos, como ocorre em: 

 

...um dia... sofreu um acidente... 

...depois... numa cadeira de rodas... foi contar... 

...alguns dias depois... ele conversou com seu filho 

...depois de um tempo trabalhando... aconteceu um acidente com ele 

...quando saiu... ficou pensando 

 

Nos trechos destacados pela figura 3, apresenta-se também o uso de orações reduzidas 

que, apesar de não estabelecerem uma relação com a oração principal através de conectivos, 

possuem características sintáticas e semânticas que as interligam, tal como seguem: 

 

...chegando ao trabalho... começou a exercer sua profissão... 

...chegando ao trabalho... começou a executar seu trabalho... 

 

Em ambos os períodos, o falante se vale das orações reduzidas para esclarecer para o 

seu ouvinte que o personagem começou a executar suas tarefas diárias quando chegou ao 

trabalho, elucidando, assim, a sequência de ações praticadas pelo personagem. 
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Bernstein aponta também para uma ênfase maior na voz ativa por parte daqueles que 

se orientam pelo código restrito. Isso se verifica ao observarmos que, nos trechos orientados 

pelo código restrito, analisados anteriormente, não houve nenhuma ocorrência da voz passiva, 

enquanto, nesses trechos, apresentaram-se dois exemplos desta voz verbal: 

 
...se machucou e... foi levado ao hospital... 

...e::: foi levado pro hospital... 

...poderia ter sido evitado... 

...ele teria sido recepcionado... 

 

Dentre as narrativas a partir de um texto escrito, destacam-se, na figura abaixo, trechos 

em cuja produção da leitura destacam-se características do código elaborado.  

Figura 4 – Ordem gramatical e sintaxe precisas a partir de texto escrito 
Fonte: narrativas orais. 

 

Nos exemplos destacados pela figura 4, observa-se uma preocupação em interligar as 

ideias com a construção de períodos compostos, especialmente através de orações 

subordinadas. 

A partir das características apresentadas, concluímos, nesta seção, que 25 alunos se 

orientam majoritariamente pelo código restrito e 5 alunos se orientaram pelo código elaborado 

ou apresentaram momentos de oscilação entre os dois códigos. 

Fizemos cruzamentos entre os dados obtidos nesta seção e as características 

apresentadas nas respostas desses 5 alunos, que se orientaram pelo código elaborado, a 

perguntas dos blocos 3, 6, 10, 12 e 13 do questionário. Com esse cruzamento, tivemos o 

intuito de identificar suas características sociais e os possíveis porquês de suas narrativas 

terem se enquadrado no código elaborado. 
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Primeiramente identificamos que, dentre esses 5 alunos, todos têm o Ensino Médio 

completo. Além disso, um deles nunca parou de estudar, ou seja, concluiu o Ensino Médio e 

se matriculou diretamente no curso PROEJA. Os outros pararam de estudar pelo menos uma 

vez, no entanto, essa pausa nos estudos só se deu após a conclusão do Ensino Médio, na faixa 

etária compreendida entre os 18 e 20 anos. Esse fato demonstra que a conclusão da 

escolaridade básica sem interrupções trouxe benefícios para esses alunos, levando-os a se 

apropriar mais naturalmente de questões complexas da língua. 

Sobre o meio social em que vivem esses alunos, procuramos identificar o grau de 

escolaridade de seus pais ou daquela pessoa com quem mais conviveram ou convivem durante 

sua infância e juventude. Todos eles disseram que seus pais possuem algum grau de 

escolaridade e, com exceção de uma aluna cujos pais têm o Ensino Fundamental incompleto, 

todos os outros pais e mães apresentam o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio completo. 

Mais especificamente sobre a leitura, ao perguntarmos a eles se seus pais costumavam 

ler alguma coisa para eles enquanto eram crianças, dois alunos disseram que seus pais nunca 

leram nada para eles, já os outros disseram que seus pais às vezes liam algo para eles. 

Apesar desse pouco estímulo de seus pais, verificamos, ao perguntarmos sobre os seus 

hábitos de leitura atuais, que esses alunos leem, fora da sala de aula, pelo menos, um texto por 

semana sugerido pelos professores, além de dedicarem entre uma e cinco horas por semana à 

leitura por prazer. Adicionado a isso, no ambiente de trabalho, esses alunos precisam ler 

variados itens textuais, entre eles, o dever de casa dos filhos, relatórios, manuais de instrução, 

ofícios, formulários, e-mails e prescrições médicas. 

Ainda sobre a leitura, quando perguntamos a eles se gostam de ler para seus amigos ou 

filhos, três deles disseram que gostam, pois é um momento de interação com eles e um modo 

de incentivá-los a adquirir o hábito de ler. Dois alunos disseram não gostar de ler para seus 

amigos ou filhos, porém não porque não gostam de ler, mas porque preferem fazer leituras 

silenciosas e introspectivas. 

Além disso, verificamos o rendimento desses alunos em Língua Portuguesa através do 

questionamento sobre suas notas nessa disciplina. Com exceção de apenas um aluno que ficou 

com nota entre 7 e 8,5, os outros obtiveram notas acima de 8,5 e disseram não terem se 

surpreendido com esse resultado, pois estão acostumados a alcançar essa faixa de notas nessa 

disciplina. 

Observa-se que o hábito da leitura e as condições sociais desses alunos foram fatores 

determinantes para que eles tivessem acesso ao código elaborado. Portanto, confirma-se que, 

para compreender a transição família-escola e os problemas e êxitos decorrentes, é necessário 
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atentar para o que ocorre também fora dos muros dessa instituição, ou seja, observar que o 

indivíduo não só reflete com também molda o que ocorre em seu meio social. 

 

3.2.2. Conjunções 

 

Bernstein nos diz que aqueles que se orientam pelo código restrito tendem a utilizar 

conjunções mais simples e, algumas delas, de modo repetitivo.  

Para analisarmos essa proposição do sociólogo, separamos as narrativas conforme 

critérios definidos pela seção anterior. Com a ajuda do software Atlas TI, procedemos à 

contagem individual das palavras utilizadas pelos alunos para produzir a leitura de cada 

história (apêndice D); fizemos uma triagem em busca de palavras que poderiam ser 

destacadas como conjunções e, em seguida, retornamos aos textos das transcrições das 

narrativas para verificar se, no contexto utilizado, elas, de fato, pertenciam a essa classe de 

palavras. Assim, chegamos aos quadros representativos de cada código. 

Seguem, nos quadros 6 e 7, os números representativos das ocorrências das 

conjunções encontradas nas narrativas a partir das figuras sem texto. 

 

Quadro 6 – Distribuição da frequência de conjunções nas narrativas orientadas 

majoritariamente pelo código restrito, a partir de figuras sem texto escrito 

CONJUNÇÕES 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

% em relação ao nº total 

de palavras (n=2097) 

% em relação ao total de 

conjunções (n=101) 

e 68 3,24 67,33 

que  7 0,33 6,93 

mas 6 0,29 5,94 

quando 4 0,19 3,96 

como 3 0,14 2,97 

ou 3 0,14 2,97 

para 3 0,14 2,97 

depois que 2 0,10 1,98 

então 2 0,10 1,98 

porque 2 0,10 1,98 

se 1 0,05 0,99 

TOTAL 101 4,82 

 Fonte: narrativas orais. 
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Quadro 7 - Distribuição da frequência de conjunções nas narrativas orientadas 

majoritariamente pelo código elaborado, a partir de figuras sem texto escrito 

CONJUNÇÕES 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

% em relação ao nº total 

de palavras (n=418) 

% em relação ao total de 

conjunções (n=22) 

e 9 2,15 40,91 

se 4 0,96 18,18 

que 3 0,72 13,64 

como 3 0,72 13,64 

para que 1 0,24 4,55 

porém 1 0,24 4,55 

quando 1 0,24 4,55 

TOTAL 22 5,26 

 Fonte: narrativas orais. 

 

Como um número bem maior de alunos se orientam majoritariamente pelo código 

restrito (25 alunos) do que pelo código elaborado (5 alunos), conforme mencionado na seção 

anterior, à primeira vista, parece que a variedade de conjunções diferentes é maior no quadro 

6, representativo do código restrito, do que no quadro 7, representativo do código elaborado.  

No entanto, ao observar mais atentamente os quadros apresentados, vê-se 

primeiramente que o percentual de uso de conjunções em relação ao número total de palavras 

é maior naqueles que se orientam pelo código elaborado (5,26%) do que naqueles que se 

orientam pelo código restrito (4,82%); significando que, proporcionalmente, a ocorrência de 

conjunções é maior dentre aqueles que se orientam pelo código elaborado. 

Além disso, no quadro 6, a conjunção „e‟ ocupa 67,33% das ocorrências de todas as 

conjunções; o que significa que as outras conjunções apareceram em apenas pouco mais de 

30% de todas as ocorrências dessa classe de palavras. 

Já o quadro 7, representativo do código elaborado, apresenta um número menor de 

variedade de conjunções. Entretanto, a conjunção „e‟ ocorre cerca de 40% das vezes, 

mostrando que as outras conjunções aparecem em cerca de 60% das ocorrências. Assim, 

observa-se que, proporcionalmente, há uma maior variabilidade de ocorrências dessa classe de 

palavras dentre as narrativas orientadas majoritariamente pelo código elaborado. 

É também importante ressaltar que a superioridade de ocorrências da conjunção „e‟ em 

relação às outras conjunções em ambos os conjuntos de narrativas se dá não só por ela se 

tratar de uma conjunção mais simples, mas também porque ela pode ser utilizada fora do 

contexto semântico que lhe é próprio e assumir conotações outras que não a de adição, tal 

como acontece em: 
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Carlos ganhou um presente... abriu...  e o presente era frágil... abriu a 

caixa... o presente quebrou. (John)  valor adversativo – equivalente a „[...] 

mas o presente era frágil‟.  
 

Ele corre o risco de cair e não usa equipamento de segurança. (Luan 

Carlos)  valor adversativo – equivalente a „[...] mas não usa equipamento 
de segurança. 

 

Para continuarmos nossas análises quanto ao uso das conjunções, adotamos o mesmo 

procedimento utilizado acima para observar como se comportavam os alunos a partir do texto 

escrito. Portanto, seguem, nos quadros 8 e 9, os números representativos das ocorrências das 

conjunções encontradas nesta etapa. 

 

Quadro 8 - Distribuição da frequência de conjunções nas narrativas orientadas 
majoritariamente pelo código restrito, a partir do texto escrito 

CONJUNÇÕES 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

% em relação ao nº total 

de palavras (n=247) 

% em relação ao total de 

conjunções (n=21) 

e 18 7,29 85,71 

que 0 0,00 0,00 

mas 2 0,81 9,52 

quando 1 0,40 4,76 

TOTAL 21 8,50 

 Fonte: narrativas orais. 

  

Quadro 9 - Distribuição da frequência de conjunções nas narrativas orientadas 

majoritariamente pelo código elaborado, a partir do texto escrito 

CONJUNÇÕES 

Nº DE 

OCORRÊNCIAS 

% em relação ao nº total 

de palavras (n=141) 

% em relação ao total de 

conjunções (n=14) 

e 9 6,38 64,29 

quando 4 2,84 28,57 

porque 1 0,71 7,14 

TOTAL 14 9,93 

 Fonte: narrativas orais. 

 

Tal como acontece nas narrativas a partir das figuras sem texto escrito, a ocorrência de 

conjunções é proporcionalmente maior no quadro de narrativas orientadas pelo código 

elaborado (9,93%) do que no quadro de narrativas orientadas pelo código restrito (8,5%). 

Da mesma forma, a repetição da conjunção „e‟ acontece majoritariamente no quadro 

das narrativas orientadas pelo código restrito, totalizando cerca de 85% das ocorrências de 
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conjunções nas narrativas orientadas pelo código restrito, contra aproximadamente 64% de 

ocorrências nas narrativas orientadas pelo código elaborado.  

Dessa forma, após a análise da produção da leitura dos alunos tanto das figuras sem 

texto escrito, quanto do texto escrito, reforçam não só as proposições de Bernstein quanto à 

preferência pelo uso recorrente de conjunções mais simples, mas também quanto à tendência 

a utilizar períodos simples e orações mais curtas por parte daqueles que se orientam pelo 

código restrito. 

 

3.2.3. Adjetivos e advérbios 

 

Outro posicionamento de Bernstein em relação aos códigos é o fato de que o uso de 

adjetivos e de advérbios ocorre de forma rígida e limitada por parte daqueles que se orientam 

pelo código restrito. Para verificarmos se essa característica está presente nas narrativas 

recolhidas, procedemos da mesma forma que utilizamos para a análise das conjunções na 

seção anterior, ou seja, contabilizamos todas as palavras de cada narrativa através do software 

Atlas TI (apêndice D), buscamos aquelas que poderiam ser adjetivos ou advérbios e, em 

seguida, retornamos ao texto das transcrições para verificar se, no contexto, elas efetivamente 

pertenceriam a essa classe de palavras.  

Assim, chegamos aos quadros 10 e 11, nos quais apresentamos a frequência de 

ocorrências de adjetivos e advérbios nas narrativas a partir de figuras sem texto escrito. 

 

Quadro 10 – Distribuição da frequência de adjetivos e advérbios nas narrativas orientadas 

majoritariamente pelo código restrito, a partir de figuras sem texto escrito 

Adjetivos e 

advérbios 

Nº de 

ocorrências 

% em relação ao nº 

total de palavras 

(n=2097) 

% em relação ao total de 

adjetivos e advérbios 

(n=187) 

não 37 1,76 19,79 

depois 17 0,81 9,09 

bem 9 0,43 4,81 

cedo 9 0,43 4,81 

muito 9 0,43 4,81 

lotado 8 0,38 4,28 

já 7 0,33 3,74 

lá 7 0,33 3,74 

dentro 5 0,24 2,67 

enfaixado 5 0,24 2,67 

atrasado 3 0,14 1,60 

logo 3 0,14 1,60 
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adequadamente 2 0,10 1,07 

apertado 2 0,10 1,07 

apressado 2 0,10 1,07 

belo 2 0,10 1,07 

cansado 2 0,10 1,07 

cheio 2 0,10 1,07 

civil 2 0,10 1,07 

machucado 2 0,10 1,07 

novamente 2 0,10 1,07 

público 2 0,10 1,07 

sempre 2 0,10 1,07 

só 2 0,10 1,07 

adoecido 1 0,05 0,53 

ainda 1 0,05 0,53 

amarrado 1 0,05 0,53 

aparentemente 1 0,05 0,53 

apertada 1 0,05 0,53 

apta 1 0,05 0,53 

arrependido 1 0,05 0,53 

automaticamente 1 0,05 0,53 

azarado 1 0,05 0,53 

azarento 1 0,05 0,53 

bom 1 0,05 0,53 

braçal 1 0,05 0,53 

cá 1 0,05 0,53 

cedinho 1 0,05 0,53 

certa 1 0,05 0,53 

certamente 1 0,05 0,53 

coitado 1 0,05 0,53 

danada 1 0,05 0,53 

devidamente 1 0,05 0,53 

diferente 1 0,05 0,53 

diretamente 1 0,05 0,53 

enorme 1 0,05 0,53 

esbaforido 1 0,05 0,53 

escaldante 1 0,05 0,53 

estressado 1 0,05 0,53 

feliz 1 0,05 0,53 

gravemente 1 0,05 0,53 

importante 1 0,05 0,53 

longe 1 0,05 0,53 

mais 1 0,05 0,53 

normal 1 0,05 0,53 

obrigatório 1 0,05 0,53 
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posteriormente 1 0,05 0,53 

preso 1 0,05 0,53 

primeiramente 1 0,05 0,53 

própria 1 0,05 0,53 

próprio 1 0,05 0,53 

realmente 1 0,05 0,53 

sozinho 1 0,05 0,53 

tarde 1 0,05 0,53 

tetraplégico 1 0,05 0,53 

tranquilo 1 0,05 0,53 

trás 1 0,05 0,53 

triste 1 0,05 0,53 

TOTAL 187 8,92 

 Fonte: narrativas orais. 
 

Quadro 11 - Distribuição da frequência de adjetivos e advérbios nas narrativas orientadas 

majoritariamente pelo código elaborado, a partir de figuras sem texto escrito 

Adjetivos e 

advérbios 

Nº de 

ocorrências 

% em relação ao nº 

total de palavras 

(n=418) 

% em relação ao total de 

adjetivos e advérbios 

(n=33) 

não 8 1,91 24,24 

depois 4 0,96 12,12 

civil 2 0,48 6,06 

importante 2 0,48 6,06 

muito 2 0,48 6,06 

ali 1 0,24 3,03 

bem 1 0,24 3,03 

boas 1 0,24 3,03 

bom 1 0,24 3,03 

cedo 1 0,24 3,03 

cheio 1 0,24 3,03 

cima 1 0,24 3,03 

corretamente 1 0,24 3,03 

grande 1 0,24 3,03 

igual 1 0,24 3,03 

lá 1 0,24 3,03 

lotada 1 0,24 3,03 

lotado 1 0,24 3,03 

pequena 1 0,24 3,03 

realmente 1 0,24 3,03 

TOTAL 33 7,89 

 Fonte: narrativas orais. 

 

Conforme já mencionado, o número de narrativas orientadas pelo código restrito (25) 

é bem maior do que aquelas que se orientam pelo código elaborado (5). Por isso, a tabela 
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representativa do código restrito apresenta uma variedade bem superior de ocorrências de 

adjetivos e advérbios do que a representativa do código elaborado. 

No entanto, em nossas análises, buscamos observar o percentual de ocorrências em 

relação ao número total de palavras de cada grupo para que a apreciação ocorresse de forma 

proporcional.  

Dessa forma, vê-se que, proporcionalmente, a ocorrência de adjetivos e advérbios nas 

narrativas orientadas pelo código restrito é maior (8,92%) do que nas narrativas orientadas 

pelo código elaborado (7,89%). Isso nos faz concluir que a afirmação de Bernstein a respeito 

de a utilização de adjetivos e advérbios ocorrer de forma rígida e limitada por parte daqueles 

que se orientam pelo código restrito não se confirmou nas narrativas feitas a partir de figuras 

sem texto pelos alunos jovens e adultos. 

Continuamos nossas análises concernentes à utilização de adjetivos e advérbios com o 

material recolhido e obtivemos os quadros 12 e 13, representativos das narrativas feitas a 

partir do texto escrito. 

 
Quadro 12 - Distribuição da frequência de adjetivos e advérbios nas narrativas orientadas 

majoritariamente pelo código restrito, a partir de texto escrito 

Adjetivos e 

advérbios 

Nº de 

ocorrências 

% em relação ao nº 

total de palavras 

(n=247) 

% em relação ao total de 

adjetivos e advérbios 

(n=11) 

frágil
16

 9 3,64 81,82 

não 1 0,40 9,09 

suposta 1 0,40 9,09 

TOTAL 11 4,45 

 Fonte: narrativas orais. 

 

Quadro 13 - Distribuição da frequência de adjetivos e advérbios nas narrativas orientadas 
majoritariamente pelo código elaborado, a partir de texto escrito 

Adjetivos e 

advérbios 

Nº de 

ocorrências 

% em relação ao nº 

total de palavras 

(n=141) 

% em relação ao total de 

adjetivos e advérbios 

(n=07) 

frágil 3 2,00 42,86 

determinado 1 0,67 14,29 

muito 1 0,67 14,29 

não 1 0,67 14,29 

próprio 1 0,67 14,29 

TOTAL 7 4,67 

 Fonte: narrativas orais. 

                                                             
16 A palavra „frágil‟ foi utilizada 11 vezes; porém, devido à necessidade de reforço da sequencia oral anterior, 

característica do código restrito (dado que será melhor analisado na seção seguinte), dois alunos repetem 

seguidamente 'era frágil' em suas narrativas. Por isso, foram suprimidas duas dessas ocorrências. 
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 Ao contrário do que acontece com as narrativas a partir de figuras sem texto escrito, a 

ocorrência de adjetivos e advérbios, na produção da leitura de um texto escrito, é 

proporcionalmente maior dentre aqueles que se orientam pelo código elaborado (4,67%) do 

que dentre aqueles que se orientam pelo código restrito (4,45%). 

 Assim, confirma-se, somente na produção da leitura de um texto escrito, a proposição 

de Bernstein de que o uso de adjetivos e advérbios ocorre, de forma mais rígida e limitada, 

por parte daqueles que se orientam pelo código restrito. 

 

3.2.4. Necessidade de reforço da sequência oral anterior 

 

 Bernstein aponta também para o fato de que aquele que se orienta pelo código restrito 

tende a utilizar um grande número de afirmações/frases que indicam a necessidade de reforço 

da sequência oral anterior. Ele afirma que “a função restrita do planejamento verbal também 

cria um alto grau de redundância, ou seja, muita repetição de informações ou de sequências 

que acrescentam pouco ao que já foi dito anteriormente” (BERNSTEIN, 1981, p. 140). 

Nesta seção, para verificarmos essa colocação do autor, utilizamos, primeiramente, 

para análise, todas as narrativas feitas a partir de figuras sem texto escrito e, com o auxílio do 

software Atlas TI, delineamos a seguinte figura representativa de orientações por ambos os 

códigos:  
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Figura 5 – Indicações da necessidade de reforço da sequência oral anterior a partir de figuras sem 

texto escrito 

Fonte: narrativas orais. 

 

A figura mostra que há somente duas ocorrências dessa necessidade de reforço da 

sequência oral anterior dentre as narrativas orientadas pelo código elaborado. Em uma delas, o 

aluno demonstra essa necessidade através da repetição literal de „na construção civil‟ e, na 
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outra, há uma repetição seguida de um pequeno acréscimo de informação de que o andaime 

não caiu sem ninguém, e sim „com ele‟ (com o personagem). 

Já nas narrativas orientadas pelo código restrito, observa-se a presença de uma grande 

quantidade da necessidade de reforçar o que já foi dito através da pergunta „né?‟, que é um 

encurtamento da pergunta „não é?‟, apontando para o desejo de uma confirmação a respeito 

daquilo que se está relatando. 

 Além dessa ocorrência, verifica-se essa necessidade através de repetições literais ou 

através de expressões com o mesmo valor semântico, tais como ocorrem, por exemplo, em: 

 

...e aparentemente parece... 

...o andaime cai [...] com o andaime caindo... e acaba caindo mesmo [...] o 

andaime cai... 

...nessa correria toda... ele tava... numa correria enorme... 

...ele voltou... daí uns dias... ele voltou a trabalhar de novo... novamente na 

obra... quando ele voltou a trabalhar... 

...serviço de obra todo dia... todo dia cedo no serviço de obra... 

 

 Após a análise das narrativas a partir de figuras sem texto escrito, observamos como se 

comportavam as narrativas dos alunos a partir do texto escrito em relação a essa necessidade 

de reforço da sequência oral anterior e, também com o auxílio do software Atlas TI, chegamos 

à seguinte figura representativa dos códigos a partir de um texto escrito: 

Figura 6 - Indicações da necessidade de reforço da sequência oral anterior a partir de texto escrito 

Fonte: narrativas orais. 



P á g i n a  | 97 

 

 Verificou-se que não houve ocorrências dessa necessidade de reforço nas narrativas 

orientadas pelo código elaborado. No entanto, nas narrativas orientadas pelo código restrito, 

essa necessidade foi expressa por várias repetições de palavras e períodos e pela necessidade 

de reforçar o que já foi dito através da redução da pergunta „não é?‟ para „né‟ e da própria 

pergunta „não é isso?‟. 

 Dessa forma, confirma-se a afirmação de Bernstein de que aquele que se orienta pelo 

código restrito tende a fazer uso de um grande número de afirmações/frases que indicam a 

necessidade de reforço da sequência oral anterior e de informações ou sequências que 

acrescentam pouco ao que já foi dito anteriormente. 

 

3.2.5. Motivos e conclusão se confundem 

 

Outra característica citada por Bernstein a respeito dos códigos linguísticos é o fato de 

aquele que se orienta pelo código restrito tender a usar frequentemente declarações nas quais 

os motivos e a conclusão se confundem e produzem uma afirmação categórica. Para verificar 

se tal afirmação estava presente nas narrativas, separamos novamente as narrativas a partir de 

figuras sem texto e elaboramos o quadro a seguir, representativo deste grupo:  

Figura 7 – Motivos e conclusão se confundem – ocorrências a partir de figuras sem texto escrito 

Fonte: narrativas orais. 

 

Dentre as narrativas orientadas pelo código elaborado, não se encontraram exemplos 

de passagens em que os alunos demonstrassem confusão entre os motivos e a conclusão do 

que relatavam. 
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Entretanto, dentre as narrativas orientadas pelo código restrito, encontramos trechos 

em que dois alunos atribuem ao azar o fato de o personagem não estar usando equipamento de 

proteção, e não a um descuido dele próprio. Há também um aluno que afirma que o que levou 

o personagem a se acidentar foi simplesmente o azar, e não a falta do equipamento de 

segurança. 

No trecho 1:4, destacado pela figura 7, o aluno, ao não mudar de cenário, em sua fala, 

entre o ônibus e o local onde o acidente ocorre nas figuras apresentadas, faz parecer que o 

personagem trabalha no ônibus e que o acidente teria acontecido neste veículo por causa de 

uma correria. Dessa forma, ele omite o que realmente ocorreu e confunde o interlocutor 

quanto à verdadeira causa do acidente. 

No trecho 1:5, destacado na figura, o aluno, ao tentar explicitar o porquê do acidente 

com o andaime, confunde seu interlocutor ao afirmar primeiramente que havia uma corda 

segurando a estrutura e ao dizer, em seguida, que ela caiu porque não havia nada que a 

segurasse. 

Em 1:6, semelhantemente ao que acontece em 1:4, o aluno também confunde as 

verdadeiras razões do acidente, fazendo parecer que ele teria ocorrido por correria e dentro do 

ônibus. 

Em 1:7, o aluno não explicita onde ocorreu o acidente e simplesmente afirma 

categoricamente que o personagem caiu por estar apressado; excluindo, de sua fala, a razão 

que levou o personagem ao acidente. 

Em todos esses trechos destacados das narrativas a partir de figuras sem texto escrito, 

as razões são confundidas e, por conseguinte, a consequência, apesar de ter sido sempre o 

acidente, acaba sendo gerada por um cenário diferente do que foi apresentado aos alunos. 

Portanto, é confirmada a proposição de Bernstein de que aqueles que se orientam pelo 

código restrito tendem a usar frequentemente declarações nas quais os motivos e a conclusão 

se confundem e produzem uma afirmação categórica. 

Após a análise das narrativas a partir de figuras sem texto, passamos para a observação 

das narrativas a partir do texto escrito e delineamos a seguinte figura: 
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Figura 8 – Motivos e conclusão se confundem – ocorrências a partir de texto escrito 

Fonte: narrativas orais. 

 

 Dentre as narrativas orientadas pelo código elaborado, observou-se uma explicitação 

dos motivos que levaram o presente a se quebrar. No entanto, dentre as narrativas orientadas 

pelo código restrito, encontramos, nos trechos 1:1 e 1:4, destacados na figura, situações em 

que os alunos, através de afirmações categóricas, não revelam o motivo que levou o presente a 

se quebrar, fazendo parecer que isso aconteceu simplesmente porque ele era frágil e 

confundindo o interlocutor.  

Nos trechos 1:2 e 1:3, é interessante observar que os alunos, ao narrarem o que haviam 

acabado de ler, em vez de dizerem que o personagem „ganhou‟ o presente, dizem que ele o 

„comprou‟, revelando uma confusão entre os fatos da narrativa. 

Dessa forma, os dados apontam para o fato de que aqueles que se orientam pelo 

código restrito tendem a fazer declarações nas quais os motivos e a conclusão se confundem e 

produzem uma afirmação categórica. 

 

3.2.6. Significados particularistas x significados universalistas 

 

 Bernstein (1987; 1981), ao atentar para as condições e contextos da aprendizagem 

escolar, dedicou seus interesses à maneira de fazer funcionar a língua. Assim, ele argumenta 

que se podem distinguir usos de linguagem “ligados ao contexto” e outros usos “menos 

ligados ao contexto”. Em um nível psicológico, o código restrito e o elaborado diferem em 

termos da extensão em que cada um inibe ou facilita, respectivamente, a orientação no sentido 

de simbolizar a intenção através de uma forma verbalmente explícita. 
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 Observemos duas narrativas representativas de cada código e, consequentemente, de 

cada modo como o aluno inibe ou facilita verbalmente as significações que ele intenciona 

expressar: 

 
o José acordou cedo... pegou um ônibus lotado... foi pro trabalho... fez todas 

as suas tarefas correndo como fazia todos os dias... éh::... um dia... sofreu 

um acidente por conta de um descuido e::... foi parar num hospital... 

porém... aprendeu a lição... depois numa cadeira de roda... foi contar... a 
história dele pra outros... como forma de palestra e assim... ele foi 

ensinando pras pessoas que::... é muito bom se prevenir e tomar cuidado no 

nosso dia-a-dia para que nós não soframos acidentes (Elielson
17

) 
 

olha... o que eu entendi ali foi um... agrupamento... um ônibus lotado de 

crianças... de pessoas... depois uma:::... ele trabalhando... numa obra... (ele 
foi) tentando finalizar... o que ele tinha que fazer no::... – como é que fala? – 

colocando tijolos... depois foi:::?... depois foi em cima duma escada... 

querendo cair... um acidente... que não tava preparado o cinto... depois ele 

dando... caindo no chão ( ) no chão na maca do hospital... na cadeira de 
roda e depois ele::... festejando com os amigos dele (Renato) 

 

 Na primeira narrativa, o ouvinte não precisa ter as figuras que foram utilizadas como 

base; enquanto, na segunda, as figuras seriam necessárias para que a história fizesse sentido.  

 A primeira narrativa independe de seu contexto de origem, ao passo que a segunda é 

estreitamente ligada a ele. Consequentemente, a produção da leitura da segunda narrativa é 

orientada por significações implícitas (código restrito), e a produção da leitura da primeira 

narrativa é orientada por significações explícitas (código elaborado). 

 Isso não quer dizer que o aluno orientado pelo código restrito não possua, em seu 

vocabulário passivo, o vocabulário utilizado pelo aluno que se orienta pelo código elaborado. 

Tampouco é o caso de os alunos diferirem, em sua compreensão, do sistema de regras 

linguísticas. O que se apresentam, nessas narrativas, são diferenças no emprego da linguagem 

que provêm de um contexto específico. O primeiro aluno explicita verbalmente as 

significações que está adquirindo para a pessoa com quem fala; já o segundo aluno não o faz 

na mesma medida. Dessa forma, para o primeiro aluno, a tarefa pedida foi encarada como um 

contexto no qual ele deveria explicitar suas próprias significações. O segundo aluno, por sua 

vez, não encara a mesma tarefa como algo que pedisse tal explicitação de significação. 

 O que nos interessa aqui são as diferenças entre os alunos em sua maneira de 

compreender, no emprego da linguagem, o que aparentemente é o mesmo contexto. Em outras 

palavras, o primeiro aluno produziu significações universalistas na medida em que as 

                                                             
17

 Os nomes utilizados são fictícios e não correspondem, em nada, aos nomes verdadeiros dos alunos 

participantes. 
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significações estão liberadas do contexto e, por isso, possíveis de serem compreendidas por 

qualquer interlocutor. Já o segundo aluno produziu significações particularistas na medida em 

que as significações estão estreitamente vinculadas ao contexto e, por isso, só seriam 

plenamente compreendidas pelos outros se estes tivessem acesso ao contexto que lhes deu 

origem. 

 

3.2.7. Palavras finais sobre os códigos 

 

 Para finalizarmos nossas análises das narrativas, observamos também o quanto os 

alunos se recordavam de cada história na produção de sua leitura. Organizamos duas planilhas 

(apêndices B e C) em que foram marcados, com um „x‟, os atos da narrativa a partir de figuras 

sem texto escrito e as ações e minúcias da narrativa a partir do texto escrito dos quais os 

alunos se lembraram após a leitura de cada texto. 

 Com os dados obtidos nas planilhas, organizamos gráficos em que se revelam os 

percentuais de cada ato descrito a partir das figuras sem texto escrito e de cada ação e minúcia 

descritas a partir do texto escrito. 

Gráfico 28 – Atos descritos nas narrativas a partir de figuras sem texto escrito (%) 

Fonte: Narrativas orais. 
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Gráfico 29 – Ações e minúcias descritas nas narrativas a partir de texto escrito (%) 

Fonte: narrativas orais. 

 

A partir dos gráficos, pode-se observar que não existe uma correspondência direta 

entre os códigos e a quantidade de atos, ações e minúcias lembrados em cada atividade. Pelo 

contrário, essa quantidade oscila entre estar ora maior e ora estar menor nos grupos 

representativos de cada código. 

Essa variabilidade acontece porque a diferença entre os códigos não está pautada na 

quantidade de vocabulário ou em qualquer tipo de empobrecimento linguístico, pois sujeitos 

orientados por ambos os códigos possuem a mesma inteligência para o sistema de regras 

linguísticas. Estar orientado pelo código restrito significa apenas que, segundo relatado por 

Bernstein (1987, p. 53) “são limitados os contextos e as condições que orientarão os sujeitos 

para ordens de significação universalistas e que os levarão a fazer escolhas linguísticas pelas 

quais essas significações são produzidas e tornadas públicas” [grifos do autor]. 

De acordo com Bernstein (1996; 1987; 1981), na escola, é altamente provável que o 

aluno orientado pelo código restrito enfrente dificuldades. Isto porque esta instituição se 

preocupa necessariamente com a transmissão e desenvolvimento das ordens de significação 

universalistas. Pela sua socialização, o sujeito orientado pelo código elaborado já é sensível a 

estas ordens simbólicas da escola; enquanto o sujeito orientado pelo código restrito é 

orientado para ordens de significação particularista que estão ligadas ao contexto e para uma 

forma de uso da linguagem pela qual se realizam essas significações. 

A escola tenta desenvolver naqueles que se orientam pelo código restrito ordens de 

adaptação e de relações que, em princípio, não são aquelas pelas quais eles espontaneamente 

se orientam. Em outras palavras, um dado importante a se considerar quanto às dificuldades 

enfrentadas por aqueles que se orientam pelo código restrito é, conforme Bernstein (1987, p. 

52), “o confronto entre, de um lado, as ordens de significação universalista da escola e as 
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relações sociais que as engendram e, de outro, as ordens de significação particularista que o 

sujeito leva consigo para a escola e as relações sociais que as produzem”. 

É importante observar que: 

 
Isto não significa dizer que um aluno orientado pelo código restrito não seja 

capaz de aprender. Ele é capaz, mas essa aprendizagem tende a ser mecânica 

e, assim que os estímulos deixam de ser regularmente reforçados, há uma 
alta probabilidade de que o aluno se esqueça deles. Num certo sentido, é 

como se a aprendizagem jamais fosse internalizada de modo a se integrar aos 

esquemas preexistentes (BERNSTEIN, 1981, p. 145). 
 

E o autor ainda afirma que “aqueles que se tornarão „maus alunos‟ desenvolverão uma 

atitude de autodesvalorização” (BERNSTEIN, 1987, p. 63). Mais especificamente sobre a 

leitura, o acesso ao mundo da escrita vai significar, para aqueles que não dominam o código 

de prestígio da escola, “apenas a aquisição de uma habilidade quase mecânica de 

decodificação/codificação (ao povo permite-se que aprenda a ler, não se lhe permite que se 

torne leitor) ou o acesso a universos fechados arbitrariamente impostos” (SOARES, 1995, p. 

25). 

É importante observar que nossos dados foram colhidos de forma oral e que alguns 

pontos observados, tais como a ausência de conectivos e a repetição de estruturas por uma 

necessidade de reforço da sequência oral anterior, são característicos da fala. No entanto, a 

estrutura da conversação não foi espontânea, uma vez que não se tratava de uma conversa 

entre pares, e sim uma narrativa com intenções previamente estabelecidas cuja interação é 

conduzida de forma assimétrica entre os participantes (entrevistador-professor e aluno). Além 

disso, não tivemos a intenção de fazer comparações entre a língua falada e a língua escrita e, 

muito menos, de imaginar a fala como um lugar de desprestígio.  

Não se tratou, nas atividades propostas aos alunos, de conversar despretensiosamente, 

mas de dizer algo sobre o que foi lido e, como aponta Bajard (2014, p. 82), “o dizer poderá 

avaliar uma leitura cada vez que for relacionado a ela. Assim, o professor deverá se assegurar 

de que o dizer não resulta de um conhecimento somente de cor do texto, mas exige uma 

leitura. Nesse caso, um bom dizer traduz uma verdadeira habilidade em leitura”.  

Nesse sentido, apenas intencionamos apontar que, nos discursos orientados pelo 

código restrito, o dizer sobre o texto será refratado por uma identidade cultural comum, o que 

reduz a explicitação verbal da intenção do falante. Em consequência, a estrutura do discurso 

se simplifica e o componente extraverbal da comunicação transformar-se-á num canal 

importante para a comunicação. Já o discurso orientado majoritariamente pelo código 

elaborado é suscetível de ocorrer num relacionamento social que incita os seus membros a 
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selecionarem, dentre os seus recursos linguísticos, um sistema verbal perfeitamente ajustado a 

uma situação específica. Consequentemente, os significados serão expandidos e elevados ao 

nível da explicitação verbal. 

Assim, compreender o aluno do PROEJA e o modo como ele produz o seu discurso é 

fundamental para a realização de um bom trabalho pedagógico com a leitura, pois, sem o 

conhecimento das suas dificuldades, de como ocorre o seu aprendizado e de que caminhos 

podem ser percorridos para a facilitação desse aprendizado, não se pode realizar um trabalho 

que conduza à autonomia do discente e tampouco lhe garantir uma educação de qualidade que 

não só integre a ciência e a técnica, mas também o veja como um cidadão pleno que seja 

capaz de mudar sua própria realidade, conforme descrito no Documento Base da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. 

 

O que se aspira é a uma formação que permita a mudança de perspectiva de 

vida por parte do aluno; à compreensão das relações que se estabelecem no 
mundo do qual ele faz parte; à ampliação de sua leitura de mundo e à 

participação efetiva nos processos sociais. Enfim, uma formação plena. Para 

tanto, o caminho escolhido é o da formação profissional aliada à 
escolarização, tendo como princípio norteador a formação integral 

(BRASIL, 2007, p. 5) 

 

Assim, necessita-se saber como ele aprende diante das suas maiores dificuldades. Ao 

conhecer as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, a escola pode trabalhar em prol 

da elaboração de um currículo capaz de alcançar o objetivo maior que é o de resgatar a 

autoestima e a autoconfiança desses alunos, mostrando a eles suas potencialidades para 

continuarem seus estudos.  

Assim, constatou-se, neste capítulo, que o aluno que busca, no curso PROEJA, uma 

oportunidade para dar seguimento aos seus estudos não se opõe às atividades de leitura. Na 

verdade, ele já está vencendo obstáculos impostos pela própria vida ao retornar à escola e, 

sendo, muitas vezes, o curso PROEJA a única oportunidade que esse aluno tem de continuar 

seu processo de escolarização, ele busca, na escola, alcançar algo mais e romper novas 

barreiras de modo que ele consiga transpor a fronteira entre o ser e o ser mais tão sonhada por 

Paulo Freire.  

Nesse sentido, Freire concebe o ser mais como desafio da libertação dos oprimidos e 

como busca de humanização em que a natureza humana é programada para ser mais.  No 

entanto, o fato de a natureza humana ser programada para ser mais não garante que, por si só, 

essa potencialidade se concretize na existência humana. Faz-se necessária a criação de 
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espaços de ação-reflexão-ação que propiciem que o ser mais se emancipe, pois esse processo 

de emancipação implica a conscientização do ser humano sobre tal possibilidade.   

É na perspectiva de se pensar a prática como palco de criação das reflexões teóricas 

que o conhecimento dos códigos linguísticos e das características que os compõem pode ser 

de grande relevância para que a escola funcione como mobilizadora da aprendizagem e, 

consequentemente, da leitura; e não como algo cujo sentido parece estar sempre por vir. Não 

há o menor sentido em se pensar a teoria desvinculada da realidade. Portanto, é imperativo 

repensar as visões que se propagam naturalmente na sociedade e tentar entrar no universo do 

outro, de modo que a escola propicie condições para que todos possam acessar a linguagem 

escrita e fazer parte dela. Por fim, é essencial que os padrões e atitudes pedagógicas não 

esvaziem de sentido a perspectiva multicultural da população.  
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REPENSANDO AS CONCEPÇÕES SOBRE O ATO DE LER DO ALUNO DO 

PROEJA: palavras finais 

 

Este trabalho se propôs a reconhecer as concepções do aluno do PROEJA acerca da 

leitura e a observar as relações intrínsecas entre esse aluno e o estigma que, por muitas vezes, 

lhe é imposto de que ele não quer ler e/ou não gosta de ler, centrando-se especificamente nas 

condições de acesso e de produção da leitura para o discente do curso PROEJA. 

Iniciamos nosso trabalho com uma revisão bibliográfica sobre a leitura, sobre os 

códigos linguísticos e sobre o contexto da Educação de Jovens e Adultos.  

Em nossas incursões acerca da leitura, observamos que, nas quatro últimas décadas, 

pesquisas e estudos sobre a leitura se intensificaram significativamente no Brasil. Juntamente 

com eles, houve, também e felizmente, um aumento no número de paradigmas para abordar o 

processo de aquisição e desenvolvimento da leitura, gerando diversas possibilidades de se 

conceber essa capacidade e, ao mesmo tempo, de promovê-la no contexto escolar. 

Como a escola tem grande parte da (quando não toda a) responsabilidade pelo ensino e 

desenvolvimento da leitura formal, é nela, com um professor, que a maior integração do 

sujeito com o mundo da escrita acontece. Dessa forma, pensar os paradigmas que envolvem a 

leitura na escola assume grande importância no processo de aperfeiçoamento dessa 

capacidade, pois, caso essa instituição escorregue ou caia no meio desse percurso, será 

bastante provável que mais um sujeito fique, para sempre, distante das fronteiras desse 

mundo. 

Quanto aos códigos linguísticos, baseamo-nos principalmente no sociólogo inglês 

Basil Bernstein, que dialoga com o sociointeracionismo de Vygotsky ao destacar que tanto os 

construtores dos significados, quanto os significados que são construídos em uma dada 

interação linguística carregam em si as diversas fontes e os variados recursos culturais do 

indivíduo. Portanto, em uma situação de ensino-aprendizagem, sugere-se que se leve em 

consideração que o contexto de comunicação, sociológico e culturalmente modelado, sugere 

que haja uma regulação e uma distribuição social irregular do significado a ser adquirido ou 

transmitido.     

Ainda em nossa fundamentação teórica, delineamos algumas palavras sobre o contexto 

da Educação de Jovens e Adultos e fizemos incursões acerca do legado deixado à EJA pela 

educação popular. Como um movimento de libertação das classes desprivilegiadas, a 

educação popular se cristalizou numa filosofia de educação sustentada principalmente pela 

proposta freiriana de uma educação emancipatória, que denunciava abertamente as práticas 
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alfabetizadoras elitistas cujos objetivos eram a manutenção das condições de exploração e a 

aceitação pacífica dessas condições pelas camadas populares. 

Nessa seção de estudo, também ressaltamos que, ao se buscar uma EJA comprometida 

com a formação humana, é importante compreender quem são esses sujeitos e que processos 

pedagógicos podem ser desenvolvidos para dar conta das necessidades e desejos desses 

alunos e para abandonar, de uma vez por todas, a concepção desses alunos como uma massa 

de sujeitos relacionados com o fracasso escolar. 

A partir dessas revisões teóricas, passamos para a coleta dados, para a descrição dos 

métodos utilizados em nossas análises e para os resultados obtidos, a fim de alcançarmos os 

objetivos propostos pela pesquisa.  

Rummert (2000, p. 66) aponta que, apesar de trazer a educação para o tema central de 

importantes discussões, a sociedade ainda encobre, atrás dessa aparente centralidade, “as reais 

origens dos problemas socioeconômicos, transformados, estritamente, em decorrências de 

fracassos, seja do sistema educacional como um todo, seja dos indivíduos, ao ingressarem 

nesse sistema”. Nesse contexto, verifica-se que, ao retornarem ao espaço escolar, os alunos 

jovens e adultos estão rompendo com uma série de dificuldades pelas quais passaram 

socialmente, e talvez ainda passem, nessa sociedade em que a discriminação de determinadas 

culturas e variedades linguísticas ainda se faz presente.   

Assim, constatamos que, ao relacionarmos as falas dos alunos com o ato de ler, 

percebemos que eles não se opõem às atividades de leitura e que, pelo contrário, eles estão 

dispostos a realizar quaisquer tarefas relacionadas a essa capacidade, uma vez que atribuem a 

ela um alto valor e uma característica humanitária e inclusiva.  

Os alunos do PROEJA retornam à escola com o propósito de alcançar algo mais e de 

se incluírem realmente na sociedade. No entanto, ao se depararem com uma série de 

dificuldades na escola, entre elas, a dificuldade de verem reconhecidos seus saberes e culturas 

diversos e de se sentirem partes efetivamente integrantes dessa instituição, surgem discursos 

carregados de explicações fatalistas, propagando a ideia de que, no que concerne ao ato de ler, 

haverá sempre um grupo no qual ele não se insere que consegue ler bem e que tem acesso a 

oportunidades que não fazem parte de seu mundo. 

As ideias propagadas pelo senso comum de que o aluno do PROEJA não quer ler e/ou 

não gosta de ler atingem o aluno e fazem com ele assuma também essa postura, chamando, 

somente para si, a responsabilidade pelas dificuldades que ele encontra na escola e encobrindo 

diversos aspectos sociais e políticos de uma educação que, mesmo após a luta da educação 
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popular, continua excludente e com tendências a separar os sujeitos que a ela recorrem entre 

aceitos e não aceitos. 

A respeito dessa segregação, verificou-se também, entre os alunos, que grande parte 

de suas dificuldades, no que tange à leitura, se dá pelas diversas formas de avaliação e 

julgamento difundidos pela escola e está associada direta ou indiretamente às questões 

linguísticas. Percebeu-se que os saberes linguísticos prévios dos alunos são, por muitas vezes, 

ignorados quando deveriam servir de ancoragens para a construção de novos saberes e que a 

cultura linguística de classes populares é, em geral, silenciada e discriminada pela escola 

quando deveria ser levada em alta consideração no processo de ensino-aprendizagem.  

Além disso, para muitos alunos, a concepção de boa leitura acaba se reduzindo à 

tradução da escrita em fala, à decodificação de mensagens e ao fato de dar respostas a sinais 

gráficos, ficando evidente que urge uma necessidade de mudanças sobre as concepções de 

leitura prevalecentes na escola.  

A leitura, conforme relatado em nosso capítulo inicial, não pode ser esgotar na pura 

decodificação de palavras escritas, e sim se estender em um constante diálogo entre autor e 

leitor, sendo o leitor o indivíduo capaz de criar e recriar o significado pretendido pelo autor. 

Nessa perspectiva, a utilização de diferentes modalidades de leituras adequadas a 

diferentes objetivos deve ser fomentada na escola, de modo que ao aluno se permita o contato 

com diferentes textos oriundos das diferentes esferas sociais, observando o conteúdo 

veiculado, possíveis interlocutores, o contexto de produção da leitura e, sobretudo, a atividade 

comunicativa que constitui o texto.  

Adentrando nas questões linguísticas, analisamos a produção da leitura dos alunos à 

luz das características dos códigos linguísticos e, com essas análises, delineamos perfis 

característicos daqueles que produziram sua leitura orientados pelo código restrito e daqueles 

que a produziram orientados pelo código elaborado. É importante ressaltar novamente aqui 

que não atribuímos nenhum aspecto valorativo a um ou a outro código e que nossa intenção 

foi apenas a de mostrar que as condições de aprendizagem, a explicitação verbal e as 

dimensões de relevância iniciadas e mantidas são completamente diferentes entre discursos 

orientados pelo código restrito e discursos orientados pelo código elaborado. 

Assim, concluiu-se que a escola não pode excluir dos processos de leitura e dos 

ganhos desse processo seus alunos porque não há um respeito a todo um repertório 

linguístico, às formas de expressão baseadas em ambiências familiares e comunitárias e às 

visões de mundo que chegam com esses alunos. Pelo contrário, ela deve encontrar meios para 

que os alunos tenham acesso a ambos os códigos e consigam transitar entre eles, pois o acesso 
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ao código elaborado não pode ser visto como uma forma de tortura ou uma imposição 

pragmática da escola, mas como uma forma libertadora e uma forma de dar autonomia aos 

sujeitos e de promover, de fato, a sua inserção social. 

Esta pesquisa também identificou, na produção da leitura dos alunos, os significados 

particularistas, característicos do código restrito, e os significados universalistas, 

característicos do código elaborado. Como já mencionamos anteriormente, é importante que a 

escola conheça esses alunos e como eles aprendem para que, professores e instituição, possam 

juntos cumprir o seu papel e funcionar como um trampolim para que o aluno tenha acesso a 

ambas as formas de significação. 

É preciso reconhecer que, como disse um aluno no momento de nossas entrevistas, 

algumas palavras “derrubam o aluno como ondas no mar e, quando ele se levanta, vem outra 

onda e o derruba novamente”. Por isso, é necessária a adoção de práticas que levem esses 

alunos a utilizarem os variados registros da língua sem que a sua vontade de ler e o seu 

entusiasmo por essa capacidade sejam intimidados por visões e comportamentos autoritários 

da escola.  

O acesso ao código elaborado e a realização da leitura são sim, chaves para que o 

aluno adquira autonomia, mobilidade social e se torne um cidadão pleno. Portanto, assumindo 

tal responsabilidade, ao se trabalhar essa capacidade na escola, entre outras propostas 

pedagógicas inclusivas, o professor pode discutir o vocabulário e o assunto previamente e 

tentar estabelecer um diálogo entre o conhecimento de mundo dos alunos e o assunto do texto, 

para que a cada leitura, a cada conversa, a cada discussão, o aluno vá avançando e chegando 

mais perto do acesso a ambos os códigos sem que isso se transforme num trauma para ele e, 

aproveitando a metáfora das ondas, sem que isso o faça naufragar em meio às palavras. 

A escola precisa, portanto, deixar de lado as ideias preconcebidas e cristalizadas e 

acreditar que pode fazer a diferença ao buscar formação e conhecimento da teoria permeada 

por troca de saberes e por relações com a realidade do aluno. No momento da elaboração do 

material didático, devem-se levar em conta interesses e necessidades de aprendizagem dos 

educandos para que eles se transformem em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

que lhes é ensinado e para que lhes seja possível partilhar suas visões de mundo, caminhando 

para a edificação de uma sociedade mais justa e democrática. Só assim, poderemos falar em, 

como relata Freire (1996, p. 14), “saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na 

sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos”. 

O professor que deseje profundamente ensinar a ler e a escrever, consagrando a isso o 

tempo que for preciso, respeitará o ritmo dos seus alunos: se encontrar dificuldades, deve 
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investigar-lhes a natureza e buscar-lhes as causas e “não se desembaraçar dos alunos 

“difíceis”, pois toda rejeição é uma condenação” (BERNSTEIN, 1987, p. 75). É, portanto, 

fundamental associar o ato de ler à descoberta do conteúdo e ao sentido do que está escrito. É 

a discussão coletiva que permite a educação do juízo crítico, pois, quando levados a analisar a 

realidade, os alunos podem também ser levados a refletir sobre a incredulidade em sua 

competência leitora e a ter confiança em si próprios.  

Nessa perspectiva, será igualmente a oportunidade de o professor superar esta forma 

de subjetivismo que é a desvalorização dos indivíduos. Os bons sentimentos, por si só, não o 

ajudarão a mudar de atitude. Saber a quem servir e saber também como servir aqueles que 

mais necessitam dele constituem os primeiros passos. Tentar defender uma pedagogia de 

todos em oposição a uma pedagogia elitista é outro grande passo nesse caminho.    

Deixamos em aberto, para pesquisas futuras, a proposta de investigação das 

concepções dos professores do PROEJA acerca dos alunos que ingressam nesse curso e do 

modo como essas concepções podem inibir ou propagar o desejo desse aluno de permanecer 

no curso.  

Por fim, destacamos que este trabalho não incluiu, em seu espaço de análise, os dados 

relacionados às respostas às perguntas integrantes dos blocos 9, 11 e 14 do questionário. Isso 

se deu em virtude de as respostas terem seguido por caminhos diversos daqueles que eram 

pertinentes ao nosso trabalho. Dessa forma, pesquisas futuras podem vislumbrar a 

possibilidade de utilizar esse material de análise de modo que se investiguem as relações dos 

alunos com seus colegas de sala em função da leitura, os comportamentos dos alunos diante 

daquilo que leram e as representações do que é saber ler para o aluno do PROEJA.   
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ANEXO A 

Questionário “O ato de ler para alunos do PROEJA, sob a perspectiva dos 

códigos linguísticos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ATO DE LER PARA ALUNOS DO PROEJA, SOB A PERSPECTIVA 

DOS CÓDIGOS LINGUÍSTICOS 

 

 

Aplicadora: Elane Kreile Manhães                                    Data: ___/___/______ 

Nome da Escola: Instituto Federal Fluminense – campus Itaperuna 

Nome do (a) aluno (a): ___________________________________________  

Idade do aluno: __________ 

TURMA/FASE:___________ O aluno (   ) falta pouco  (   ) falta mais ou menos  (   ) falta muito 

 

Prezado ___________________________________(nome do aluno), esta é uma pesquisa que 

pretende conhecer a relação dos alunos do curso PROEJA com a leitura. Você está sendo 

convidado(a) a participar dela de forma totalmente voluntária. Você tem o direito de desistir em 

qualquer momento, sem prejuízo ou risco para pesquisa ou para você. Sua participação é muito 

importante e consistirá em responder espontaneamente, de forma escrita e individual, às 

perguntas feitas e em permitir a utilização das dos dados coletados para fins exclusivamente de 

pesquisa; sendo devidamente preservado o sigilo de sua identidade. 
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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- Quando perguntam qual é a sua cor, você diz 

que é: [autoclassificação]  
01. Branca     

02. Preta (Negra) 

03. Amarela 

04. Parda 

05. Indígena 

99. NS/NR 

 

1.4- Qual é o seu estado civil? 

01. Solteiro(a)  

02. Casado(a)  

03. Vive junto c/alguém 
04. Separado(a) / Divorciado(a) 

05. Viúvo(a) 

99. NS/NR 

 

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. 
03. Tenho e sei usar. 

99. NS/NR 

 

1.7. Quanto tempo você leva de sua casa        à 

escola, no transporte normalmente usado? 

01. Aproximadamente ______ minutos.       

99- NS/NR 

 

BLOCO 2 – IDENT.  OCUPACIONAL E 

ECONÔMICA 

 

2.1. Atualmente, qual é a sua ocupação principal 

ou atividade profissional? 

01. ______________________________________. 

02. Nenhuma/Não trabalha 

99. NR/NS  

 

2.2- Com que idade começou a trabalhar?  

01. Com   ______  anos 

02. Nenhuma/Nunca trabalhou. 

99. NR/NS 

 

2.3- No primeiro trabalho, sua ocupação era: 
01. ___________________________________ 

02. Nenhuma/Nunca trabalhou 

99. NR/NS 

 

2.4– Quais e quantos destes itens possui em casa? 

(LER AS OPÇÕES - ANOTAR numericamente – 

NÃO fazer X.) 

 

01- 

Televisão(cores)_____ 

02- Rádio_____ 

03- Banheiro_____ 

04- Carro _____ 

05- Empregada _____ 

06- Aspirador de pó 
_____ 

07- Freezer_____  

08- Máquina de lavar 

_____  (se for 

tanquinho, não anotar) 
09- Vídeo cassete/ DVD 

____ 

10- Geladeira _____ 

11- Celular_____ 
12- Telefone fixo_____ 

99. NS/NR 

BLOCO 3 – TRAJETÓRIA DE VIDA 

ESTUDANTIL 

 

3.1. Parou de estudar em que série? 

01. ________série 

99. NS/NR 

00. Nunca parei de estudar. Este semestre é a 

primeira vez que venho à escola. 

    
 

 

 

 

3.2.  Já parou de estudar quantas vezes?    
01. _______ vez(es) 

99. NS/NR 

00. Nenhuma, não parou de estudar.  

      

3.3. Com que idade parou de estudar pela 

primeira vez? 
01. _____ anos 

99. NS/NR 

 

3.4. Quanto tempo você ficou sem estudar até vir 

para essa escola? 

01. De 1 a 2 anos 

02. De 2 a 5 anos 

03. De 5 a 10 anos 

04. De 10 a 15 anos 

05. Mais de 15 anos 

99. NS/NR 

 

3.5- Você parou de estudar pela primeira vez 

porque: 

 

 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. 

OBS: se marcou a opção “nunca parei de estudar”, faça um 

X em cima das questões 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 e PULE 

PARA A QUESTÃO 3.8. 
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11. Porque quis parar simplesmente. 

12. Porque não tinha roupa adequada. 

13. Porque tinha dificuldade para aprender algumas 

matérias. Qual / Quais? _________ 

14. Outro motivo - ANOTAR__________________. 

99. NS/NR 
 

3.6. 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 
 

3.7- Qual foi o primeiro motivo que o estimulou a 

voltar a estudar? 

01. Porque tenho mais tempo agora. 

02. Porque o meu patrão me obrigou. 

03. Porque quero fazer concurso. 

04. Porque quero fazer novas amizades. 

05. Porque quero ler melhor. 

06. Porque quero escrever melhor. 

07. Outro. Qual? 

________________________________ 

99. NS/NR 
 

3.8. Quando você terminar este curso, o que 

pretende fazer? 

01. Parar de estudar, pois já terei atingido o meu 

objetivo. 

02. Continuar a estudar e fazer outros cursos 

técnicos. 

03. Continuar a estudar e tentar ingressar numa 

faculdade. 

04. Parar por um tempo e depois voltar a estudar. 

99. NS/NR 
                                  

BLOCO 4 – QUALIDADE DA LEITURA 

 

4.1. Quem lê bem na sua sala?  

___________________ 

99. NS/NR 

 

4.2. Só você acha isso?  

01. Sim 

02. Não 

99. NS/NR 

 

4.3. Você gostaria de ler tão bem quanto ele(s) / 

ela(s)? 

01. Sim 

02. Não 

99. NS/NR 

 

4.4. Você acha que seria capaz de se esforçar para 

alcançar isso? 
01. Sim 

02. Não 

Por quê? 

_______________________________________ 

99. NS/NR 

 

4.5. Por que você acha que ele/ela lê bem? 
__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

4.6. Quem lê bem na sua família?  

___________________ 

99. NS/NR 

 

4.7. Só você acha isso?  

01. Sim 

02. Não 

99. NS/NR 
 

4.8. Você gostaria de ler tão bem quanto ele(s) / 

ela(s)? 

01. Sim 

02. Não 

99. NS/NR 

 

4.9. Você acha que seria capaz de se esforçar para 

alcançar isso? 

01. Sim 

02. Não 
Por quê? _________________________________ 

99. NS/NR 

 

4.10. Por que você acha que ele/ela lê bem? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

4.11. Algum(a) colega de sala seu / sua já lhe disse 

que você lê bem? Você concordou? Por quê? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

4.12. Em caso de negativa à pergunta anterior, 

alguém da sua sala de aula já fez algum tipo de 

comentário sobre a sua leitura? Qual? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

4.13. Alguém do seu círculo de amizades ou da 

sua família já lhe disse que você lê bem? Você 

concordou? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 
 

4.14. Em caso de negativa à pergunta anterior, 

alguém do seu círculo de amizade ou da sua 
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família já fez algum tipo de comentário sobre a 

sua leitura? Qual? 

__________________________________________

______ 

99. NS/NR 

 

BLOCO 5 – LEITURA NA SALA DE AULA 

 

5.1. O que você leu no último bimestre, na sala de 

aula? 

01. história em quadrinhos 
02. charge 

03. relatório 

04. cartaz 

05. poema 

06. resumo 

07. carta 

08. trecho de livro 

09. notícia 

10. Outro (s). Qual (is)? _____________________ 

99. NS/NR 

 

5.2. Dentre os itens anteriores, qual (is) você leu 

mais de uma vez? 

____________________________________ 

99. NS/NR 

 

5.3. Qual (is) você achou mais difícil ler? 

_________________ 

99. NS/NR 

 

5.4. Qual (is) você achou mais fácil ler? 

__________________ 
99. NS/NR 

 

5.5. Qual (is) você mais gostou de ler? 

___________________ 

99. NS/NR 

 

5.6. Qual (is) você não gostou de ler? 

____________________ 

99. NS/NR 

 

5.7. Você já teve que ler em voz alta na sala de 

aula? Em caso afirmativo, o que sentiu? 
_____________________________ 

99. NS/NR 

 
5.8. Você já teve interesse em ler mais sobre 

algum assunto falado em sala de aula? Sobre o 

quê? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 
5.9. Você acha que deveria haver uma disciplina 

somente ligada à leitura em sua grade curricular?  

01. Sim. Por quê? __________________________ 

02. Não. Por quê? __________________________ 

99. NS/NR 

 

BLOCO 6 – LEITURA FORA DA SALA DE 

AULA 

 

6.1. O que você leu nos últimos dois meses? 

 

01. HQ 

02. charge 

03. relatório 

04. e-mail 

05. poema 

06. torpedo 
07. mensagens no 

facebook 

08. mensagens no 

instagram 

 

09. mensagens no 

whatsapp 

10. notícia 

11. carta 

12. bilhete 

13. ofício / declaração / 
requerimento 

14. formulário 

15. Outros. Quais? 

_______ 

99. NS/NR 
 

6.2. Dentre os itens anteriores, qual (is) você leu 

mais de uma vez? _________________________ 

99. NS/NR 
 

6.3. Qual (is) dos itens você não gostou de ler?  

__________________________________________ 

99. NS/NR 
 

6.4. Qual (is) dos itens você gostou de ler? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 
 

6.5. Qual (is) você achou mais fácil ler? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

6.6. Qual (is) você achou mais difícil ler? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

6.7. Você tem que ler textos nas (ou para as) aulas 

de Língua Portuguesa? 

1. Sempre. 

2. Geralmente. 

3. Raramente. 

4. Nunca. 

99. NS/NR 
 

6.8. Quantos textos sugeridos pelos seus 

professores você lê por semana? 

1. Nenhum. 

2. De 1 a 3. 

3. De 4 a 6 

4. 7ou mais. 

99. NS/NR 
 

6.9. Quanto tempo por semana você dedica à 

leitura por prazer? 

1. De 1 a duas horas. 

2. De 3 a 5 horas. 

3. Mais de 5 horas. 

4. Não dedico nenhum tempo. 

99. NS/NR 
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BLOCO 7 – AÇÕES E REAÇÕES 

 

7.1. Quando a professora fala “vamos ler”, você 

fica: 

01. preocupado      

02. confiante 

03. ansioso            

04. com receio 

05. com medo        

06. apavorado 

07. nervoso 
08. agitado 

09. com vontade de 

ler 

10. concentrado 

11. envergonhado 

12. pessimista 

13. Outros. Como? 

____ 

 

 

 

 

 

 

OU 

01. tranquilo 

02. inseguro 

03. sereno 

04. sem receio 

05. sem medo 

06. entusiasmado 

07. calmo 
08. paciente 

09. sem vontade de 

ler 

10. desconcentrado 

11. extrovertido 

12. otimista 

 

 

7.2. Quando a professora fala “vamos ler”, você: 

01. sente frio na barriga 
02. sente suas mãos transpirarem 

03. sente palpitação 

04. tem vontade de ir ao banheiro 

05. sente sono 

06. sente vontade de comer alguma coisa 

07. outras sensações no corpo. Qual (is)? _________ 

99. NS/NR 

 

7.3. Seu professor já sugeriu a leitura de algo que 

você: 

01. não entendeu nada. O quê? ________________ 
Por que não entendeu nada?  

__________________________________________ 

02. entendeu parcialmente. O quê? _____________ 

Por que só entendeu parcialmente? 

______________________________________ 

03. entendeu tudo. O quê? _____________________ 

Por que entendeu tudo? 

________________________________________ 

99. NS/NR 

 

 

BLOCO 8 – RELAÇÃO COM O PROFESSOR EM 

FUNÇÃO DA LEITURA 

 

8.1. Você se lembra de algum professor de 

Português do qual tenha gostado? Por que gostou 

dele? 

_________________________________________ 

99. NS/NR 

 

8.2. Seus colegas sentiram o mesmo? 

01. Sim 

02. Não 
99. NS/NR 

 

8.3. Você se lembra de algum professor de 

Português do qual não tenha gostado? Por que 

não gostou dele? 

__________________________________________ 

 

8.4. Seus colegas sentiram o mesmo? 

__________________________________________ 

 

8.5. Você acha que só a professora pode corrigir a 

sua leitura? 

__________________________________________ 
 

8.6. Seu professor de Língua Portuguesa atual 

costuma passar atividades de leitura?  

01. Sim           02. Não        99. NS/NR 

 

8.7. Lembra-se de mais algum professor que 

passava atividades de leitura?   
01. Sim           02. Não        99. NS/NR 

 

8.7.a. Você se lembra de uma atividade de leitura 

da qual tenha gostado?  
01. Sim. Qual? _____________________________ 

02. Não 

03. NS/NR 

 

8.7.b. Você se lembra de uma atividade de leitura 

da qual não tenha gostado? 

01. Sim. Qual? _________________________ 

02. Não 

99. NS/NR 

 

8.8. Você acha que, para ler melhor, o professor 

de Português deveria passar mais atividades de 

leitura para a turma? 

01. Sim. Por quê? ___________________________ 

02. Não. Por quê? ___________________________ 

99. NS/NR 

 

8.9. Você faria essas atividades? 

01. Sim 

02. Não 

99. NS/NR 

 

8.10. Algum professor seu já criticou a sua leitura 

na frente da turma? O que você sentiu?  
01. Sim. O que sentiu? ______________________ 

02. Não 

99. NS/NR 

 

BLOCO 9 – RELAÇÃO COM OS COLEGAS DE 

SALA EM FUNÇÃO DA LEITURA 

 

9.1. Você já chamou alguém de “burro” por ter 

lido algo errado?  

01. Sim. Quem? _______________ 
02. Não 

99. NS/NR 
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9.2. Você já foi chamado de “burro” por ter lido 

algo errado? 

01. Sim. Por quem? ______________ 

02. Não 

99. NS/NR 

 

9.3. Você acha que um colega seu pode corrigir a 

sua leitura? 

01. Sim 

02. Não 

 

BLOCO 10 - RELAÇÕES NO TRABALHO EM 

FUNÇÃO DA LEITURA 

 

10.1. Você precisa ler em seu ambiente de 

trabalho? O quê? 

01. Sim. O quê? ____________________________ 

02. Não 

99. NS/NR 

 

10.2. Se você tivesse uma ótima oportunidade de 

emprego para o qual fosse exigida uma boa 

habilidade leitora, o que faria para desenvolver 

essa habilidade e conseguir o emprego? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

BLOCO 11 – COMPORTAMENTO EM 

RELAÇÃO À LEITURA 

 

11.1. Você tem alguma coisa que leu guardada 

com você agora? O quê? Por que guardou? 

__________________________________________ 
99. NS/NR 

 

11.2. Você já guardou alguma coisa que leu há 

muito tempo? O quê? Por que está guardado? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

11.3. Qual foi o último texto/livro que você leu? 

________________________ 

99. NS/NR 

 

11.4. De qual parte desse texto/livro você mais 

gostou? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

11.5. De qual parte desse livro/texto você gostou 

menos? 

__________________________________________ 

99. NS/NR 

 

11.6. Para você: 

1. foi fácil ler o texto/livro porque____________ 
2. foi difícil ler o texto/livro porque______________ 

99. NS/NR 

 

 

BLOCO 12 – RELAÇÃO COM A LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

12.1. Que nota você tirou na última avaliação de 

Língua Portuguesa? 

1. Entre 8,5 e 10. 
2. Entre 7 e 8,5. 

3. Entre 6 e 7. 

4. Abaixo de 6. 

99. NS/NR 

 

12.2. Você geralmente tira notas nessa faixa de 

valores nessa disciplina? 

1. Não, esperava tirar mais. 

2. Não, esperava tirar menos.  

3. 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 

 

BLOCO 13 – CÓDIGOS LINGUÍSTICOS 

 

13.1. Você sabe qual é / era o grau de instrução 

de: 
a) Sua mãe  

(    ) Não. 

(    ) Sim. Qual? ____________________ 

b) Seu pai 

(    ) Não 

(    ) Sim. Qual? ____________________ 

 

13.2. Seu pai / sua mãe costumava ler histórias 

para os filhos quando você era criança? 

1. Sempre. 

2. Às vezes. 

3. Raramente. 
4. Nunca. 

99. NS/NR 

 

13.3. Você gosta de ler histórias para seus filhos / 

amigos? 

1. Sim. Por quê?  ____________________________ 

2. Não. Por quê? ____________________________ 

99. NS/NR 

 

13.3.a. Você se lembra de uma história que leu 

para seus amigos / filhos? Qual? 
_____________________________________ 

99. NS/NR 

 

13.3.b. Quando leu essa história, você sentiu que: 

1. logo entenderam toda a história. 

2. não entenderam no início, mas se esforçaram para 

entender, pois lhe fizeram várias perguntas. 

3. não entenderam nada, mas fingiram que 

entenderam. 
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4. simplesmente não entenderam nada e 

demonstraram isso. 

99. NS/NR 

 

13.4. Você gosta de ouvir histórias de seus filhos / 

amigos? 

1. Sim. Por quê? 

___________________________________ 

2. Não. Por quê? 

___________________________________ 

99. NS/NR 
 

13.4.a. Você se lembra de uma história que ouviu 

deles? Qual? ______________________________ 

99. NS/NR 

 

13.4.b. Quando ouviu essa história, você: 

1. logo entendeu toda a história. 

2. não entendeu no início, mas fez várias perguntas 

para tentar entender. 

3. não entendeu nada, mas fingiu que entendeu. 

4. simplesmente não entendeu nada e demonstrou 
isso. 

99. NS/NR 

 

13.5. Qual foi o último fato/acontecimento que 

você contou detalhadamente a um amigo? 

_________________________________________ 

99. NS/NR 

 

13.6. Quando relatou esse fato a ele, você: 

1. contou todos os detalhes de uma vez. 

2. contou tudo de forma bem resumida, mas 
respondeu a todas as perguntas com boa vontade. 

3. contou tudo de forma bem resumida e deixou que 

ele procurasse outra pessoa para saber dos detalhes. 

99. NS/NR 

 

13.7. Qual foi o último fato/acontecimento que 

um amigo contou detalhadamente a você: 

________________________________________ 

99. NS/NR 

 

13.8. Quando ele relatou esse fato a você, ele: 

1. lhe contou todos os detalhes de uma vez. 
2. lhe contou de forma bem resumida e permitiu que 

você fizesse perguntas a ele. 

3. lhe contou de forma bem resumida e, quando você 

quis saber mais detalhes, você perguntou a outra 

pessoa. 

4. lhe contou de forma bem resumida e, quando você 

quis saber mais detalhes, você procurou ler sobre o 

assunto. 

99. NS/NR 

 

BLOCO 14 – E VOCÊ? 
 

14.1. Saber ler tem valor para você? 

1. sim.  

2. não. 99. NS/NR 

 

14.1.1. Em que circunstâncias saber ler tem 

importância para você? 

__________________________________________

_________________________________________ 

 

14.2. Você acredita que um texto pode trazer nele 

mesmo todas as informações necessárias para 

entendê-lo? 

1. sim 

2. não  
99. NS/NR 

 

14.3. Você costuma fazer relação entre o que está 

lendo e algo que já conhece ou já ouviu falar 

sobre o assunto? 

1. sim. Por quê? __________________________ 

2. não. Por quê? __________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração. 
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ANEXO B 

Figuras sem texto escrito para a coleta das narrativas orais 
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ANEXO C 

Texto escrito para a coleta das narrativas orais 

 

 

 
 

 

 

Carlos encontrou vários amigos. Um deles tinha uma caixa de papelão em suas mãos. 

Era o presente de aniversário de Carlos. O presente era frágil. Quando Carlos recebeu o 

presente, a caixa caiu, e o presente se quebrou.  

 

 

 

 

Três ações capitais: encontrou, caiu, quebrou. 

Três minúcias: de papelão, de aniversário, frágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ATO DE LER PARA ALUNOS DO PROEJA, SOB A PERSPECTIVA DOS 

CÓDIGOS LINGUÍSTICOS 
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APÊNDICE A 

Transcrição das narrativas orais 

 

Normas para transcrição 

 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

( ) 

 

lembrar o ( ) da história 

Hipótese do que ouviu (hipótese) acabou que (ele) tomou 

Entoação enfática maiúsculas o andaime que ele VIU outra 

pessoa 

Alongamento de vogal ou 

consoante (como r, s) 

:: podendo aumentar para 

:::: ou mais 

uma obra que tinha que 

entregar e ele:: 

Silabação -  

Interrogação ? como é que fala? 

Qualquer pausa ... com a correria do dia-a-dia... 

a tensão do trabalho 

Comentários descritivos do 

transcritor 

((minúsculas)) jogo do Brasil ((risos)) 

Comentários que quebram a 

sequência temática da 

exposição; desvio temático 

_  _ por desafio de trabalho no 

século em que vivemos _ 

ah... eu não sei contar essa 

história _ estava cheio de 

trabalho 

 

Observações: 

1. Iniciais maiúsculas: não se usam em inícios de períodos, turnos e frases. 

2. Fáticos: ah, eh, né, ahn, uhn, tá. 

3. Não se indica o ponto de exclamação. Escreve-se (frase exclamativa). 

4. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh::... (alongamento e pausa). 

5. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto 

final, dois-pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa.  

 

Fonte: FÁVERO, Leonor Lopes; ANDRADE, Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira; 

AQUINO, Zilda Gaspar Oliveira de. Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de 

língua materna. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

Washington
1
 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 1min17s 

 

a história é a seguinte... que o camarada entrou 

dentro do ônibus... já atrasado pelo serviço... o 

dia dele já não começou... bem por aí... aí ele foi 

chegou no trabalho... com a pressão do chefe... 

parece... que era uma obra que tinha que 

Narrativa a partir de texto escrito 
– 18s (lendo) / 13s (narrando) 

 

que o camarada::: o camarada... foi 

levar o presente né... e a caixa caiu... 

quebrou o presente 

                                                
1 Os nomes aqui utilizados são fictícios e não correspondem, em nada, com os verdadeiros nomes dos alunos. 
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entregar e ele::.. e aparentemente parece que é 

um estádio de futebol e::... com a correria do 

dia-a-dia... a tensão do trabalho... as funções que 

ele tava elaborando no dia... então... então... com 

tanta tensão em cima daquilo ali... que ele foi 

elaborar um tipo de serviço num determinado 

momento que... ele veio se ocasionar a cair né... 

e sofreu um acidente e... logo em seguida... ele 

foi pro hospital... logo em seguida... ele tava 

onde que... que::... parece que foi um jogo que 

ele foi visitar... parece que foi o próprio estádio 

e... depois mostra a questão que... é importante 

você fazer uma::: segurança né... trabalhar com 

calma... tentar começar o dia bem né... sem 

correria... acordar mais cedo... e chegar no 

trabalho... trabalhar tranquilo e pra::... não 

ocorrer tipo de acidente nenhum 

 

John 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 1min16s 

 

a história começa no::... na correria do dia-a-

dia... o trabalhador pegando um ônibus... que é 

mais ou menos... na maioria das vezes... o que 

acontece no Brasil... é::... ele indo trabalhar... 

como todo brasileiro... (  ) mostra::... um erro 

que:: alguns trabalhadores cometem... ao não:: 

utilizar:: equipamento de proteção 

adequadamente e::.. não prendendo na parede... 

por exemplo... o andaime em que ele tava... onde 

ele sofre um acidente... cai de uma altura... fica 

todo quebrado... e vai pro hospital... aí... vem a 

família... pessoas falando que ele deveria ter::.. 

se preparado é::... usado os equipamentos de 

proteção::.. prendido... mostraram a ele o::.. 

como deveria ter feito pra não ocorrer o acidente 

e::... acho que ele aprendeu a lição né? 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 12s (lendo) / 8s (narrando) 

 

Carlos ganhou um presente... abriu... 

e::: o presente era frágil... abriu a 

caixa... o presente quebrou 

 

Phábio 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 22s 

 

ele tava indo pro trabalho... já chegou lá 

estressado... cansado... dentro do ônibus... 

começou a trabalhar ( ) correria... sem prestar 

atenção nas coisas até que sofreu um acidente... 

sofrendo o acidente... ele foi parar no hospital... 

Narrativa a partir de texto escrito 
– 14s (lendo) / 13s (narrando) 

 

Carlos encontrou um amigo... o 

amigo carregava uma caixa de 

papelão... era presente de Carlos... 

quando Carlos abriu a caixa... o 

presente caiu e quebrou 
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teve que ficar na cadeira de rodas durante um 

tempo... o pessoal tudo curtindo as festas... o 

jogo... e depois ele voltou a trabalhar 

 

 

Adriele 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 21s  

 

o senhor pegou o ônibus e foi trabalhar... 

chegando ao trabalho, começou a exercer sua 

profissão e:::: por um descuido... ele caiu... se 

machucou e... foi levado ao hospital... alguns 

dias depois... ele conversou com seu filho e... 

refletiu sobre o acontecido... ele viu que::... se 

tivesse usado os equipamentos de segurança 

corretamente... ele não teria se machucado 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 13s (lendo) / 18s (narrando) 

 

Carlos ganhou um presente::: ele 

deixou a caixa cair... o presente caiu 

não... ele deixou a caixa cair... o 

presente quebrou _ eu não lembro 

muito não _ ((risos)) a caixa era 

frágil... ele::: pegou a caixa... a caixa 

caiu 

 

Juliano 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 39s 

 

João... por desafio de trabalho no século em que 

vivemos não tem... _ ah... eu não sei contar essa 

história _ tava cheio de trabalho... não ouvia 

nada que as pessoas falavam... até que um belo 

dia veio a acontecer de ter o acidente... e ficar 

adoecido... passar por tratamento... e depois 

começar a avaliar a situação de um jeito... 

diferente 

Narrativa a partir de texto escrito 
– 16s (lendo) / 20s (narrando) 

 

Carlos... Carlos tinha uma caixa 

e:::.... sei que ela quebrou... ela era 

frágil... era frágil... aí eu não lembro 

que caiu... mas sei que quebrou... é 

quebrou 

 

David 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 1min10s 

 

João... João levanta cedo... entra no ônibus 

lotado... suando... chega no trabalho correndo... 

vai pro trabalho apressado ... e:::: trabalha né?... 

depois ele sobe no andaime... o andaime cai... os 

amigos dele não sabem o que fazer... com o 

andaime caindo... e acaba caindo mesmo... 

ninguém segura... mesmo com a corda de 

proteção... o andaime cai... porque não tinha 

nada segurando o andaime... aí vai pro hospital 

público... enfaixaram ele todo lá... botaram 

soro... quase morreu... e::: ficou tetraplégico... na 

cadeira de roda... e::: tinha um pessoal _ não sei 

o que que o pessoal tava fazendo _ e:: no final... 

 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 
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João lembra que:: tem um dispositivo de 

proteção pra:: prender o andaime que ele tava:::: 

em cima... que não adianta nada ele prender ele 

no andaime... se ele não prender o andaime na 

parede 

 

Marcelo 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 50s 

 

ele tá indo pro trabalho... pega um ônibus lotado 

como sempre... e chega atrasado... vai fazer suas 

tarefas correndo e acaba caindo do andaime... 

vai pro hospital... éh:::: o filho vai visitar... ele tá 

triste e fica pensando o que aconteceu 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

 

Renilson 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 50s 

 

o rapaz tava indo trabalhar... e pegou um ônibus 

bem cheio e::: chegando no trabalho... começou 

a executar seu trabalho correndo... depois de um 

tempo trabalhando... aconteceu um acidente com 

ele... ele caiu do andaime e::: foi levado pro 

hospital... lá recebeu a visita da família e::: 

quando saiu... ficou pensando no que aconteceu 

com ele 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

Proeja III 

 

Felipe 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 52s 

 

é:::: que ele estava no trabalho... dentro de um 

ônibus... com muitas pessoas... apertado... indo 

para o trabalho... nessa correria toda... ele tava... 

numa correria enorme no local de trabalho... 

seus colegas... quando veio a::: não usar... não 

prestar atenção em sua própria segurança... ele 

sobe num::: numa certa altura no andaime... e 

vem a colidir no chão... sofreu um pequeno... 

não... um acidente... nisso ele se quebra... se 

machuca... vai para o hospital... do hospital... ele 

sai de cadeira de rodas... e depois... na saída... na 

saída do hospital... em um determinado local... 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 15s (lendo) / 17s ( narrando)  

 

hum:::: Carlos... ganhou... um 

presente e que::: e que::: esse 

presente tá dentro duma caixa e a 

caixa era frágil e:::... ao abrir não 

teve cuidado e a caixa... o presente 

caiu e quebrou 
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vê um::: um::: uma outra pessoa trabalhando na 

mesma profissão... mas com segurança... com 

mais segurança do que ele 

 

 

Heleno 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 1min30s 

 

a história aí deu pra interpretar o seguinte... ele 

veio duma cidade... pequena... no ônibus... tentar 

a vida na cidade grande... não conseguiu 

emprego devido ele tinha pouco estudo e foi 

trabalhar na::: construção civil... na construção 

civil... como ele não tinha muito::: ou um curso 

técnico ou muito estudo... ele poderia... ter 

evitado o acidente que aconteceu com ele... que 

aconteceu... caiu o andaime... o andaime caiu 

com ele... sofreu o acidente... foi parar no 

hospital... como ele não era uma pessoa muito 

importante... tava só os familiares dele... 

sofrendo junto com ele... se ele fosse uma pessoa 

mais importante... ele teria sido recepcionado na 

empresa... com bandeirinhas... com festas... e 

não daquele jeito igual ele tava em cima da 

cama... e como::: aí ele teve uma ideia... ele teve 

uma ideia de quê? se ele tivesse prendido o 

andaime na parede ou em outro lugar... ele não 

teria caído... e isso... ele teve uma ideia... tipo 

assim... eu vou voltar a estudar pra mim... 

poder... evitar esse tipo de acidente... procurar 

uma profissão tipo um:::: técnico de::: segurança 

do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

João Carlos 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 48s 

 

parece um operário saindo de casa já... todo 

esbaforido ali... cansado éh::... vai pro trabalho... 

parece que a rotina dele é bem apertada... 

trabalho braçal... ocorre um acidente lá... com 

ele e::... vai pro hospital onde que é atendido 

depois... ele vai pra uma comemoração de algo 

do Brasil e... no final de tudo éh... não consigo 

mais me lembrar o ( ) da história 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 
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Mário 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 27s 

 

é a história dum::: rapaz que vai trabalhar... pega 

um ônibus lotado... aí chega lá na correria do 

trabalho... não tem segurança nenhuma no::: 

local de trabalho dele... acaba tendo um 

acidente... parou no hospital... e depois ele::: 

entra numa::: parece numa manifestação e 

encontra com::: parece ser::: manifestantes lá... o 

que aconteceu o que ele 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

Otávio 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 26s 

 

um homem foi... éh::.. pegou um ônibus... foi 

pro trabalho e:: no trabalho... houve um acidente 

né?... que ele caiu do andaime... e ficou no... foi 

pro hospital... depois ele... mesmo... 

machucado... foi::: pra uma festa... mas éh::: 

quando... após o trabalho ele::... resolveu usar 

éh::... as coisas de segurança né? 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

Pedro Célio 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 1min14s 

 

o cotidiano dum:::: camarada... dum pedreiro _ 

vamo botar assim _ primeiro ele tá dentro do 

ônibus... depois ele chegando na obra... já 

começando trabalhar... numa determinada hora... 

aconteceu um acidente... pegou... caiu o andaime 

em cima... bateu na cabeça dele... aí na 

sequência... ele foi parar no hospital... foi 

medicado... saindo do hospital... chegou em casa 

na cadeira de roda... melhorou... no final... ele 

voltou... daí uns dias... ele voltou a trabalhar de 

novo... novamente na obra... quando ele voltou a 

trabalhar... depois que ele saiu do hospital... os 

amigos o receberam muito bem... foi aquela 

festa por ele não ter machucado gravemente e... 

decorrer do dia... decorrer do::: da::: da 

semana... ele já voltou à atividade normal... que 

é o serviço dele na obra 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 19s (lendo) / 25s (narrando) 

 

que o Carlos chegando em 

determinado lugar... ele encontrou 

vários amigos... e... na mão de um 

deles... havia... uma caixa de 

presente... que era aniversário do 

próprio Carlos... quando... ele foi 

pegar... essa... a caixa no caso... a 

caixa caiu... e o presente quebrou... 

no chão 
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Renilse 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 41s 

 

é a história de um operário que pega uma 

condução lotada... que chega no trabalho... não 

encontra condições... boas de trabalho... que 

acaba sofrendo um acidente e:::... tem uma 

manifestação por causa daquele acidente que 

aconteceu com ele... e no final... no final de 

tudo... ele vê que::: ele poderia ter se protegido 

mais se ele usasse os equipamentos de segurança 

que estavam colocados ali no::: nos 

equipamentos de trabalho dele... aí depois ele se 

toca que aí realmente o erro... poderia ter sido 

evitado... o acidente poderia ter sido evitado 

 

 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

Tarso 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 1min 

 

é que o::: trabalhador... o pedreiro né... ele tem 

que enfrentar um ônibus lotado... pra poder 

chegar no trabalho... às vezes tem que correr... 

às vezes num dá tempo... já chega no trabalho... 

tem que fazer as coisas correndo... o trabalho 

dele... e correndo risco até que ele:: sofreu um 

acidente... por conta dessa pressa que ele teve 

que::: fazer a obra dele... e ele ficou atrasado e 

não tempo pra fazer o que ele::... pra pegar o 

ônibus... ele na correria... ele sofreu um 

acidente... ficou internado... e por conta desse::: 

dessa correria do dia-a-dia aí 

 

 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

 

Walter 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 26s 

 

então... o que eu percebi... o que eu vi na história 

foi um trabalhador... acordando cedo pra... mais 

um dia de trabalho e... muito apressado... 

fazendo o seu... o seu serviço... seu trabalho... 

acabou que (ele) tomou um tombo aí por 

correria... e perdeu o lado bom da vida... que era 

uma festa... uma curtição... um passeio... é isso 

aí que eu vi 

 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 
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Erivaldo 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 28s 

 

então... o rapaz ia sempre pro trabalho num 

ônibus lotado e... naquele dia... ele chegou muito 

tarde e... teve que::: fazer tudo correndo... só que 

ele deu azar e caiu do andaime... foi pro hospital 

e ficou na cama todo enfaixado... quando foi 

falar com o amigo... disse que estava perdendo 

muita coisa da vida 

 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

Ademir 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 54s 

 

um trabalhador pega uma condução... um ônibus 

pra ir pro seu trabalho e... na correria do dia-a-

dia... não usa éh::: equipamento de segurança... e 

devido à falta de equipamento de segurança... o 

andaime cai... automaticamente ele vai pruma 

enfermaria de hospiTAL... os amigos... ou mãe... 

ou irmão... vai fazer a visita e... posteriormente... 

a partir daí... acho que aprende a fazer o uso do 

seu equipamento de trabalho... fazendo o uso... 

travando::: tanto o andaime à parede e também... 

ele ao seu corpo pra num ter um próximo 

acidente... na sequência 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 14s (lendo) / 11s (narrando) 

 

Carlos era::: tinha um amigo... 

ganhou um presente... uma suposta 

caixa de papelão frágil... caiu... 

quebrou o presente 

 

 

André de Oliveira 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 46s 

 

primeiramente éh::: um trabalhador que tá 

saindo cedo pra trabalhar num ônibus cheio de 

gente... e que tem que trabalhar todos:: os:: 

dias:: para sustentar a família... pega no pesado... 

serviço de obra... todo dia... todo dia cedo no 

serviço de obra e... é um rapaz azarento que tá 

trabalhando sem proteção... que cai do andaime 

e::: coitado... vai pro hospital... fica todo 

enfaixado ( ) em cima do hospital e... chega em 

casa... todo mundo apoiando ele e... ele começa 

a trabalhar com equipamento obrigatório de 

proteção 

 

Narrativa a partir de texto escrito 
– 17s (lendo) / 11s (narrando) 

 

Carlos tinha uma::: éh:: uma caixa... 

ganhou um presente e::: aí o presente 

era frágil e caiu... e quebrou... e 

quebrou  
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Luan Carlos 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 28s 

 

um rapaz pega ônibus lotado pro trabalho... 

trabalha muito... e um dia ele cai do andaime... 

ele é azarado... ele corre o risco de cair e não usa 

equipamento de segurança... depois ele se 

recupera... ele volta a trabalhar 

 

 

 

 

Não participou desta etapa. 

 

Luiz Frederico 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 1min41s 

 

é um trabalhador que sai de casa bem cedo... 

pega o meio de condução dele e vai para o seu 

trabalho... deve ser bem longe... como ele é um 

mestre de obra... numa correria danada... para 

acelerar as obras ( ) martelete... aí ele monta um 

tipo de andaime... só que o andaime não está 

amarrado com meio de segurança... só ele que tá 

amarrado no andaime e por:::: e por ele::: não tá 

amarrado... coincide da terra afundar e ele 

empinar pra trás... com isso ele leva um baita 

tombo e vai... encaminha diretamente ele para o 

hospital e passa por observações médicas... 

passa por soro... fica enfaixado... a tua esposa... 

a tua filha... e teu filho vão visitar ele... com o 

tempo ele vai pra cadeira de roda... veio 

conversar com o filho a respeito do que 

aconteceu... o filho percebe que::: o andaime não 

estava preso à parede com meio de segurança... 

pra não correr o risco de cair e... ficar amarrado 

ao andaime também que... certamente ele cair e 

ficar pendurado 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 16s (lendo) / 17s (narrando) 

 

eu lembro que Carlos... comprou um 

presente _ não é isso? _ eu sei que 

um pegou o presente... devolver 

pra... foi devolver pra Carlos... e 

nisso o presente caiu e acabou se 

quebrando 

 

 

 

Roberto Moraes 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 1min54s 

 

a história é a seguinte... teve um trabalhador que 

sai cedo de casa pega o transporte público 

lotado... bem cedo né... ele vai pro local de 

trabalho... que é uma obra né... e tá lá na 

correria... pra lá... pra cá... debaixo de um sol 

escaldante... e ele::: tem uma parte do trabalho 

dele que ele sobe numa plataforma pra 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 14s (lendo) / 14s (narrando) 

 

é:: Carlos havia comprado um 

presente para um amigo... e quando:: 

esse amigo:::: abriu a caixa... a 

caixa::: o presente acabou se 

quebrando... que era frágil o presente 
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embalsar... enfim... e... parece que... parece que 

não tava apta pra ser usada... e nesse tombo que 

ele levou... ele foi pro hospital... e vem a família 

dele... o filho... a filha e a esposa... e ele todo 

enfaixado... e então ele aparece numa cadeira de 

roda... um amigo vem e pergunta... que há muito 

tempo num via... e ele explica que ele tava no 

trabalho... num estava::: num estava::: a 

plataforma não estava devidamente certa... que 

houve uma::: falha na segurança... no trabalho 

dele 

 

Hevaldo 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 33s 

 

o rapaz levantou cedo... foi pro trabalho.. ia de 

ônibus... e muito apertado dentro do ônibus... 

um belo dia trabalhando... trabalhava de 

pedreiro... sofreu um acidente... caiu do andaime 

éh::... foi pro hospital... ficou todo enfaixado... 

teve alta no dia do jogo do Brasil ((risos)) e:: 

passado muito tempo dele ter melhorado... 

voltou a trabalhar de pedreiro novamente 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 15s (lendo) / 7s (narrando) 

 

ah... eu li sobre um caso que Carlos 

ganhou um presente... o presente 

era... era frágil... quando ele abriu... 

o presente caiu e se quebrou 

 

 

Edmilson 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 1min01s 

 

éh::: uma história de um trabalhador que pega 

metrô pra ir pra trabalhar todos os dias... 

trabalha na construção civil... daí ele::: trabalha 

todos os dias... éh::: diversos tipos de serviço 

né... na construção civil ele faz... ele::: trabalha 

em altura com andaime e::: ele sofreu um 

acidente... caiu de um andaime... foi 

hospitalizado e::: ficô::: aí depois que saiu do 

hospital andou um certo tempo na cadeira de 

roda e::: depois ele::: veio na consciência dele 

que ele não utilizou adequadamente o andaime  

Narrativa a partir de texto escrito 
– 14s (lendo) / 10s (narrando) 

 

o Carlos éh::: recebeu um presente 

e::: sei também que o presente... o 

presente era uma caixa e::: que uma 

caixa caiu e quebrou 

 

Kelvin 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 22s 

ali no caso ele tá indo pro trabalho... depois ele 

tá trabalhando... ele foi trabalhar... ele tava 

trabalhando com muito barulho... muito 

Narrativa a partir de texto escrito 
– 30s (lendo) / 14s (narrando) 

 

é que ele ganhou... ele ganhou um 

presente... mas só que ele deixou 
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esforço... no caso ele subiu no andaime... o 

andaime caiu... ele foi parar no hospital... ficou 

numa cadeira de roda... ele viu outra pessoa 

trabalhando no andaime também... tava com 

segurança... o andaime que ele VIU outra pessoa 

trabalhando tava com segurança... pra não 

acontecer o que aconteceu com ele 

cair... ele ganhou um presente e::: a 

caixa... a caixa era frágil e acabou 

caindo no chão e::: quebrando 

 

 

 

Roberto dos Santos 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

- 37s 

 

o que eu vi foi que tinha um rapaz indo pro 

serviço né?... na correria  do dia-a-dia... e::: ele 

queria fazer tudo sozinho... tudo às pressas né?... 

até que por um descuido dele... aconteceu um 

acidente né?... foi parar no hospital... ao sair do 

hospital... ele viu algumas pessoas se 

divertindo... e logo em seguida eu... eu acho que 

ele se arrependeu por quê?... porque ele não 

pode fazer tudo numa hora só _ o que eu entendi 

foi isso 

 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 18s (lendo) / 13s (narrando) 

 

éh::: eu lembro que o Carlos ganhou 

um presente... era frágil... lembro 

que caiu e quebrou... a caixa caiu e::: 

era aniversário dele 

 

André Valente 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 1min56s 

 

um trabalhador... acordava cedo para poder::... 

buscar o seu sustento... ele era pedreiro... pegava 

o metrô todas as manhãs... bem cedinho... e 

trabalhava muito... muito mesmo... em seu 

serviço... fazia várias funções... tanto a que não 

era dele... e::: o seu serviço exigia é:: material de 

proteção... ele fez sua parte... mas o rapaz que... 

cada um tinha uma função de:: de:: de:: 

segurança... ele fez a sua... só que tinha um 

rapaz que ficava encarregado da outra parte de 

segurança... que era a do andaime... que ele 

achou que tava pronta... que cada um exercia a 

sua... e ele acabou sofrendo um acidente... com 

isso... ficou muito machucado... o rapaz a quem 

era encarregado da outra parte da segurança... 

foi visitar no hospital... tava muito arrependido... 

pediu desculpas... tanto que na hora da saída do 

hospital... todo mundo tava festejando... a saída 

dele... que ele tava bem... mas o rapaz::: ainda 

tava com aquele sentimento de culpa... e ele::... 

Narrativa a partir de texto escrito 

– 15s (lendo) / 10s (narrando) 

 

ah::: Carlos abriu o presente ah::: a 

caixa caiu... o presente quebrou 

((risos)) 
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não esquentava a cabeça... falou que não... que 

não precisava dele se sentir assim...  todo 

mundo::... todo mundo erra... e... no final ele 

falou por que que ele não tinha é:::... colocado... 

preso... é::: não tinha prendido o andaime... ele 

falou que tinha esquecido... ele falou não... não 

tem problema não... eu me lembro realmente que 

você::::: poderia ter preso mesmo... mas até eu 

poderia ter feito isso... eu poderia ter lembrado 

você... mas aí ele perdoou o rapaz e... ficou todo 

mundo feliz 

 

 

Elielson 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 

– 34s  

 

o José acordou cedo... pegou um ônibus lotado... 

foi pro trabalho... fez todas as suas tarefas 

correndo como fazia todos os dias... éh::... um 

dia... sofreu um acidente por conta de um 

descuido e::... foi parar num hospital... porém... 

aprendeu a lição... depois numa cadeira de 

roda... foi contar... a história dele pra outros... 

como forma de palestra e assim... ele foi 

ensinando pras pessoas que... é muito bom se 

prevenir e tomar cuidado no nosso dia-a-dia para 

que nós não soframos acidentes 

Narrativa a partir de texto escrito 
– 12s (lendo) / 14s (narrando) 

 

éh::: Carlos encontrou... um amigo... 

que tinha uma caixa de papelão na 

mão... essa caixa de papelão era o 

presente de Carlos... que era muito 

frágil... que quando Carlos abriu... o 

presente quebrou porque a caixa caiu 

 

 

Renato 

Narrativa a partir de figuras sem texto escrito 
– 1min  

 

olha... o que eu entendi ali foi um... 

agrupamento... um ônibus lotado de crianças... 

de pessoas... depois uma:::... ele trabalhando... 

numa obra... (ele foi) tentando finalizar... o que 

ele tinha que fazer no::... – como é que fala? – 

colocando tijolos... depois foi:::?... depois foi em 

cima duma escada... querendo cair... um 

acidente... que não tava preparado o cinto... 

depois ele dando... caindo no chão ( ) no chão na 

maca do hospital... na cadeira de roda e depois 

ele::... festejando com os amigos dele 

Narrativa a partir de texto escrito 
– 16s (lendo) / 19s (narrando) 

 

Carlos ganhou um presente... o 

presente era frágil... o presente era 

frágil _ deixa eu lembrar _ o 

presente caiu 
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APÊNDICE B 
Planilha com os atos lembrados a partir de figuras sem texto escrito 

 

 
NARRATIVAS A PARTIR DE FIGURAS SEM TEXTO ESCRITO - código restrito 

T
O

T
A

L
 

 

 

ATO 1 - 

homem no 

transporte 

ATO 2 - 

homem no 

local de 

trabalho 

ATO 3 - o 

acidente 

ATO 4 - visitas 

em um hospital 

ATO 5 - homem na 

cadeira de 

rodas/numa 

comemoração 

ATO 6 - 

reflexões 

sobre a falha 

Washington (1.1) X X X X X X 6 

John (1.2) X   X X   X 4 

Phábio (1.3) X X X X X   5 

Juliano (1.5)   X X X   X 4 

David (2.1) X X X X X X 6 

Marcelo (2.2) X X X X X   5 

Felipe (3.1) X X X X X X 6 

João Carlos (3.3)   X X X X   4 

Mário (3.4) X X X X X   5 

Otávio (3.5) X   X X X X 5 

Pedro Cláudio (3.6) X X X X X   5 

Tarso (3.8) X X X X     4 

Walter (3.9)   X X   X   3 

Erivaldo (3.10) X X X X X   5 

Ademir (5.1) X X X X   X 5 

André de Souza (5.2) X X X X X X 6 

Luan Carlos (5.3) X X X     X 4 

Luiz Frederico (5.4) X X X X X X 6 

Roberto Moraes (5.5) X X X X X X 6 

Hevaldo (6.1) X X X X X X 6 

Edmilson (6.2) X X X X X X 6 

Kelvin (6.3) X X X X X X 6 

Roberto dos Santos 

(6.4) X X X X X   5 

André Valente (6.5) X X X X X X 6 

Renato (6.7) X X X X X   5 

TOTAL P/ PARTES 22 23 25 23 20 15   

% P/ PARTES 88 92 100 92 80 60 
 

 NARRATIVAS A PARTIR DE FIGURAS SEM TEXTO ESCRITO - código elaborado 

 T
O

T
A

L
 

 Adriele (1.4) X   X X X X 

Renilson (2.3) X X X X X   5 

Heleno (3.2)   X X X   X 4 

Renilse (3.7) X   X   X X 4 

Elielson (6.6) X X X X X X 6 

TOTAL P/ PARTES 4 3 5 4 4 4   

% P/ PARTES 80 60 100 80 80 80 
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APÊNDICE C 

Planilha com os atos lembrados a partir do texto escrito 

 

 NARRATIVA A PARTIR DE TEXTO ESCRITO - código restrito 

T
O

T
A

L
 

 

 

AÇÃO 1 - 

encontrou 

AÇÃO 2 - 

caiu 

AÇÃO 3 

- quebrou 

MINÚCIA 

1 - de 

papelão 

MINÚCIA 2 

- de 

aniversário 

MINÚCIA 

3 - frágil 

Washington (1.1)   X X       2 

John (1.2)     X     X 2 

Adriele (1.4)   X X     X 3 

Juliano (1.5)     X     X 2 

Ademir (5.1)   X X X   X 4 

André de Souza (5.2)   X X     X 3 

Luiz Frederico (5.4)   X X       2 

Roberto Moraes (5.5)     X     X 2 

Edmilson (6.2)   X X       2 

Kelvin (6.3)   X X     X 3 

Roberto dos Santos 

(6.4)   X X   X X 4 

André Valente (6.5)   X X       2 

Renato (6.7)   X       X 2 

TOTAL P/ PARTES 0 10 12 1 1 9   

% P/ PARTES 0 77 92 8 8 69 

 

 NARRATIVA A PARTIR DE TEXTO ESCRITO - código elaborado 

T
O

T
A

L
 

 Phábio (1.3) X X X X     

Felipe (3.1)   X X     X 3 

Pedro Cláudio (3.6) X X X   X   4 

Hevaldo (6.1)   X X     X 3 

Elielson (6.6) X X X X   X 5 

TOTAL P/ PARTES 3 5 5 2 1 3   

% P/ PARTES 60 100 100 40 20 60 
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APÊNDICE D 

Contagem das palavras utilizadas para a produção da leitura de cada história 

 

Palavras 

25 narrativas 

s/ texto escrito 

- código 

restrito 

5 narrativas s/ 

texto escrito - 

código 

elaborado 

13 narrativas 

c/ texto 

escrito - 

código 

restrito 

5 narrativas c/ 

texto escrito - 

código 

elaborado Total 

abrir 0 0 0 1 1 

abriu 0 0 4 3 7 

acaba 3 1 0 0 4 

acabou 2 0 3 0 5 

acelerar 1 0 0 0 1 

acho 3 0 0 0 3 

achou 1 0 0 0 1 

acidente 20 8 0 0 28 

acidentes 0 1 0 0 1 

acontece 1 0 0 0 1 

acontecer 2 0 0 0 2 

aconteceu 6 5 0 0 11 

acontecido 0 1 0 0 1 

acordando 1 0 0 0 1 

acordar 1 0 0 0 1 

acordava 1 0 0 0 1 

acordou 0 1 0 0 1 

adequadamente 2 0 0 0 2 

adianta 1 0 0 0 1 

adoecido 1 0 0 0 1 

afundar 1 0 0 0 1 

agrupamento 1 0 0 0 1 

ah 1 0 2 1 4 

ainda 1 0 0 0 1 

aí 12 4 2 0 18 

algo 1 0 0 0 1 

algumas 1 0 0 0 1 

alguns 1 1 0 0 2 

ali 4 1 0 0 5 

alta 1 0 0 0 1 

altura 3 0 0 0 3 

amarrado 4 0 0 0 4 

amigo 2 0 3 3 8 

amigos 4 0 0 1 5 

andaime 33 4 0 0 37 

andou 1 0 0 0 1 

aniversário 0 0 1 1 2 

ao 4 2 0 1 7 

aparece 1 0 0 0 1 

aparentemente 1 0 0 0 1 
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apertada 1 0 0 0 1 

apertado 2 0 0 0 2 

apoiando 1 0 0 0 1 

após 1 0 0 0 1 

aprende 1 0 0 0 1 

aprendeu 1 1 0 0 2 

apressado 2 0 0 0 2 

apta 1 0 0 0 1 

aquela 1 0 0 0 1 

aquele 1 0 0 0 1 

arrependeu 1 0 0 0 1 

arrependido 1 0 0 0 1 

as 7 1 0 0 8 

assim 2 2 0 0 4 

atenção 2 0 0 0 2 

atendido 1 0 0 0 1 

até 5 0 0 0 5 

atividade 1 0 0 0 1 

atrasado 3 0 0 0 3 

automaticamente 1 0 0 0 1 

avaliar 1 0 0 0 1 

azar 1 0 0 0 1 

azarado 1 0 0 0 1 

azarento 1 0 0 0 1 

às 3 0 0 0 3 

baita 1 0 0 0 1 

bandeirinhas 0 1 0 0 1 

barulho 1 0 0 0 1 

bateu 1 0 0 0 1 

belo 2 0 0 0 2 

bem 9 1 0 0 10 

boas 0 1 0 0 1 

bom 1 1 0 0 2 

botar 1 0 0 0 1 

botaram 1 0 0 0 1 

braçal 1 0 0 0 1 

Brasil 3 0 0 0 3 

brasileiro 1 0 0 0 1 

buscar 1 0 0 0 1 

cabeça 2 0 0 0 2 

cada 2 0 0 0 2 

cadeira 9 1 0 0 10 

cai 6 0 0 0 6 

caindo 4 0 1 0 5 

cair 4 0 3 0 7 

caiu 6 4 12 5 27 
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caixa 0 0 18 11 29 

caído 0 1 0 0 1 

calma 1 0 0 0 1 

cama 1 1 0 0 2 

camarada 2 0 2 0 4 

cansado 2 0 0 0 2 

Carlos 0 0 13 10 23 

carregava 0 0 0 1 1 

casa 5 0 0 0 5 

caso 2 0 0 2 4 

causa 0 1 0 0 1 

cá 1 0 0 0 1 

cedinho 1 0 0 0 1 

cedo 9 1 0 0 10 

certa 2 0 0 0 2 

certamente 1 0 0 0 1 

certo 1 0 0 0 1 

chão 3 0 1 1 5 

chefe 1 0 0 0 1 

chega 5 1 0 0 6 

chegando 1 2 0 1 4 

chegar 2 0 0 0 2 

chegou 4 0 0 0 4 

cheio 2 1 0 0 3 

cidade 0 2 0 0 2 

cima 5 1 0 0 6 

cinto 1 0 0 0 1 

civil 2 2 0 0 4 

coincide 1 0 0 0 1 

coisa 1 0 0 0 1 

coisas 3 0 0 0 3 

coitado 1 0 0 0 1 

colegas 1 0 0 0 1 

colidir 1 0 0 0 1 

colocado 1 0 0 0 1 

colocados 0 1 0 0 1 

colocando 1 0 0 0 1 

com 27 9 0 0 36 

começa 2 0 0 0 2 

começando 1 0 0 0 1 

começar 2 0 0 0 2 

começou 2 2 0 0 4 

comemoração 1 0 0 0 1 

cometem 1 0 0 0 1 

como 5 5 0 0 10 

comprado 0 0 1 0 1 
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comprou 0 0 1 0 1 

condições 0 1 0 0 1 

condução 2 1 0 0 3 

consciência 1 0 0 0 1 

conseguiu 0 1 0 0 1 

consigo 1 0 0 0 1 

construção 2 2 0 0 4 

conta 2 1 0 0 3 

contar 1 1 0 0 2 

conversar 1 0 0 0 1 

conversou 0 1 0 0 1 

corda 1 0 0 0 1 

corpo 1 0 0 0 1 

correndo 5 2 0 0 7 

correr 2 0 0 0 2 

correria 14 0 0 0 14 

corretamente 0 1 0 0 1 

cotidiano 1 0 0 0 1 

crianças 1 0 0 0 1 

cuidado 0 1 0 1 2 

culpa 1 0 0 0 1 

curso 0 1 0 0 1 

curtição 1 0 0 0 1 

curtindo 1 0 0 0 1 

da 10 2 0 0 12 

daí 3 0 0 0 3 

danada 1 0 0 0 1 

dando 1 0 0 0 1 

daquele 0 2 0 0 2 

daquilo 1 0 0 0 1 

das 1 0 0 0 1 

dá 1 0 0 0 1 

de 65 13 1 7 86 

debaixo 1 0 0 0 1 

decorrer 2 0 0 0 2 

deixa 0 0 1 0 1 

deixou 0 0 3 0 3 

dele 19 3 1 0 23 

deles 0 0 0 1 1 

dentro 5 0 0 1 6 

depois 19 4 0 0 23 

desafio 1 0 0 0 1 

descuido 1 2 0 0 3 

desculpas 1 0 0 0 1 

dessa 2 0 0 0 2 

desse 1 0 0 0 1 
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determinada 1 0 0 0 1 

determinado 2 0 0 1 3 

deu 1 1 0 0 2 

deve 1 0 0 0 1 

deveria 2 0 0 0 2 

devidamente 1 0 0 0 1 

devido 1 1 0 0 2 

devolver 0 0 2 0 2 

dia 12 1 0 0 13 

diaadia 5 1 0 0 6 

dias 4 2 0 0 6 

diferente 1 0 0 0 1 

diretamente 1 0 0 0 1 

dispositivo 1 0 0 0 1 

disse 1 0 0 0 1 

diversos 1 0 0 0 1 

divertindo 1 0 0 0 1 

do 37 2 0 1 40 

dum 3 0 0 0 3 

duma 1 1 0 1 3 

durante 1 0 0 0 1 

ehh 68 9 18 8 103 

ela 0 0 2 0 2 

elaborando 1 0 0 0 1 

elaborar 1 0 0 0 1 

ele 120 29 7 3 159 

em 16 2 0 1 19 

embalsar 1 0 0 0 1 

empinar 1 0 0 0 1 

emprego 0 1 0 0 1 

empresa 0 1 0 0 1 

encaminha 1 0 0 0 1 

encarregado 2 0 0 0 2 

encontra 1 1 0 0 2 

encontrou 0 0 0 3 3 

enfaixado 5 0 0 0 5 

enfaixaram 1 0 0 0 1 

enfermaria 1 0 0 0 1 

enfim 1 0 0 0 1 

enfrentar 1 0 0 0 1 

enorme 1 0 0 0 1 

ensinando 0 1 0 0 1 

então 5 0 0 0 5 

entendi 2 0 0 0 2 

entra 2 0 0 0 2 

entregar 1 0 0 0 1 
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entrou 1 0 0 0 1 

equipamento 6 0 0 0 6 

equipamentos 1 3 0 0 4 

era 6 1 13 7 27 

erra 1 0 0 0 1 

erro 1 1 0 0 2 

esbaforido 1 0 0 0 1 

escada 1 0 0 0 1 

escaldante 1 0 0 0 1 

esforço 1 0 0 0 1 

esposa 2 0 0 0 2 

esquecido 1 0 0 0 1 

esquentava 1 0 0 0 1 

essa 1 0 0 2 3 

esse 0 1 1 1 3 

estava 6 0 0 0 6 

estavam 0 1 0 0 1 

está 1 0 0 0 1 

estádio 2 0 0 0 2 

estressado 1 0 0 0 1 

estudar 0 1 0 0 1 

estudo 0 2 0 0 2 

eu 12 1 6 1 20 

evitado 0 3 0 0 3 

evitar 0 1 0 0 1 

executar 0 1 0 0 1 

exemplo 1 0 0 0 1 

exercer 0 1 0 0 1 

exercia 1 0 0 0 1 

exigia 1 0 0 0 1 

explica 1 0 0 0 1 

éh 11 1 3 1 16 

fala 1 0 0 0 1 

falando 1 0 0 0 1 

falar 1 0 0 0 1 

falavam 1 0 0 0 1 

falha 1 0 0 0 1 

falou 4 0 0 0 4 

falta 1 0 0 0 1 

familiares 0 1 0 0 1 

família 3 1 0 0 4 

faz 1 0 0 0 1 

fazendo 3 0 0 0 3 

fazer 12 0 0 0 12 

fazia 1 1 0 0 2 

feito 2 0 0 0 2 
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feliz 1 0 0 0 1 

festa 3 0 0 0 3 

festas 1 1 0 0 2 

festejando 2 0 0 0 2 

fez 2 1 0 0 3 

fica 4 0 0 0 4 

ficar 4 0 0 0 4 

ficava 1 0 0 0 1 

ficou 9 1 0 0 10 

ficô 1 0 0 0 1 

filha 2 0 0 0 2 

filho 5 1 0 0 6 

final 4 2 0 0 6 

finalizar 1 0 0 0 1 

foi 31 9 2 1 43 

forma 0 1 0 0 1 

fosse 0 1 0 0 1 

frágil 0 0 11 3 14 

função 1 0 0 0 1 

funções 2 0 0 0 2 

futebol 1 0 0 0 1 

ganhou 0 0 9 2 11 

gente 1 0 0 0 1 

grande 0 1 0 0 1 

gravemente 1 0 0 0 1 

havia 0 0 1 1 2 

há 1 0 0 0 1 

história 8 3 0 0 11 

homem 1 0 0 0 1 

hora 3 0 0 0 3 

hospital 28 4 0 0 32 

hospitalizado 1 0 0 0 1 

houve 2 0 0 0 2 

hum 0 0 0 1 1 

ia 2 0 0 0 2 

ideia 0 3 0 0 3 

igual 0 1 0 0 1 

importante 1 2 0 0 3 

indo 6 1 0 0 7 

internado 1 0 0 0 1 

interpretar 0 1 0 0 1 

ir 2 0 0 0 2 

irmão 1 0 0 0 1 

isso 5 1 1 0 7 

já 7 0 0 0 7 

jeito 1 1 0 0 2 
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João 4 0 0 0 4 

jogo 3 0 0 0 3 

José 0 1 0 0 1 

junto 0 1 0 0 1 

lado 1 0 0 0 1 

lá 7 1 0 0 8 

lembra 1 0 0 0 1 

lembrado 1 0 0 0 1 

lembrar 1 0 1 0 2 

lembro 1 0 5 0 6 

leva 1 0 0 0 1 

levado 0 2 0 0 2 

levanta 1 0 0 0 1 

levantou 1 0 0 0 1 

levar 0 0 1 0 1 

levou 1 0 0 0 1 

li 0 0 0 1 1 

lição 1 1 0 0 2 

local 4 0 0 0 4 

logo 3 0 0 0 3 

longe 1 0 0 0 1 

lotada 0 1 0 0 1 

lotado 8 1 0 0 9 

lugar 0 1 0 1 2 

maca 1 0 0 0 1 

machuca 1 0 0 0 1 

machucado 3 1 0 0 4 

machucou 0 1 0 0 1 

maioria 1 0 0 0 1 

mais 5 2 0 0 7 

manhãs 1 0 0 0 1 

manifestação 1 1 0 0 2 

manifestantes 1 0 0 0 1 

martelete 1 0 0 0 1 

mas 6 0 2 0 8 

material 1 0 0 0 1 

mãe 1 0 0 0 1 

mão 0 0 0 2 2 

me 2 0 0 0 2 

medicado 1 0 0 0 1 

meio 3 0 0 0 3 

melhorado 1 0 0 0 1 

melhorou 1 0 0 0 1 

menos 1 0 0 0 1 

mesma 1 0 0 0 1 

mesmo 5 0 0 0 5 
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mestre 1 0 0 0 1 

metrô 2 0 0 0 2 

médicas 1 0 0 0 1 

mim 0 1 0 0 1 

momento 1 0 0 0 1 

monta 1 0 0 0 1 

morreu 1 0 0 0 1 

mostra 2 0 0 0 2 

mostraram 1 0 0 0 1 

muita 1 0 0 0 1 

muitas 1 0 0 0 1 

muito 13 4 1 1 19 

mundo 5 0 0 0 5 

na 31 5 0 2 38 

nada 3 0 0 0 3 

naquele 1 0 0 0 1 

nas 1 0 0 0 1 

não 41 8 5 1 55 

nenhum 1 0 0 0 1 

nenhuma 1 0 0 0 1 

nessa 1 0 0 0 1 

nesse 1 0 0 0 1 

né 14 0 1 0 15 

ninguém 1 0 0 0 1 

nisso 1 0 1 0 2 

no 42 9 1 2 54 

normal 1 0 0 0 1 

nos 0 1 0 0 1 

nosso 0 1 0 0 1 

novamente 2 0 0 0 2 

novo 1 0 0 0 1 

nós 0 1 0 0 1 

num 9 1 0 0 10 

numa 11 1 0 0 12 

obra 10 0 0 0 10 

obras 1 0 0 0 1 

obrigatório 1 0 0 0 1 

observações 1 0 0 0 1 

ocasionar 1 0 0 0 1 

ocorre 1 0 0 0 1 

ocorrer 2 0 0 0 2 

olha 1 0 0 0 1 

onde 3 0 0 0 3 

operário 1 1 0 0 2 

os 8 4 0 0 12 

ou 3 3 0 0 6 
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outra 5 0 0 0 5 

outro 0 1 0 0 1 

outros 0 1 0 0 1 

ouvia 1 0 0 0 1 

ônibus 18 4 0 0 22 

palestra 0 1 0 0 1 

papelão 0 0 1 3 4 

para 7 1 1 0 9 

parar 4 2 0 0 6 

parece 10 0 0 0 10 

parede 4 1 0 0 5 

parou 1 0 0 0 1 

parte 4 0 0 0 4 

partir 1 0 0 0 1 

passa 2 0 0 0 2 

passado 1 0 0 0 1 

passar 1 0 0 0 1 

passeio 1 0 0 0 1 

pediu 1 0 0 0 1 

pedreiro 5 0 0 0 5 

pega 8 1 0 0 9 

pegando 1 0 0 0 1 

pegar 1 0 0 1 2 

pegava 1 0 0 0 1 

pegou 2 3 2 0 7 

pelo 1 0 0 0 1 

pendurado 1 0 0 0 1 

pensando 1 1 0 0 2 

pequena 0 1 0 0 1 

pequeno 1 0 0 0 1 

percebe 1 0 0 0 1 

percebi 1 0 0 0 1 

perdendo 1 0 0 0 1 

perdeu 1 0 0 0 1 

perdoou 1 0 0 0 1 

pergunta 1 0 0 0 1 

pesado 1 0 0 0 1 

pessoa 3 2 0 0 5 

pessoal 3 0 0 0 3 

pessoas 5 1 0 0 6 

plataforma 2 0 0 0 2 

pode 1 0 0 0 1 

poder 2 1 0 0 3 

poderia 3 4 0 0 7 

por 15 3 0 0 18 

porém 0 1 0 0 1 
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porque 2 0 0 1 3 

posteriormente 1 0 0 0 1 

pouco 0 1 0 0 1 

pra 22 3 2 0 27 

pras 0 1 0 0 1 

precisava 1 0 0 0 1 

prendendo 1 0 0 0 1 

prender 3 0 0 0 3 

prendido 2 1 0 0 3 

preparado 2 0 0 0 2 

presente 0 0 30 12 42 

preso 3 0 0 0 3 

pressa 1 0 0 0 1 

pressas 1 0 0 0 1 

pressão 1 0 0 0 1 

prestar 2 0 0 0 2 

prevenir 0 1 0 0 1 

primeiramente 1 0 0 0 1 

primeiro 1 0 0 0 1 

pro 22 2 0 0 24 

problema 1 0 0 0 1 

procurar 0 1 0 0 1 

profissão 1 2 0 0 3 

pronta 1 0 0 0 1 

proteção 7 0 0 0 7 

protegido 0 1 0 0 1 

própria 1 0 0 0 1 

próprio 1 0 0 1 2 

próximo 1 0 0 0 1 

pruma 1 0 0 0 1 

público 2 0 0 0 2 

quando 4 1 1 4 10 

quase 1 0 0 0 1 

que 109 13 13 8 143 

quebra 1 0 0 0 1 

quebrando 0 0 3 0 3 

quebrou 0 0 12 5 17 

quem 1 0 0 0 1 

querendo 1 0 0 0 1 

queria 1 0 0 0 1 

questão 1 0 0 0 1 

quê 1 1 0 0 2 

rapaz 11 1 0 0 12 

realmente 1 1 0 0 2 

receberam 1 0 0 0 1 

recebeu 0 1 1 0 2 
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recepcionado 0 1 0 0 1 

recupera 1 0 0 0 1 

refletiu 0 1 0 0 1 

resolveu 1 0 0 0 1 

respeito 1 0 0 0 1 

risco 2 0 0 0 2 

risos 1 0 2 0 3 

roda 7 1 0 0 8 

rodas 2 0 0 0 2 

rotina 1 0 0 0 1 

sabem 1 0 0 0 1 

sai 3 0 0 0 3 

saindo 3 0 0 0 3 

sair 1 0 0 0 1 

saiu 2 1 0 0 3 

saída 4 0 0 0 4 

se 9 9 2 1 21 

seguida 3 0 0 0 3 

seguinte 2 1 0 0 3 

segura 1 0 0 0 1 

segurança 17 3 0 0 20 

segurando 1 0 0 0 1 

sei 2 0 4 0 6 

sem 3 0 0 0 3 

semana 1 0 0 0 1 

sempre 2 0 0 0 2 

senhor 0 1 0 0 1 

sentimento 1 0 0 0 1 

sentir 1 0 0 0 1 

sequência 2 0 0 0 2 

ser 3 0 0 0 3 

serviço 10 0 0 0 10 

seu 10 2 0 0 12 

seus 1 0 0 0 1 

século 1 0 0 0 1 

sido 0 3 0 0 3 

situação 1 0 0 0 1 

sobe 3 0 0 0 3 

sobre 0 1 0 1 2 

soframos 0 1 0 0 1 

sofre 1 0 0 0 1 

sofrendo 2 2 0 0 4 

sofreu 7 2 0 0 9 

sol 1 0 0 0 1 

soro 2 0 0 0 2 

sozinho 1 0 0 0 1 
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só 5 1 1 0 7 

sua 4 1 0 0 5 

suando 1 0 0 0 1 

suas 1 1 0 0 2 

subiu 1 0 0 0 1 

suposta 0 0 1 0 1 

sustentar 1 0 0 0 1 

sustento 1 0 0 0 1 

também 3 0 1 0 4 

tanta 1 0 0 0 1 

tanto 3 0 0 0 3 

tarde 1 0 0 0 1 

tarefas 1 1 0 0 2 

tava 19 3 0 0 22 

tá 10 0 0 1 11 

tem 9 1 0 0 10 

tempo 7 1 0 0 8 

tendo 1 0 0 0 1 

tensão 2 0 0 0 2 

tentando 1 0 0 0 1 

tentar 1 1 0 0 2 

ter 9 4 0 0 13 

teria 0 3 0 0 3 

terra 1 0 0 0 1 

tetraplégico 1 0 0 0 1 

teu 1 0 0 0 1 

teve 5 3 0 1 9 

técnico 0 2 0 0 2 

tijolos 1 0 0 0 1 

tinha 10 2 3 1 16 

tipo 3 3 0 0 6 

tipos 1 0 0 0 1 

tivesse 0 2 0 0 2 

toca 0 1 0 0 1 

toda 1 0 0 0 1 

todas 1 1 0 0 2 

todo 15 0 0 0 15 

todos 3 1 0 0 4 

tomar 0 1 0 0 1 

tombo 3 0 0 0 3 

tomou 1 0 0 0 1 

trabalha 5 0 0 0 5 

trabalhador 9 0 0 0 9 

trabalhadores 1 0 0 0 1 

trabalhando 8 1 0 0 9 

trabalhar 16 3 0 0 19 
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trabalhava 2 0 0 0 2 

trabalho 35 8 0 0 43 

tranquilo 1 0 0 0 1 

transporte 1 0 0 0 1 

tratamento 1 0 0 0 1 

travando 1 0 0 0 1 

trás 1 0 0 0 1 

triste 1 0 0 0 1 

tua 2 0 0 0 2 

tudo 6 1 0 0 7 

uns 1 0 0 0 1 

usa 2 0 0 0 2 

usada 1 0 0 0 1 

usado 1 1 0 0 2 

usar 2 0 0 0 2 

usasse 0 1 0 0 1 

uso 2 0 0 0 2 

utilizou 1 0 0 0 1 

vai 18 0 0 0 18 

vamo 1 0 0 0 1 

várias 1 0 0 0 1 

vários 0 0 0 1 1 

vão 1 0 0 0 1 

veio 5 1 0 0 6 

vem 4 0 0 0 4 

vezes 3 0 0 0 3 

vê 1 1 0 0 2 

vi 3 0 0 0 3 

via 1 0 0 0 1 

vida 2 1 0 0 3 

visita 1 1 0 0 2 

visitar 4 0 0 0 4 

VIU 1 0 0 0 1 

viu 2 1 0 0 3 

vivemos 1 0 0 0 1 

volta 1 0 0 0 1 

voltar 0 1 0 0 1 

voltou 6 0 0 0 6 

vou 0 1 0 0 1 

Total: 2097 418 247 141 2903 

 

 


