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necessariamente, outros atos de liberdade. Se
não for assim, não é amor. Se não amo o
mundo, se não amo a vida, se não amo o
homem oprimido e vencido, não posso
dialogar. O amor verdadeiro não está na
manutenção do “status quo” em que os
homens se encontram desumanizados,
“coisificados”, mas na transformação das
estruturas para que os homens possam ser
mais” (Paulo Freire, 1968).

Trecho do texto “Investigação e Metodologia da
Investigação do ‘Tema Gerador’ elaborado por Paulo
Freire em março de 1968, em Santiago do Chile e
publicado
em
Educação
e
Conscientização:
Extensionismo Rural, obra coletiva de Paulo Freire,
Veloso Farias, José Luiz Fiori e Ernani Maria Fiori,
divulgado em CIDOC (Cuernavaca, Morelos – México)
Caderno 25, 1968, 320 págs. Foi reproduzido,
finalmente, na Série: Conscientización IV, Serviço de
Documentação MIEC-JECI, Série 2, Documento 10,
1969, pp. 3-22.

RESUMO
.
Uma revisão de literatura oportunizou apresentar, após breve incursão pelas
especificidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os outros pilares que
sustentam a construção desse estudo: o da escrita em si e o da Teoria das
Representações Sociais como suporte teórico-metodológico capaz de revelar a
dinâmica dos sentidos do objeto para os sujeitos em questão. O estudo sobre as
Representações Sociais, como base fundamental para essa análise, se fundamenta,
sobretudo, a partir das contribuições de Serge Moscovici. Esse autor auxilia no
aprofundamento da compreensão de que representações guiam e remodelam
comportamentos nos processos sociais de atribuição de sentido. Por meio da
abordagem qualitativa, descrevemos como as alunas foram mobilizadas para uma
imersão nas suas concepções sobre a escrita no mundo da EJA, permitindo emergir
através da linguagem, suas relações sociais, cognitivas e afetivas em relação à
escrita. Assim sendo, essa dissertação teve como objetivo investigar as
Representações Sociais que um grupo de doze alunas do primeiro segmento da
Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia Fluminense, campus Campos-Centro possuem a respeito da escrita.
Observação, grupo focal com metafilmagem, entrevista semiestruturada e
questionário com perguntas abertas e fechadas foram os instrumentos utilizados
para alcançar o referido objetivo. Por fim, verificou-se que as tensões presentes nas
falas das alunas convergiram para um mapa conceitual que, tendo sintetizado uma
relação que incluiu a dimensão existencial da escrita para elas, pôde ser
conformado a partir de uma abordagem processual pautada na riqueza dos sentidos
metafóricos apreensíveis no grupo e percebida após a análise dos dados com o
modelo funcional de dimensão cognitivo-estrutural das representações sociais.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; escrita e representações sociais.

ABSTRACT
A literature review gave us opportunity to introduce, after a brief incursion through
Education of Young and Adults’ specificities (EJA), the other pillars that support this
study construction: the writing in itself and the Social Representations Theory as a
theoretical methodological support able to reveal the senses’ dynamics of the object
for the subjects in question. The study of Social Representations, as fundamental
basis to this analysis, is based upon, above all, from Serge Moscovici contributions
on. This author helps in the understanding’s deepening that the representations
guide and remodel behaviors inside the social processes of meaning attribution.
Through qualitative approaching, we have described how the students were
mobilized to an immersion in their conceptions about writing in the Education of
Young and Adults world, allowing to emerge through language, their social, cognitive
and affective relations concerning to writing. Thus being, this dissertation aimed to
investigate the Social Representations that a group of twelve students from the
Education of Young and Adults’ first segment from the Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia Fluminense, campus Campos-Centro have about the writing.
Observation, focus group with metafilming, semi structured interview and
questionnaire with opened and closed questions were the instruments used to reach
the referred goal. Bringing to an end, it was verified that the tensions that appeared
in these students’ speeches about the writing converged to a conceptual map that
has synthesized a relation that included an existing dimension of the writing for them,
could be configured from a processual approach on that lies on the richness in the
metaphors meanings apprehensible in the group and noticed after data analysis with
the cognitive-structural dimension model of social representations.
Keywords: Education of young and adults; writing and social representations.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Se há um mundo desconhecido da escola pública no Brasil, após o
movimento de universalização das matrículas no ensino público, esse mundo é o
dos sujeitos em estado de pobreza material e, em consequência, dos sujeitos da
Educação de Jovens e Adultos (EJA). É consensual que essa expansão dos bancos
escolares trouxe em seu bojo o problema do despreparo da escola para receber
esse imenso contingente de alunos, e, sobretudo, alunos pobres.
Numa totalidade, existe uma atmosfera no campo da educação escolarizada
que abriga uma pseudocompreensão dos sentidos da escrita. Pensa-se que se sabe
muito bem quais são seus sentidos, usos e formas de ensinar. Por outro lado, há
uma real invisibilidade do pobre (e consequentemente do sujeito da EJA) nesse
mesmo campo da educação. Existe uma representação negativa sobre essa
clientela pobre que impede, muitas vezes, que a bagagem cultural desse alunado
seja verdadeiramente aproveitada e reconhecida no sistema escolar.
Não somente por atender à demanda de pesquisar sob a perspectiva de um
novo paradigma, mas também por não compactuar com a postura de não dar voz
aos que não são ouvidos é que vemos a relevância desse trabalho e o
justificamos. Além de terem suas vozes retiradas pelo pressuposto preconceituoso
de que emanam pobrezas de todos os tipos (e, sobretudo intelectual) simplesmente
por serem pobres, essas pessoas são invisibilizadas pela concepção circulante de
que são “incompletas” por não terem feito “a coisa certa no período certo”.
Entendemos que um tipo subjetivo de abordagem na EJA – preocupada com
relações mais afetuosas, escutas mais sensíveis e falas mais reconhecidas –
conforma elementos fundamentais para a construção de um novo campo
educacional: uma esfera educacional com identidade própria e nova epistemologia,
fundamentada numa pedagogia emancipatória, tal como sugere Dante Moura (2006)
quando trata do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos – o Proeja – na rede federal
de educação profissional e tecnológica.
De forma pessoal, foi durante a graduação de Licenciatura em Pedagogia
que cursei a disciplina: Educação de Jovens e Adultos: juvenilização, gênero, etnia,
pobreza e reconhecimento social. Já no início das minhas atividades no Mestrado,
tive o privilégio de cursar Escrita: poder e subjetividades. Essa dinâmica permitiu
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que meu interesse pela questão da (não) escrita em grupos socialmente
desprivilegiados se fortalecesse.
Nesse ínterim, convergiu ainda ter participado do processo de descobertas e
enfrentamentos da minha própria mãe, retornando corajosamente aos estudos nos
anos iniciais pela EJA. Para mim, para quem a escrita cresceu naturalizada,
acompanhar as consequências nem sempre fluidas e tranquilas dessa decisão,
significou ressignificar meus próprios papéis de filha e educadora.
As questões que deram origem a essa pesquisa surgiram então apontando
para a necessidade de uma estrutura de análise que pudesse acessar com mais
profundidade os teores imersos nos íntimos das alunas participantes que foram se
consolidando como pesquisadas pela abertura que permitiram e sinceridade com
que expressaram suas falas. Foi aqui que a Teoria das Representações Sociais foi
escolhida para fundamentar metodológica e teoricamente esse estudo.
As alunas da turma pesquisada – e, sobretudo as doze participantes –
permitiram ser observadas, questionadas, filmadas, entrevistadas. A partir dessa
abertura é que pudemos trabalhar em torno da questão-problema central dessa
pesquisa: como se apresenta a relação das alunas matriculadas no Programa de
Alfabetização e Letramento ao 5º ano do Instituto Federal Fluminense campus
Campos Centro com a escrita? A elas pude perguntar sobre o gosto de escrever,
sobre a necessidade de escrever, sobre os locais, as palavras e os sentimentos
envolvidos com o mundo escrito, sobre as situações nas quais deixaram de
escrever, nas quais quiseram escrever e ainda aquelas que gostariam de escrever
se tivessem certeza de que não cometeriam “erros”.
Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é investigar as representações
dessas alunas sobre o que trazem à consciência a respeito da escrita, tendo em
vista a seguinte hipótese: a teoria das representações sociais como instrumento
teórico-metodológico é capaz de revelar a dinâmica dos sentidos da escrita para
esses sujeitos.
O primeiro pilar dessa construção ergue-se com a EJA e suas
especificidades: suas concepções, seus marcos históricos nesse país, a questão do
direito, dos sentidos de luta, considerações sobre essa modalidade da educação no
local pesquisado e o projeto de alfabetização e letramento lá desenvolvido.
O segundo pilar constrói-se com considerações sobre a escrita – esse
patrimônio da humanidade que no nosso entendimento, merece um estatuto
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diferenciado por ser uma modalidade de linguagem que permite ao homem
transformar-se na sua utilização instrumental ativa e repleta de sentidos abstratos,
conscientizadores e sofisticados. A escrita que domina, as concepções para a
escrita e para a não escrita que analfabetiza são abordados em seguida.
O

último

pilar

dessa

construção

é

o

teórico-metodológico

das

Representações Sociais, que, apesar de permear todo o trabalho é ressaltado para
contextualizar a pesquisa, seu tipo e os instrumentos utilizados para a coleta dos
dados. As participantes são caracterizadas e tem suas falas primeiramente
organizadas de forma a nos possibilitar a apreensão de como sabem, identificam,
orientam e justificam ações e pensamentos. Depois, apoiados numa perspectiva
metafórica, vemos a tensão com que vivem e sentem o mundo da escrita e nos
encaminhamos para um fechamento do trabalho dissertativo.
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1. A EJA E A ESCRITA
1.1 O Pilar da EJA e suas especificidades

Duas falas convergiram durante nossas leituras no que se refere ao modo
como a educação tem deixado, por vezes, de, legitimamente, tratar o outro segundo
a perspectiva desse outro. A primeira fala é um trecho da entrevista de Ciço
(Antônio Cícero) realizada por José Maria Theodoro (2009) durante sua pesquisa de
Mestrado em Língua Portuguesa e Linguística na PUC-MG:
O senhor faz pergunta com um jeito de quem sabe já a resposta.
Mas eu explico assim. A educação que chega pro senhor é a sua, da
sua gente, é pros usos do seu mundo. Agora, a minha educação é a
sua. Ela tem o saber de sua gente e ela serve pra que mundo? Não
é assim mesmo? A professora da escola dos seus meninos pode até
ser uma vizinha sua, uma parente, até uma irmã, não pode? Agora,
e a dos meus meninos? Porque mesmo nessas escolinhas de roça,
de beira de caminho, conforme é a deles, mesmo quando a
professorinha é uma gente daqui, o saber dela, o saberzinho dos
meninos, não é. Os livros, eu digo, as ideias que têm ali. Menino
aqui aprende na ilusão dos pais; aquela ilusão de mudar com
estudo, um dia. Mas acaba saindo como eu, como tantos, com umas
continhas, uma leitura. Isso ninguém não vai dizer que não é bom,
vai? Mas pra nós é uma coisa que ajuda e não desenvolve. Então,
"educação". É por isso que eu lhe digo que a sua é a sua e a minha
é a sua.

Esta outra é um excerto da obra “Seis personagens à procura de um autor”
de Luigi Pirandello (1981):

Todos trazemos dentro de nós um mundo de coisas: cada qual tem
o seu mundo de coisas! E como podemos entender-nos, senhor, se
nas palavras que digo, ponho o sentido e o valor das coisas como
são dentro de mim, enquanto quem as ouve lhes dá,
inevitavelmente, o sentido e o valor que elas têm para ele, no mundo
que traz consigo?

Para que nas palavras que seguem então, consigamos expressar o máximo
do sentido e do valor das coisas que estão “do lado de dentro” do outro, torna-se
essencial levantarmos primeiramente aspectos específicos da EJA – essa
modalidade constante da estrutura educacional do nosso país que a torna diferente
das demais modalidades, e que por isso mesmo exige que a tratemos a partir de um
olhar diferenciado.

16
A educação de jovens e adultos possui uma identidade conformada de modo
bastante diverso daquelas da escolarização regular. Isso tem a ver sim, com a
questão etária, mas de forma ainda mais contundente, com os caracteres sóciohistórico-culturais.
Faz-se oportuna por isso mesmo, a indagação que fez o pesquisador Luiz
Fernando Mileto (2009): EJA ou EJAS? Tendo como fundamento principal, a forma
como ele interpretou os objetivos sociais da EJA, três tendências predominantes
são propostas por ele nesse sentido1.
A primeira concepção é a da “EJA na lógica do atalho”. Corresponde à lógica
do “pouco pra quem é pouco”. Nela, prevalece uma perspectiva antidialógica e
burocratizada das práticas docentes. Dá-se ênfase demasiada à certificação; o
educando é visto como um indivíduo incapaz de participar de diálogos com os
educadores e bastaria uma apropriação mínima de conteúdos por parte dos alunos.
A segunda concepção, “EJA como direito mutilado”, avança um pouco em
relação à da lógica do atalho – uma vez que as experiências culturais vivenciadas
pelos alunos são levadas em consideração – mas quase que exclusivamente para
que se prepare mão-de-obra que atenda de modo conformado às necessidades
trabalhistas. Como a dimensão política das práticas educativas não é discutida, o
status quo de opressão é mantido.
É

em

“EJA,

desafios

da

construção

coletiva”

que

Mileto

(2009),

conscientizando-nos da complexidade intrínseca presente no processo, fala
finalmente de uma concepção de EJA que seria capaz de superar os mandos e
desmandos das classes dominantes em seu campo: uma que fosse construída
coletivamente, que rejeitasse as desigualdades e respeitasse as diferenças
socialmente presentes.
Entendemos que numa construção coletiva, a questão principal sobre tomada
de decisões não recai sobre quem toma as decisões, mas como elas são tomadas.
Envolvendo, sobretudo, transparência e socialização dos conhecimentos adquiridos
no processo, esse tipo de construção apresenta-se como potencial para a lida com
os desafios a que nos referimos.
1

Origem: Gaudêncio Frigotto (expressões retiradas da palestra proferida por ele na II Jornada de
Educação de Jovens e Adultos no dia 21/11/2007 na Faculdade de Educação da UFF e
posteriormente utilizadas por Mileto (2009) quando cria seu ensaio teórico-metodológico para
explicar e analisar as três tendências predominantes de concepções de EJA e suas relações com os
processos de permanência ou desistência).
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É no espaço dos desafios que podemos falar em admitir o diálogo como parte
do programa (e não como uma espécie de empecilho a ele) e lançar luz sobre as
discussões em torno do reconhecimento social e da realização pessoal que cada
um dos indivíduos da EJA busca ao chegar à escola – esteja ele consciente ou não
disso.
No que se refere às suas especificidades, numa conversa que Arroyo (2005,
p. 19) trava a respeito dos desafios da EJA, temos que:

Talvez a característica marcante do movimento vivido na EJA seja a
diversidade de tentativas de configurar a sua especificidade. Um
campo aberto a qualquer cultivo e semeadura será sempre
indefinido e exposto a intervenções passageiras. Pode se tornar um
campo desprofissionalizado. De amadores. De campanhas e de
apelos à boa vontade e à improvisação. Um olhar precipitado nos
dirá que talvez tenha sido esta uma das marcas da história da EJA:
indefinição, voluntarismo, campanhas emergenciais, soluções
conjunturais.

Cabe dizer que além da diversidade, há como marca, a desigualdade nos
níveis de escolaridade que acompanha a desigualdade social brasileira. A esse
respeito, Haddad (2009, p. 366), explica que:

Vários são os motivos que levam a essa situação, todos já bastante
conhecidos: além dos fatores sociais que condicionam a aquisição
da escolaridade, o acesso é restrito na educação e há níveis
insuficientes de permanência e desempenho no ensino fundamental,
unidos ao tema das desigualdades e da baixa qualidade do ensino
ofertado. Com isso, produzimos uma escolaridade insuficiente para
quem permanece na escola e excluímos dela um contingente
significativo de pessoas sem completar sua escolaridade.

Para auxiliar que nosso olhar são se caracterize como precipitado faz-se
necessário que pontuemos os principais marcos históricos que permeiam a EJA no
nosso país.
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1.1.1 Educação de Jovens e Adultos no Brasil na atualidade
A Educação de Jovens e Adultos, enquanto modalidade da educação básica
foi instituída na LDB/9394 (BRASIL, 1996) e sancionada aos 20 de dezembro de
1996, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, sucedida através do anteprojeto
de lei do senador Darcy Ribeiro.
Na seção V, Capítulo II, dois artigos fornecem aparato legal específico à EJA:
Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e
trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e
complementares entre si.
Art. 38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I.
no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores
de quinze anos;
II.
no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de
dezoito anos.
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos
por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante
exames.

Nas palavras de Haddad (2009, p. 1):
Apesar de a educação de jovens e adultos no Brasil vir
gradativamente sendo reconhecida como um direito para milhões de
pessoas que não tiveram oportunidade de realizar sua escolaridade
desde meados do século passado, esse direito só foi formalizado em
lei, como dever de oferta obrigatória pelo Estado brasileiro, a partir
da Constituição de 1988, e reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação de 1996. Mesmo assim, não se implantou
nacionalmente uma política para EJA, nem se concretizou, como
decorrência da conquista desse direito, um sistema nacional
articulado de atendimento que permita que todos os cidadãos e
cidadãs acima de 14 anos possam, pela escolarização, enfrentar os
desafios de uma sociedade como a brasileira.

De forma sucinta e anterior a esses marcos: sabe-se que as primeiras
iniciativas metódicas e organizadas referentes à educação básica de jovens e
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adultos se desenvolvem a partir da década de 30, quando torna-se direito de todos
o ensino público primário e gratuito.
Em 1947 é lançada a Campanha de Educação de Jovens e Adultos,
principalmente orientada para os trabalhadores do meio rural. É extinta em 1963
juntamente com a Campanha Nacional de Educação Rural que, apesar de ter
possibilitado uma discussão mais profunda em torno do analfabetismo, não manteve
os bons resultados iniciais.
É nesse início da década de 1960 que o Brasil é agraciado com a expansão
do pensamento do pernambucano Paulo Freire – principal referência de uma visão
teórico-pedagógica comprometida com o social voltada para a EJA – que assiste a
interrupção do Plano Nacional de Alfabetização com o golpe de 1964, mas se
eterniza para a educação brasileira.
Segundo Haddad (2009, p. 3):

Também vários governos municipais progressistas, a partir da
inspiração e presença do professor Paulo Freire na Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo em 1990, passaram a
desenvolver programas de alfabetização e escolarização de jovens e
adultos, com a participação da sociedade civil, resgatando o ideário
das experiências anteriores ao regime militar. O Movimento de
Alfabetização (MOVA), modelo de programa nascido na gestão
Freire, espalhou-se por todo o país, em governos municipais e
estaduais de diversos partidos, mas principalmente nas gestões do
Partido dos Trabalhadores. O modelo implementado, ao envolver
entidades e movimentos sociais, acabou por fortalecer no âmbito da
sociedade civil a demanda por EJA e experiências educacionais
nessa área.

Cria-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) em 1967. Mesmo
não tendo rendido os resultados esperado, foi extinto somente em 1985 quando o
MEC promovia a realização de cursos supletivos, vindo a implantar em seguida os
Centros de Ensino Supletivo (CES) que funcionam até a atualidade.
Nesse ínterim, nascem os movimentos populares em reação ao autoritarismo
e à liberdade reprimida pela Ditadura. Nas palavras de Jamil Cury, relator do
Parecer que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos (BRASIL, 2000, p. 51), “[...] renascia a sociedade civil organizada,
acionada pelas condições sócio-existenciais de vida marcada pela ausência de
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liberdade, de espaços de participação e de ganhos econômicos. Ganha força a ideia
e a prática de uma educação popular autônoma e reivindicante”.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF) é criado somente em 1996, através da LDB,
mencionada inicialmente. Sobre essa questão e a não priorização da EJA, Carli
(2004, p. 64), pontua:

Se por um lado o art. 208, em seu inciso I, exclui o princípio da
obrigatoriedade para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria, por outro, a nova redação do art. 60, exclui as matrículas da
EJA para a composição do FUNDEF. Quando da Emenda
Constitucional 14/96 que criou o FUNDEF, esperava-se que, por dez
anos, os alunos da EJA presencial seriam contemplados, não
somente com a subvinculação de 15% ao ensino fundamental
público, como também pela contagem do Censo Escolar que gera e
direciona a distribuição de recursos estaduais e municipais, e a
complementação federal. A própria Lei 9.424, de 24 de dezembro de
1996, previu tal mecanismo no art. 2º, § 1º, inciso II. Como [...] o
Presidente da República, devidamente alertado pelo Ministério da
Fazenda, vetou esse dispositivo, [...] a Lei 9.424/96 constitui
documento de não priorização da EJA. Houve uma retração de
oferta de matrículas, não somente para a educação infantil – que por
lei não entrava no FUNDEF – mas também na EJA. Outra reação de
alguns Estados foi a de incluir jovens e adultos na matrícula do
ensino fundamental regular, sob forma de classes de aceleração.

A decisão de vetos presidenciais contrariou, em certa medida, a Declaração
de Hamburgo (1997), documento do qual o Brasil foi signatário e que defendia a
Educação de Jovens e Adultos como direito humano ao longo da vida. Soares
(2004, p. 26) diz que:

O fato é que mesmo tendo assinado a Declaração de Hamburgo, o
governo brasileiro manteve a ausência de proposições políticas para
o enfrentamento das questões exteriorizadas, aliás, durante a
década de 90 houve uma desobrigação do governo federal em
articular uma política nacional para a educação de jovens e adultos,
transferindo, com isso, as responsabilidades do atendimento a esse
público aos municípios.

Foi depois do movimento preparatório de Hamburgo que teve início o
movimento dos Fóruns de EJA no Brasil, que buscam consolidar e manter os
espaços de articulação em torno das ações de reflexões e proposições de políticas
públicas para a EJA.
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Esses fóruns vêm pautando importantes questões. Haddad (2009, p. 368) diz
que:
Por um lado, trata-se da exigência de garantia efetiva do direito ao
ensino fundamental público e gratuito, constitucionalmente
reconhecido, mas ainda não assegurado. Por outro lado, reflete a
adesão ao paradigma da educação continuada ao longo da vida e à
concepção ampliada de alfabetização que, diante do aumento das
exigências sociais de leitura, escrita e reconhecimentos
matemáticos, reivindica processos de aprendizagem mais ricos e
alongados que, para além dos conhecimentos sobre o
funcionamento do sistema de escrita e das técnicas de cálculo,
assegurem o letramento, entendido como o desenvolvimento das
habilidades, conhecimentos e atitudes que favoreçam o uso desses
conhecimentos nas mais diversas práticas sociais.

Ventura (2001, p. 22) destaca que a EJA ocupou um lugar secundário no
interior das políticas do MEC nas décadas de 1980 e 1990 e acrescenta:

Pelo que se viu, ao longo dos anos 1990, até 2000, a nova
identidade com que a EJA se apresenta é bastante heterogênea,
fragmentada e complexa; sua marca parece estar na difusão de que
as pessoas devem buscar, na educação, competências e
habilidades que as dotem da possibilidade de empregabilidade. Esta
concepção pauta-se pelo horizonte individualista e da submissão, e
se expressa na ideia de que ser educado é ser empregável.

Segundo o Parecer de nº 11/2000 da Câmara de Educação Básica (CEB) do
Conselho Nacional de Educação (CNE), a escola para jovens e adultos precisa
cumprir, ao mesmo tempo, a função reparadora, pelo esforço de superar a injustiça
praticada historicamente que os privou do direito de frequentar a escola; a função
equalizadora, que é decorrente da necessidade de se oferecer oportunidades
diferenciadas de aprendizagem (dando maiores oportunidades a quem mais
precisa) e, quando superadas as duas funções mencionadas, a função qualificadora
que envolve amplos aspectos da ação educativa: a gestão escolar, as concepções
teóricas, os conteúdos ministrados em sala de aula e as situações criadas em
função da aprendizagem.
É pertinente dizer aqui que na educação de jovens e adultos, aquilo que os
alunos possuem de experiência própria e vivida, não é em geral levado em conta na
sala. O professor tende a corrigir sua maneira de falar, sua postura, seu
comportamento diante dos colegas e isso parece contribuir para que o aluno veja
sua autonomia sendo desprezada.
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É Calhau (2008, p. 213) quem levanta a gravidade dessa questão:
[...] a questão se torna grave, uma vez que oferecemos uma escola
com métodos e metodologias de aquisição da língua escrita
baseados em uma forma idealizada de pensamento, que traz um
sujeito definido a priori, a despeito de esse sujeito a educar ser
totalmente estigmatizado por diversos fatores, como analfabetismo,
afro-descendência, pobreza, e também por serem moradores de
favelas e demais periferias excluídas. Em contrapartida à oferta,
recebemos nas escolas alunos jovens e adultos oriundos da cultura
oral e, desta forma, providos de um modo de pensar de natureza
estritamente narrativa.

Essa autora (ibidem, p. 217), quando discute a idealização teórica do sujeito
aprendente, diz que:
A questão crucial dessa formulação teórica é que ela pressupõe,
como aprendente, um sujeito idealizado, que a priori produziria um
certo modelo também ideal ou padronizado de gramática, concebido
como um padrão gramatical hegemônico diante de um complexo de
variantes raramente exploradas no processo descritivo, seja, ainda,
pela pré-concepção de uma estrutura conceitual de gramática,
associada a um só modelo de processamento frasal.

Pensamos que essa idealização afasta-nos ainda mais de uma educação
pública e de qualidade – tanto mais centrada no humano e nas necessidades que
sonha serem atendidas na escola quanto possível.
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1.1.2 Ao encontro dos sentidos de luta pelo direito na EJA: o movimento
social dos Fóruns de EJA e a “ilusão fecunda” que faz retornar à escola
Duas vertentes consolidaram a Educação de Jovens e Adultos depois da V
Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA), evento onde se
formulou a Declaração de Hamburgo de julho de 1997: a da escolarização – que
asseguraria o direito à educação básica a todos e independente da idade, e
considerando a educação como direito humano fundamental –; e a da educação
continuada – como exigência do aprender por toda a vida, independentemente da
educação formal e do nível de escolaridade (incluindo ações educativas de
profissionalização, de gênero, de etnia, etc.) dentro de processos de aprendizagem.
A segunda vertente é o sentido verdadeiro da EJA, que para Jane Paiva2
(2003, p. 4), “[...] ressignifica processos de aprendizagem pelos quais os sujeitos se
produzem e se humanizam, ao longo da vida, e não se restringe à questão da
escolarização, ou da alfabetização”.
A EJA, com o sentido de aprender por toda a vida responde às exigências do
mundo contemporâneo que vai para além da escola. Como modalidade de ensino,
revela um modo de fazer educação diferente do regular, que começa sim na
alfabetização, mas não para aí, porque o direito remete, pelo menos, ao nível do
Ensino Fundamental.
Concepções como a da educação permanente retornaram reconceituadas ao
cenário da educação e da recuperação do tempo perdido – visão ainda muito
presente de que a EJA se faz para resgatar o tempo perdido daqueles que não
aprenderam a ler e escrever – chega-se à concepção de direito, que engloba o
saber ler e escrever como condição de busca de igualdade.
Como consta na referida Declaração de Hamburgo:

A educação de adultos [...] torna-se mais que um direito: é a chave
para o século XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania,
como condição para uma plena participação na sociedade. Além do
mais, a educação de adultos é um poderoso argumento em favor do
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça,
da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e
2

Jane Paiva: Doutora em Educação pela UFF e professora adjunta do PROPED (Programa de
Pesquisa em Educação) da UERJ. Atua principalmente nos temas de pesquisa: Educação de Jovens
e Adultos, alfabetização, formação de professores, leitura e escrita e formação continuada.
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científico, além de ser um requisito fundamental para a construção
de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de
paz baseada na justiça. A educação de adultos pode modelar a
identidade do cidadão e dar um significado à sua vida. A educação
ao longo da vida implica repensar o conteúdo que reflita certos
fatores, como idade, igualdade entre os sexos, necessidades
especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas.

Entendemos que, muito do que não se vê amplamente, deve-se ao mito da
desqualificação para aprender, que está inserido no ambiente escolar dos alunos da
EJA, impedindo que a bagagem cultural própria desses sujeitos seja aproveitada ou
reconhecida – e isso institui uma dissociação entre a experiência escolar deles e
suas vivências.
O fato de a EJA ser considerada de “segunda linha” ou a “prima pobre” –
tanto na esfera estadual quanto municipal –, implica notar que há no imaginário
social concepções que consideram os sujeitos alunos de EJA como pessoas
incompletas, seja porque perderam uma etapa de suas vidas (e por isso esperam
“caridade” ou benevolência da esfera pública para corrigirem esse “erro”), seja para
redimirem sua “culpa”.
Quintar (2001) se propõe a qualificar essa “culpa” que os sujeitos alunos de
EJA carregam como um fardo, principalmente os não alfabetizados – mas que pesa
também sobre a maioria da população –, considerando-a como uma “culpa
estrutural” por ser “incivilizado”:
Esta culpa originária e estrutural, que é cultural, nos coloca diante da
maçã que nos expulsa do paraíso: a maçã da perda de sentido que
nos leva à busca incessante de uma identidade perdida,
permanentemente negada – desta forma o “saber explicativo” do
mundo do outro civilizado se transforma no objetivo de “parecermos”
aos civilizados, saber o que eles sabem [...]. É assim que este saber
do outro nos aliena em um processo identificatório no qual cada vez
somos menos nós mesmos, cada vez sabemos menos de nós
mesmos e cada vez construímos menos um mundo próprio,
buscando repetir o de outros, acreditando que isto nos tornará
civilizados.

Para a referida autora (ibidem), o sentimento de negação de si tem origem na
colonização da subjetividade pela educação. Isso possibilitaria colonizar o saber do
mundo e criar sujeitos subordinados “por natureza”:
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[...] o sistema educativo como esquema civilizatório não foi superado
em nossos países. Se reedita sempre outra vez, com novos
objetivos, mas sempre intencionando colonizar a subjetividade,
tornando-a instrumento (sujeito alienado) da construção do poder
hegemônico dominante. [...] (Assim) se incorpora uma construção do
poder dominante como único modo possível de ser. Assumir esta
crença nos faz felizmente colonizados, ou seja, felizmente
“civilizados”. (grifo nosso)

Essa “negação de si” pode, dessa forma, funcionar como grande obstáculo à
cidadania e à democracia. Tendo sido construída a partir de uma europeidade, ela
impôs uma linha divisória que separa “gente” de “não-gente” e “cidadão” de
“subcidadão”. Conforme Souza (2003, p. 177), a desigualdade é assim naturalizada,
uma vez que representantes das sociedades centrais:
[...] desqualificam os indivíduos e grupos sociais precarizados como
subprodutores e subcidadãos, e isso sob a forma de uma evidência
social insofismável, tanto para os privilegiados como para as
próprias vítimas da precariedade [...] tornando-se um fenômeno de
massa de produção social de uma “ralé estrutural” nas sociedades
periféricas [...], como a brasileira, (que) é suficiente para condenar
cerca de 1/3 da população a uma vida marginal nas dimensões
existencial, econômica e política.

É consensual a noção de que, ao longo da história, o uso político da
educação de adultos expressa, sobretudo com relação ao voto do analfabeto, a
forma como a educação tem sido usada para fins demagógicos: serve a uma elite
assegurando-lhe vantagens, enquanto extirpa daqueles o direito à leitura e à escrita
de qualidade.
Atentando para isso, conforme Paiva (2003, p. 5), várias ações da sociedade
civil, a partir da promulgação da nova LDB nº. 9394 (BRASIL, 1996) têm interferido e
contribuído para a formulação de políticas de EJA, e, em muitos casos, produzindo
“respostas dos poderes públicos em áreas em que nem se esperava que viesse a
acontecer”. Assim é que a esfera municipal, em todo país, mostra-se nas políticas
de EJA, através dos Fóruns de EJA presentes em todos os Estados da Federação
do país (Dantas, 2009).
Explica-nos Reis (1998, p. 89), que a noção de “direitos humanos” transcende
o contexto burguês que lhe deu vida, para tornar-se uma dimensão simbólica da
política que constitui uma conquista da humanidade. Esses direitos conformam não
uma realidade, mas princípios que reinventam a democracia a cada instante, na
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sociedade das últimas duas décadas (genericamente denominada complexa ou da
informação). Para ele, a comprovação dessa transcendência da democracia de seu
berço está nos movimentos de mulheres, jovens, direitos humanos, ecológicos,
pacifistas e outros que são exemplos de ações coletivas, cujas formas de
mobilização e luta têm características próprias e contemporâneas.
Para Melucci (2001), ações desse tipo alteram a lógica dominante no terreno
simbólico, questionando a definição dos códigos e a leitura da realidade e
anunciando que a criação de novos códigos e novos símbolos culturais é possível.
É nesse sentido que os Fóruns de EJA parecem ocupar o lugar ainda oco
deixado pelas universidades, no que se refere à formulação de conceitos e de
políticas na EJA. Conforme Paiva (2003, p. 6):

[...] Diante da realidade da EJA e das formas pelas quais o país veio,
desde 1990, conduzindo suas políticas, profissionais da educação de
diferentes instituições, mobilizados em 1996 pela metodologia
preparatória da V CONFINTEA, assumiram o desafio de construir
novas relações, tendo por objetivo principal a discussão das políticas
educacionais determinantes da cotidianidade de vários níveis de
educação e a socialização de informações de caráter político,
pedagógico, administrativo, financeiro etc.

Embora ainda não muito visível, a adesão múltipla dos Fóruns Estaduais e
Regionais de EJA aos poucos estão se orientando pela estratégia iniciada pelo
Fórum do Estado do Rio de Janeiro (criado em 1996), pautada na articulação
informal

entre

entidades

públicas

não-governamentais,

governamentais

e

educadores em geral, com periodicidade determinada. Conforme Paiva (2003, p. 7):
[...] O que mais se destaca nesta estratégia é sua contribuição para
a desconstrução de posturas e práticas centralizadoras, adquiridas
ao longo de muitos anos em nossa sociedade. Por ela têm-se
estabelecido relações paritárias, sem dúvida determinantes de
processos mais democráticos na educação, preceituados na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n.º 9394, de
20/12/1996). Com o Fórum possibilitou-se disseminar informações e
assessorar instituições na busca de recursos de fundos de
financiamento, antes quase inacessíveis para algumas.

Depois da iniciativa do Fórum do Estado do Rio de Janeiro, outras surgiram
no país, e ao longo de onze anos foram criados mais oitenta e dois fóruns, como
informado por Carmo (2010).

Pelo que consta, até 2003, o movimento fundou
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dezoito fóruns. Nos cinco anos seguintes, esse número ascende consideravelmente,
chegando a um total de sessenta e cinco fóruns.
As características desses fóruns, explicadas abaixo por Paiva (ibidem), têm
em comum a defesa de propostas políticas integradas para a EJA:

A marca principal desses Fóruns, como resultantes da organização
da sociedade civil, é seu caráter de articulação informal, não
institucionalizada, nem submetida a instâncias de poder formal.
Entretanto, alguns apresentam mais ou menos coordenações
estruturadas. Os que mais avançaram na experiência de
participação solidária são justamente os que atuam sem
coordenações fixas, em que o poder circula, e o pertencimento se dá
por igual para todos os que deles participam. São temáticos e se
vinculam às questões da cotidianidade. A participação de
Secretarias Municipais de Educação e de outros organismos de
governo se tornou tão significativa quanto a de educadores, de
instituições privadas e de organizações não-governamentais. Por
esta marca têm podido interferir, em muitos casos, nas políticas
locais, de maneira que, cada vez mais, vêm contribuindo para a
constituição de políticas públicas, dada a relevância da participação
e da consciência do lugar político dos educadores, qualquer que seja
o cargo que ocupem nas redes de ensino, instituições,
universidades, ONGs etc. Outra marca importante dos Fóruns é o
fato de contribuírem para o incremento da visão educativa, pela
interlocução de diferentes posições políticas, sem que isto signifique
adesão a uma específica, mas garantindo a atuação de todos com
fins claros quanto à defesa de propostas políticas de ação integrada
para a EJA.

Para Paiva (ibidem), o mérito do fórum reside em “[…] estar onde antes os
atores de EJA não estavam, ou seja, ocupando recursos e cenários de discussões,
marcando o lugar político da demanda social por EJA”. A estratégia tem sido eficaz
no que diz respeito ao alcance de um reconhecimento público nas negociações com
o Ministério da Educação e seus setores vinculados à EJA. Como instâncias não
institucionalizadas normativamente, segundo Melluci (2001, p. 134), os referidos
fóruns conformam:

[...] ações coletivas nas sociedades complexas impedindo que o
sistema se feche, produz inovação e intercâmbio das elites, faz
entrar na área do decidível aquilo que está excluído, denuncia as
zonas de sombra e de silêncio que a complexidade cria.
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Carmo (2010) nos diz que, sob a perspectiva das ações coletivas,
amplificadas pela rede mundial de computadores, impõe-se uma atualização sobre
os conceitos de direito e cidadania. A respeito disso, Bobbio (2004, p. 25) diz que:
[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez
e nem de uma vez por todas.

No plano histórico, Bobbio (ibidem, p. 24) destaca que, para compreender a
sociedade atual é preciso partir dos indivíduos que a compõem – ao contrário da
concepção tradicional segundo a qual a sociedade como um todo deveria vir antes
dos indivíduos. Ele sustenta que:

[...] a afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical
inversão de perspectiva, característica da formação do Estado
moderno, na representação da relação política, ou seja, na relação
Estado/cidadão ou soberano/súditos: relação que é encarada, cada
vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não mais
súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano, em
correspondência com a visão individualista da sociedade.

A questão do direito remete a uma perspectiva atualizada da cidadania,
percebida por Melucci (2001, p. 137) como necessidade de criação “de condições
que permitam aos atores sociais reconhecerem-se e serem reconhecidos por aquilo
que são e o que querem ser, isto é, as possibilidades de reconhecimento e
autonomia”. É Carmo (2010, p. 61) quem nos explica que:
[...] na relação entre a ordem do poder capitalista e a ordem do
direito à educação, estão os alunos da EJA, indivíduos que retornam
à escola, dotados de linguagem, situados histórica e
geograficamente em sociedades complexas. Isso significa chamar a
atenção para uma necessária revisão das concepções que,
tradicionalmente, se tem dos indivíduos-alunos de EJA. Ou seja,
significa apontar para uma construção do objeto de pesquisa que
implique um revisitar as concepções que se tem desses alunos
como “massa”, de modo a constatar que tais concepções reificam
comportamentos e atitudes, dificultando a visibilidade de suas
dinâmicas sociais.
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Em busca de reconhecimento, os alunos da EJA estão voltando para os
bancos escolares. Os motivos para que retornem têm algo que os envolve e lhes dá
unidade. No processo de construção do desreconhecimento social, que faz esses
alunos recusarem a escola, está presente, não obstante, o desejo de
reconhecimento social, expresso na vontade de recomeçar (ou de começar), “ […]
pois os sonhos e os projetos são tecidos nesse dia-a-dia da fadiga e do cansaço”
(SPOSITO, 1993, p. 378), da discriminação e do desrespeito.
Carmo (2010, p. 255) nos diz que esses sonhos, por um lado, parecem advir
do caráter comum de “um sonho que não serve ao sonhador” 3, pela dissonância
com o tipo de ideal de aluno “sonhado” pela escola, e, por outro lado, podem advir
de uma “ilusão fecunda” que força mudanças de trajetória objetivando uma
educação mais comprometida com os direitos desses sujeitos-alunos.
“Ilusão Fecunda” é o título do livro de Marília Pontes Sposito (1993) sobre os
movimentos de migrantes de São Paulo na luta por educação, na década de 1970.
Na epígrafe da referida obra, ela cita:

O conteúdo da esperança enquanto ato, esclarecido pela
consciência, explicado pelo saber, é a função utópica positiva; o
conteúdo histórico da esperança, inicialmente evocado nas
representações, investigado enciclopedicamente nos juízos reais, é
a cultura humana centrada em seu horizonte concretamente utópico.

Trata-se de uma frase do filósofo alemão Ernst Bloch, que escreveu
especialmente sobre utopia – palavra usualmente vista como projeto irrealizável,
quimera ou fantasia, que, tendo nascido como ilha desconhecida ou cidade ideal, foi
ganhando sentidos outros ao longo do tempo. Em Abbagnano (2000, p. 987), temos
que:

3

Para Barreto (2005), o aluno traz com ele uma ideia de escola: “o aluno que procura a escola
acredita que ela deverá ajudá-lo a obter os conhecimentos necessários a uma vida melhor e
socialmente mais valorizada. Ideologizado pela sociedade, assumiu que é o culpado pela situação
indesejável em que vive e que quer superar. Se tivesse estudo não estaria assim... Nem de leve
desconfia que vive em uma sociedade de classes cujas relações interferem significativamente nos
destinos individuais. Que pertencer a classes socialmente privilegiadas dá uma vantagem inicial na
ocupação de posições sociais vantajosas. E que, inversamente, fazer parte de classes inferiorizadas
significa uma desvantagem inicial na ocupação dessas posições que dificilmente é superada pelo
estudo ou escolarização” (BARRETO, V.; CARLOS, J. Um sonho que não serve ao sonhador. In:
Construção coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. Brasília: UNESCO, MEC,
RAAAB, 2005. p. 63-68).
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Pode-se dizer que a utopia representa a correção ou a integração
ideal de uma situação política, social ou religiosa existente. Como
muitas vezes aconteceu, essa correção pode ficar no estágio de
simples aspiração ou sonho genérico, resolvendo-se numa espécie
de evasão da realidade vivida. Mas também pode tornar-se força de
transformação da realidade, assumindo corpo em consistência
suficiente para transformar-se em autêntica vontade inovadora e
encontrar os meios de inovação.

Assim sendo, pensamentos que contenham elementos utópicos são bastante
comuns quando falamos de sonhos, ideais e ilusões. Conforme explica Sposito
(1993, p. 372), ilusões também podem ter uma dimensão de concretude na
realidade:
[...] ao buscar a escola como meio para conquistar a “melhoria da
vida”, o trabalhador, a dona-de-casa, o jovem – os migrantes e seus
filhos – têm a ilusão de que o acesso ao estudo resolverá o
problema da sua condição subalterna na sociedade, ou ao menos
poderá mitigá-la. Seria a ilusão um erro? Um momento de falsa
consciência, que é preciso recusar como erro em nome de uma
outra consciência, verdadeira? A ilusão, mais do que um término da
trajetória dos sonhos, é um ponto de partida e, nesse sentido,
encerra uma dimensão fecunda.

Para Sposito (ibidem) a “ilusão” é fecunda então por que:
[...] pode produzir o projeto - desígnio que impele para frente – que
leva à luta porque ambos, ilusão e projeto, se constituem na
mediação que responde a uma necessidade. A vontade de saber,
que contém a ilusão, é, assim, também, expressão de necessidades
reais dos trabalhadores que vivem na periferia dos centros urbanos.
Mas são necessidades que não se limitam aos aspectos
vulgarmente tratados como econômicos, atribuindo à busca da
educação como reivindicação que se exprime apenas em seus
aspectos mais imediatos, os eventuais ganhos materiais.

Remetendo a Paulo Freire, para quem a leitura do mundo antecede a leitura
da palavra e para quem o “ser mais” na educação possibilitaria ao homem concreto
deixar de ser coisa e humanizar-se, concordamos com a leitura de Sposito (idem, p.
371) sobre o sonho de "ter mais" via educação. Para ela, esse sonho não pode ser
reduzido à "vontade alienada de consumo" porque está vinculado ao desejo freiriano
de “ser mais”.
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Em relação às mulheres, maioria na sala de aula pesquisada, Sposito (1993,
p. 371) mostra que elas veem na volta ao estudo uma possibilidade de alterar a
própria vida, a sua condição dentro da família,
[...] para quem nunca foi à escola, ou detém uma fugaz lembrança
infantil de sua passagem, o saber que se pode aprender torna-se
fundamental. Ele constitui o sonho que articula o projeto da mudança
de vida. [...] os que já passaram pela escola confrontam o seu
percurso com os resultados e verificam que o que sabem já não é
suficiente; seus projetos estão contidos "num mais adiante", suas
esperanças estão em outro curso, outra escola, às vezes.

A necessidade de saber dá sentido à luta dessas pessoas e a vontade de
saber contém essa ilusão fecunda. Esses sujeitos não são protagonistas das
relações sociais que lutam por redefinir, pois lhes falta a consciência da
desigualdade relacional em que vivem. Acreditamos que, uma vez que se
apropriassem desse conhecimento em processo, teriam condições de ressignificar a
própria luta e projetar possibilidades próprias de caminhos.
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1.1.3 A Educação de Jovens e Adultos no IF Fluminense

O atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF)
campus Campos-Centro está localizado numa área privilegiada da cidade, a Rua Dr.
Siqueira, 273, Parque Dom Bosco. É um dos sete campi do IF Fluminense e o mais
antigo de todos.
Atualmente atua nos três níveis de formação profissional: educação inicial e
continuada de trabalhadores, cursos técnicos e superiores de tecnologia, ensino
médio, licenciaturas, pós-graduação e mestrado. A oferta de cursos dá-se: 20%
para a formação de professores, 50% para ensino médio integrado à educação
profissional e 30% para os cursos de nível superior nas áreas de tecnologias.
Foi criado em 1909, constando no rol das dezenove Escolas de Aprendizes
Artífices criadas em várias capitais brasileiras, como exceção, uma vez que está
localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro. Segundo os relatos de Gomes
(2006), em função de desacordos políticos, Alfredo Backer, então Presidente do
Estado do Rio de Janeiro, não favoreceu a instalação da escola na capital do
estado. A Câmara Municipal de Campos atende então ao pleito de Nilo Peçanha,
presidente da república à época.
Essas escolas não tinham somente o objetivo de qualificar para o trabalho,
mas de acordo com Pereira (2003, p. 5), associava-se ao controle social dos “filhos
das classes proletárias, apreendidos como potenciais elementos adquirentes de
vícios e hábitos nocivos à sociedade e à construção da nação”. Naquele período, o
que se pretendia era qualificar os meninos para trabalhos artesanais, ou até, para
as técnicas mecânicas já que as atividades industriais da época, baseadas no
artesanato e na manufatura, não exigiam nível de conhecimentos teórico-científicos
e o ensino primário bastava às classes populares.
Segundo Gomes (2006, p. 38), em 1924, a Escola Aprendizes Artífices de
Campos destacou-se, em relação às demais escolas do país, por conta do número
de alunos matriculados no diurno. No entanto, no período compreendido entre 1918
e 1928, a frequência noturna, nesta escola, foi a mais expressiva dentre todas as
demais.
Os anos de 1930 trouxeram novas exigências transformando a preocupação
de amparo e de controle social ofertados aos menores filhos dos operários deixados
à própria sorte sujeitos à criminalidade e desamparo, oferecendo-lhes um ensino
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baseado na atividade artesanal e manufatureira, objetivando a preparação da mãode-obra com base científica exigida, com conhecimentos especializados para
atender à implantação e fortalecimento da infraestrutura das indústrias de base. A
formação de profissionais técnicos que pudessem fazer a intermediação entre os
operários e os engenheiros constituiu-se no papel das escolas profissionais
técnicas.
A crescente demanda da economia por mão de obra qualificada justifica a
transformação das Escolas Aprendizes Artífices em Escolas Industriais e Técnicas
por meio da Lei Orgânica do Ensino Industrial de 1942. Novos cursos surgem na
Escola Técnica Federal de Campos no transcurso dos anos de 1960: os cursos de
edificações, eletrotécnica e mecânica de máquinas4.
A presença do jovem foi ampliada à medida que o desenvolvimento econômico
industrial exigiu mão de obra mais qualificada para operar as máquinas e
impulsionar a infraestrutura necessária ao funcionamento das indústrias que
surgiam.
Segundo Pereira (2003, p. 33),

Com o tempo, e dada à necessidade da elevação da capacidade das
forças produtivas, o Estado é compelido a assumir e difundir uma
concepção positiva sobre o ensino profissionalizante, na medida em
que se torna fundamental ampliar o índice de interessados em uma
formação técnica com vistas a atender às demandas do sistema
produtivo.

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), no bojo de uma
política “desenvolvimentista” e no intuito de privilegiar e dar suporte ao crescimento
industrial são criadas, em 1959, as Escolas Técnicas Federais (ETF), e dentre elas
a ETF de Campos.
A obrigatoriedade consignada pela Lei 5692/71 (BRASIL, 1971) de formação
profissional no segundo grau, obriga a oferta de cursos profissionalizantes para os
jovens e tem-se, então, a presença maciça do jovem nesta modalidade de ensino.
Ainda assim, não é esse o jovem a que a EJA se refere já que estes estão seguindo
o curso natural de sua escolaridade. Não se evidencia, neste caso, ainda, a
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preocupação de oportunizar profissionalização e conhecimento científico necessário
ao trabalho para aqueles que por diversas razões, evadiram da escola regular.
A industrialização crescente, a descoberta dos poços de petróleo na bacia de
Campos em 1974 e a queda na qualidade do ensino oferecido pelas demais escolas
públicas faz com que a ETF de Campos ganhe novo impulso. A procura por seus
cursos pela classe média cresce e esta escola passa a representar o caminho para
o ingresso na indústria do petróleo.
A transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFET) ocorreu em Campos no ano de 1998 – muito por
conta dos avanços científicos e tecnológicos que impuseram novas formas de
produção e de trabalho, de acordo com uma nova conjuntura delineada pela
Reforma da Educação Profissional da segunda metade dos anos de 1990.
A procura pelos cursos oferecidos pelo CEFET Campos foi crescente tanto
nos cursos diurnos quanto no noturno. Aumentou a procura de candidatos à
formação profissional e os processos de ingresso tornaram-se altamente
concorridos, não só por jovens da cidade de Campos, mas por toda a região norte e
noroeste fluminense, sul do Estado do Espírito Santo e alguns municípios limítrofes
de Minas Gerais.
Esforços foram desprendidos no sentido de priorizar o acesso do aluno da
classe trabalhadora aos cursos oferecidos pelo CEFET Campos. Nos seus
processos de ingresso, por exemplo, o candidato trabalhador, até hoje, tem
pontuação adicional quando concorre a uma vaga nos cursos noturnos desde que
comprove sua situação de trabalho. Segundo Lemos (2010, p. 53): “[…] isso
autoriza a considerar que, mesmo sem a consciência de que estes alunos
constituíam sujeitos com semelhança de perfil ao daquele traçado pela EJA, a sua
presença já se fazia, ainda que de forma tímida nesta Instituição de formação
profissional”. No entanto, de forma efetiva, o atendimento voltado para o jovem e
adulto de trajetória escolar descontínua ou em situação de analfabetismo, surge no
Departamento de Recursos Humanos da Instituição.
Hoje, no IF Fluminense, a oferta de EJA caminha para a verticalização do
ensino e para a oferta da educação continuada. Compõe uma Diretoria sistêmica
ligada à Pró-Reitoria de Ensino, estendendo-se por todos os campi. O campus
Campos-Centro oferece a Alfabetização e Letramento até o 5º ano (curso presencial
com ênfase no desenvolvimento social que utiliza a pedagogia de projetos e oficinas
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de desenvolvimento, construído e desenvolvido pelo IF Fluminense); o Núcleo
Avançado do Centro de Estudos Supletivos (NACES/IF Fluminense), em parceria
com a Secretaria Estadual de Educação do Rio e Janeiro, que oferece ensino
semipresencial e modular e o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA).
Dentro deste Programa de governo, o IF Fluminense oferece o curso técnico
integrado ao ensino médio para jovens e adultos, com habilitação em Eletrotécnica
e Eletrônica.
Os demais campi oferecem cursos técnicos integrados ao ensino médio para
jovens e adultos nas áreas de Eletrotécnica (campi Itaperuna e Macaé); Eletrônica e
Meio Ambiente (campus Campos-Guarus) e o PROEJA-FIC (educação inicial e
continuada: Ensino Fundamental articulado com a Qualificação Profissional em
parceria com as Secretarias Municipais de Educação) nos campi Bom Jesus e Cabo
Frio.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) nasce então de uma ação do
Departamento de Recursos Humanos da então Escola Técnica Federal (ETFC), a
partir de 1995, como uma composição do projeto “Qualidade de Vida no Trabalho”
para os servidores que quisessem concluir a escolaridade nas etapas do Ensino
Fundamental e Médio, intitulado “Projeto Crescer”, ainda na perspectiva do resgate
da escolaridade. Naquele momento, não se vislumbrava discutir a efetivação de
oferta sistemática para essa modalidade de ensino. Não constituía missão ou
finalidade das escolas da rede a oferta e a certificação do Ensino Fundamental em
nenhuma modalidade, nem mesmo na EJA.
Foi por meio do Centro de Estudos Supletivos da Rede Estadual de Ensino
do Rio de Janeiro que se obteve o material didático em módulos. Foi aplicada a
metodologia do ensino supletivo: individualizado, semipresencial, com atendimento
para

tirar

dúvidas

e

avaliação

do

conhecimento.

O

atendimento

aos

servidores/cursistas para tirar dúvidas era feito, na sua maioria, por professores que
eram servidores da ETF de Campos com formação em licenciatura e que exerciam
funções técnico-administrativas. Segundo levantamento realizado por Lemos (2010,
p. 55):
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Naquele momento, por meio dos registros encontrados, consta que
efetivaram matrícula no projeto 34 (trinta e quatro) servidores, dos
quais, 21 (vinte e um) desistiram; 03 (três) concluíram o Ensino de 1º
Grau; 03 (três) o Ensino de 2º Grau; 06 (seis) o Ensino Médio já no
Núcleo Avançado do Centro de Estudos Supletivos no CEFET
Campos e 01 (um) concluiu por meio do “Provão” da Rede Estadual
do Rio de Janeiro. Dois desses alunos hoje já possuem pósgraduação lato-sensu.

As demandas expandiram-se para os parentes dos servidores e para a
comunidade em geral, que passou a buscar o ensino supletivo nesta Instituição.
Devido à crescente demanda, a partir do ano de 2001, o projeto deu lugar a um
programa de escolarização com oportunidade de conclusão dos estudos por meio
do ensino supletivo aos jovens e adultos. Foi firmada então, através do Processo nº
03/5069/2001, uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Estado do
Rio de Janeiro e do Centro de Estudos Supletivos (CES), para que o

CEFET

Campos passasse a oferecer o Ensino Supletivo como Núcleo Avançado do Centro
de Estudos Supletivos (NACES/CEFET).
O atual NACES/IF Fluminense, oferece o ensino supletivo semipresencial,
mas também curso de informática presencial, plantões tira-dúvidas, projetos para
enriquecimento pedagógico, “aulões” e oficinas para reforço escolar e revisional.
Embora suas matrículas sigam os trâmites do que determina o CES, os alunos
possuem os mesmos direitos dos demais alunos: acesso aos espaços educativos
(como biblioteca, laboratórios e “micródomos”), merenda escolar, atendimento no
Núcleo de Trabalho Social com encaminhamento para tratamento médico e
odontológico e bolsa de trabalho, registro no sistema acadêmico da Instituição,
recebimento de carteirinha de estudante e participação nos processos eleitorais
promovidos na Instituição.
Ressalta-se que não existe processo seletivo nem qualquer outra forma de
exame para as matrículas desses alunos. A certificação dos estudantes do Ensino
Supletivo NACES/IF Fluminense fica a cargo da Secretaria Estadual de Educação
do Estado do Rio de Janeiro por meio do Centro de Estudos Supletivos.
A respeito do corpo docente, o NACES/IF Fluminense desenvolve suas
atividades com professores avaliadores e de disciplinas do IFF, além de monitores
dos Cursos de Licenciatura, bolsistas do Programa de Bolsa de Trabalho e bolsista
do Programa Inclusão da Pessoa Deficiente no Mundo do Trabalho criado em 2001,
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pela então Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos (GDRH), hoje
Diretoria de Gestão de Pessoas.
Para essa pesquisa, optou-se pelo recorte geossocial do Campus CamposCentro por estar localizado no mesmo município onde mora a pesquisadora e por
possuir turmas de alfabetização e letramento do Ensino Fundamental.

1.1.4 Alfabetização e Letramento ao 5º ano do Ensino Fundamental in locus

Iniciamos esse tópico discutindo brevemente a utilização dos termos
alfabetização e letramento, presentes na configuração do estudo aqui proposto, uma
vez que se relacionam diretamente com a questão da escrita.
O termo alfabetização tem sido tradicionalmente utilizado para designar o
processo de ensinar e aprender a escrever e ler, mas é o significado dado a ele por
Paulo Freire (1991, p. 68)

5

que assumimos aqui, pois “possibilita uma leitura crítica

da realidade, constitui-se como um importante instrumento de resgate da cidadania
e reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela
melhoria da qualidade de vida e pela transformação social”.
A alfabetização nessa ótica assume um caráter eminentemente político. Não
se energiza a questão dos grafemas, mas dos sentidos, assim como não se foca no
erro como produto, mas como processo no caminho da aquisição de um lidar fluido
e significativo da escrita.
Já o termo letramento tem sido utilizado como processo de desenvolvimento
das habilidades de escrita e leitura nas práticas sociais, tendo sido criado como
forma de “ampliar” o sentido de alfabetização numa sociedade cada vez mais
grafocêntrica como a nossa.
Como explica Gadotti (2011), no prefácio da obra “Alfabetização e
Letramento: o que muda quando muda o nome?”:

Não se trata só de palavras, de brigar por terminologias. Trata-se de
uma posição ideológica que busca negar toda a tradição freiriana. A
palavra alfabetização tem um peso, uma tradição, no contexto do
paradigma da educação popular que é a maior contribuição da
América Latina à história universal das ideias pedagógicas. O uso do
termo letramento como alfabetização é uma forma de contrapor-se
5
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ideologicamente a essa tradição, reduzindo a alfabetização à lectoescritura, como se diz em espanhol.

Entendemos que a alfabetização não pode ser restringida a uma determinada
tecnologia ou técnica de leitura ou escrita. Ser uma pessoa letrada não significa ser
alfabetizada, no sentido freiriano.
Gadotti (ibidem) nos ajuda a concluir esse pensamento quando diz que: “O
termo “alfabetização” não perdeu sua força significativa diante da emergência dos
novos usos da língua escrita, como argumentam alguns. Nem o termo inglês literacy
(letramento) traduz melhor as práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita”.
Nesse sentido, pensamos que foram felizes os fundadores do Programa de
Alfabetização e Letramento ao 5º ano no atual Instituto Federal Fluminense campus
Campos-Centro, uma vez que não excluíram um termo em detrimento do outro,
trabalhando com ambos os conceitos em ação.
O referido programa teve seu início no ano de 2003, no então CEFET
Campos. Nasceu como um projeto desenvolvido pela Gerência de Desenvolvimento
de Recursos Humanos e tinha por objetivo contribuir para a redução dos índices de
analfabetismo na região. As alfabetizadoras são professoras aposentadas do
CEFET Campos.
Tinha como proposta inicial alfabetizar jovens e adultos trabalhadores que
eram, em sua maioria, pertencentes às áreas de serviços gerais e construção civil,
mas acabou sendo ampliada logo no início, dada a procura por pessoas com
trajetória escolar descontínua e que não ultrapassaram a antiga 4ª série do Ensino
Fundamental. Nas palavras de Lemos (2010, p. 58):

O Programa que vem a cada ano ganhando visibilidade no Instituto,
sendo hoje considerado um segmento de cursos ofertados pelo IF
Fluminense recebe, para matrícula, jovens e adultos a partir de 15
anos. Após avaliação diagnóstica preliminar, os alunos são
enturmados conforme o conhecimento demonstrado e os anos de
escolaridade apresentados. Por se tratar de alunos que trazem, em
sua trajetória de vida, uma série de particularidades e marcas, tais
como: insucessos escolares, falta de oportunidade, ingresso precoce
no mercado de trabalho, autoestima baixa em relação à capacidade
para aprender, dependência química, cumprimento de medidas
socioeducativas, etc. o IF Fluminense busca incentivar e facilitar seu
acesso à escola.
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Os alunos da Alfabetização e Letramento ao 5º ano são recebidos durante
todo o ano, e isso parte da compreensão de que este aluno, em especial, deve
encontrar as portas da escola abertas no momento em que a procura.
Numa breve comparação, temos que, em 2009, o Programa recebeu
sessenta e seis alunos, dos quais, trinta e sete foram matriculados na Alfabetização
e vinte e nove foram matriculados nas demais séries do Ensino Fundamental. Dos
alunos matriculados, dezenove foram aprovados para o 2º ano do Ensino
Fundamental e vinte e dois foram aprovados para dar prosseguimento dos estudos
nas séries seguintes da primeira etapa do Ensino Fundamental; sete ingressaram
no NACES-IF Fluminense para prosseguimento de estudos a partir do 6º ano e uma
matriculou-se no Colégio Estadual Benta Pereira.
No ano atual da pesquisa, há trinta e quatro alunos regularmente
matriculados no Programa. Do período passado para esse, dois alunos foram
aprovados do 1º para o 2º ano; nove alunos foram aprovados do 2º para o 3º ano;
oito alunos concluíram a etapa e oito ingressaram no referido NACES, segundo
dados da Coordenação.

1.2 O Pilar da Escrita
Partimos da noção de que a linguagem escrita ocupa um lugar essencial no
registro de memórias, ideias, emoções e sentimentos e funciona, ou, deveria
funcionar, como instrumento de compreensão e intervenção na realidade dos
sujeitos – que no caso da EJA, muitas vezes, estão inseridos num meio que assume
práticas que mais ajudam a calar do que a expressar.
A escrita é uma invenção relativamente recente e está ligada à construção de
um modo abstrato de mediação das práticas sociais. Seus primeiros registros, com
algum grau de sistematização, não tem mais de cinco mil anos. O domínio desse
instrumento por uma classe privilegiada funcionou e continua funcionando como
forma de dominação. Na obra A invenção do cotidiano, o historiador Michel de
Certeau (1994, p. 230) defende que a prática da escrita estaria intimamente
vinculada ao sistema capitalista de produção:
O domínio da linguagem garante e isola um novo poder, “burguês”, o
poder de fazer história fabricando linguagens. Este poder,
essencialmente escriturístico, não contesta apenas o privilégio de
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“nascimento”, ou seja, da nobreza: ele define o código da promoção
socioeconômica e domina, controla segundo suas normas todos
aqueles que não possuem esse domínio da linguagem. A escritura
se torna um princípio de hierarquização social que privilegia ontem o
burguês, hoje o tecnocrata. Ela funciona como uma lei de educação
organizada pela classe dominante que pode fazer da linguagem o
seu instrumento de produção.

Britto (2011, p. 54) corrobora com o exposto quando diz que:

Há, portanto, um vínculo estreito entre a escrita e as formas de
poder e de apropriação dos bens simbólicos produzidos na própria
cultura escrita. E isto não é de estranhar quando se considera uma
ordem social em que a apropriação desigual da produção é
essencial. Como ocorre com qualquer outra técnica, a posse da
escrita, na sociedade de classes, está desigualmente distribuída.
Quem mais a domina e faz mais uso dela são os grupos que detêm
o poder econômico e político.

O referido autor defende que entrar no mundo da escrita é entrar no mundo
do conhecimento e, assume uma tendência política em sintonia com uma
perspectiva popular para falar dos problemas da educação escolar na atualidade.
Como em Miranda (1991, p. 17),
[…] a escrita é capturada como um símbolo de valor que, por sua
vez, revela e mapeia outros valores do campo investigado,
principalmente se considerarmos que a linguagem, aqui a escrita,
constitui instrumento de aprendizagem de uma cultura; é um signo a
ser apreendido e um meio através do qual se aprende.

Para essa autora (ibidem),
[…] a linguagem não apenas constitui via de acesso ao objetivo
investigado, mas é ela mesma objeto da investigação: a escrita,
enquanto material verbal que possibilita a objetivação de significados
da vida social, ao mesmo tempo em que é também uma construção
social, com valores e representação específicos do grupo que a
constrói.

Pensamos que, devido ao papel fundamental que desempenha, a escrita tem
ocupado um lugar muito estreito na prática escolar. Os alunos estão sendo
instruídos a construir palavras a partir de letras, mas não estão aprendendo a
linguagem escrita em si, em toda a sua complexidade sociocultural. A forma
mecânica de ler o que está escrito obscurece a linguagem escrita como tal.
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Entendemos que a escrita é, sem dúvidas, muito mais do que um
instrumento. Para Higounet (2003, p. 9):

Mesmo emudecendo a palavra, ela não apenas a guarda, ela realiza
o pensamento que até então permanece em estado de possibilidade.
Os mais simples traços desenhados pelo homem em pedra ou papel
não são apenas um meio, eles também encerram e ressuscitam a
todo o momento o pensamento humano. Para além de modo de
imobilização da linguagem, a escrita é uma nova linguagem, muda
certamente, mas, segundo a expressão de L. Febvre, “centuplicada”,
que disciplina o pensamento e, ao transcrevê-lo, o organiza.

Concordamos plenamente com a intenção de dar à modalidade escrita um
outro estatuto, uma vez que a palavra escrita é alimento e matéria de
desenvolvimento da consciência humana e a apropriação dessa modalidade de
linguagem seria um despertar dessa consciência, tal como nos explica o Professor
Dagoberto Buim Arena do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP –
Universidade Estadual Paulista no V Congresso de Educação de Jovens e Adultos
da UFU – Universidade Federal de Uberlândia, realizado entre 11 e 14 de novembro
de 2012.
Tomamos a liberdade de solicitar a autorização de Arena (2012) para a
transcrição de algumas de suas falas nesse trabalho, haja vista a convergência de
ideias no sentido do reconhecimento da escrita como função de fazer evoluir o
modo de pensar do homem – do mundo concreto dos objetos para um mundo muito
mais abstrato e sofisticado de pensar.
Apoiando-se em estudos bakhtinianos, Arena (2012) nos diz que:

A modalidade escrita de linguagem pode ser compreendida como
um instrumento de constituição da consciência do sujeito; como
instrumento de ação do sujeito nas esferas da vida sendo que essas
esferas são criadas nas relações humanas, nas relações
organizadas por intensas e profundas manifestações em um mundo
encharcado e embebido de cultura escrita.

Na profícua discussão entre a oralidade e a escrita, e optando pelo conceito
bakhtiniano de fronteiras do conhecimento, Arena (2012) nos diz que não há
subordinação de uma modalidade à outra, nem há um fio linear que poderia se
estender de uma a outra, uma vez que as manifestações orais e escritas possuem
fronteiras ora com predominância de uma sobre a outra, em graus diversos,
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dependendo das intenções com que são elaboradas nas esferas da vida cotidiana.
Deixa claro, porém, que é a escrita que contesta, impacta e transforma o oral, pois é
ela quem lida com os níveis mais sensíveis e elaborados de abstração.
E completa:
No momento em que o homem tenta escrever, as palavras escritas
não aceitam passivamente a submissão ao oral. O homem deleta e
escreve porque o signo verbal escrito não se sujeita a ser, ele
mesmo, o oral sendo escrito. Uma palavra no oral não é a mesma
palavra na escrita, apesar das aparências. Nem a materialidade é a
mesma: uma tem uma composição fonêmica e a outra uma
composição gráfica. Nem a propriedade parece a mesma, pois traz
em si nuances de sentido e de entonação. E nem a função é a
mesma porque elas constituem e são constituídas por atos
diferentes de falar de um lado e atos diferentes de escrita de outro.

Arena (2012) explica que a palavra escrita é ousada e ao mesmo tempo
refinada; confere-lhe vida ao dizer que ela sai da briga com a palavra oral para cair
no papel para se inscrever sobre o suporte, burilada pela consciência (refinada por
ela mesma), não aceitando mesmo ser uma palavra oral espelhada em material
gráfico: o oral recebe seus burilamentos e a escrita recebe seus burilamentos, mas
é o burilamento da escrita que impacta no burilamento da palavra oral e é,
justamente, esse tipo de refinamento que transforma a nossa consciência.
A partir do conceito de ato, Arena (2012) elucida que lidar intensamente com
os atos de ler e escrever faz do homem um homem gráfico; um homem que se
constitui delineando novas configurações de sua consciência porque aprende a usar
o instrumento sofisticado em sua propriedade, em sua constituição, em sua função,
que é a modalidade escrita de linguagem. Signos e palavras verbais escritas ou
lidas estão entre os instrumentos utilizados pelo homem na constituição de sua
consciência e, como todo instrumento modifica quem o usa, o enunciado verbal
escrito modificaria a consciência de quem o usa em maior ou menor intensidade.
Concluímos nosso empréstimo às explicações prestimosas de Arena (2012)
com sua fala sobre a responsabilidade humana sobre os seus atos – únicos nas
relações com o outro:

O ato de ler e o ato de escrever como objetos, são objetivados nas
relações entre os homens por serem atos de vida: podem ser
ensinados, apropriados, transformados e reconstruídos. É por ato da
vida que o homem se constitui como um ser singular no mundo, no
seu processo de formação.
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Nas palavras de Carmo (2012, p. 7):

Postular a centralidade da escrita como ponto de convergência
interdisciplinar e de diferente ponto de observação epistemológica,
deve-se ao entendimento da escrita como direito social, direito de
todos de aprendê-la em seus usos e práticas sociais. Deve-se,
também, ao entendimento da escrita como modo e meio de
reconhecimento social em sociedades grafocêntricas; e, ao contrário
do que diz o senso comum, a escrita como sintaxe de modelos para
a fala6 e tão ou mais subjetiva do que esta.

Entendemos que quando a escola deixa de ensinar então, por meio de atos
para tentar ensinar a escrita como tão somente uma técnica gráfica ou como
espelhamento da oralidade, não é só o ser em questão quem perde, mas toda a
humanidade, haja vista que a consciência social é reforçada quando pode se banhar
no refinamento que o signo escrito possui.
A centralidade na escrita proposta nos induz a apoiar a tese de Olson (1997,
p. 298) que nos diz que “a nossa concepção moderna do mundo e nossa concepção
moderna de nós mesmos são subprodutos da invenção de um mundo que está no
papel”.
O ser humano possui a necessidade de expressar-se e as formas como
graficamente se inscreveu no mundo são consequências dessa necessidade.
Artefatos da escrita se constituíram a partir de ações que o homem decidiu colocar
no papel. Para o canadense Olson (1997, p. 10):
[...] vivemos não tanto no mundo quanto no mundo tal como ele é
representado por esses artefatos. O tema da escrita tem a ver com
as propriedades especiais e peculiares desses artefatos, com esse
mundo de papel, com sua força e suas limitações, com seus usos e
abusos, com sua história e mitologia; e tem a ver com os tipos de
competência e com as modalidades de pensamento e percepção
que intervêm na abordagem e na exploração desse mundo de papel.
(grifo nosso)

Olson defende que os sistemas de escrita não foram criados para representar
a fala, mas tão somente para a comunicação de informações. O ponto de vista
defendido com veemência é o de que os sistemas de escrita proporcionam os
6

Segundo David Olson (1997, p. 90), não se pode presumir que as primeiras pessoas a usar a
escrita tinham um modelo, ou tinham consciência da linguagem como consistindo em palavras
ordenadas por uma sintaxe que elas tentariam representar por sua escrita. Para ele, pode-se explicar
a relação entre linguagem e escrita dizendo simplesmente que uma escrita com sintaxe é que
proporcionou um modelo apropriado para a fala.

44
conceitos e as categorias para pensar a estrutura da língua falada, e não o
contrário. Nas palavras do autor: “A consciência da estrutura linguística é produto do
sistema de escrita, e não uma pré-condição para o seu desenvolvimento” (ibidem, p.
84).
Esse autor defende que seja a escrita, mais do que a fala, que estimula a
consciência da diferenciação entre o que se diz e o que se quer dizer, apontando a
escrita como modelo para a fala. Olson é enfático quando a intenção é:

[...] mostrar como a nossa compreensão do mundo, isto é, nossa
ciência – e nossa compreensão de nós mesmos, ou seja, nossa
psicologia – são subprodutos da maneira como interpretamos e
criamos textos escritos, isto é, da maneira como vivemos num
mundo que está no papel (ibidem, p. 36).

A respeito da crença de a escrita ser mera transcrição da fala, Olson defende
que, equivocadamente, a escrita passou a ser vista como modelo para a própria
fala, já que introjetamos a linguagem em cima de um sistema de escrita
convencionado. Esse ponto de vista vai ao encontro do que Davis e Esposito (1991,
p. 198) ressaltam:

A construção da escrita contribui não só para a elaboração do
pensamento simbólico, o estabelecimento de generalizações, o uso
da memória e do raciocínio, o emprego de análises e sínteses, como
também para uma forma de conhecer o mundo, de se posicionar
diante dele e de formar opiniões sobre o ambiente circundante.
Informações, desenvolvimento cognitivo e aquisição de valores dãose a um só tempo, ainda que, para efeitos didáticos, um objetivo
possa preponderar sobre os demais.

Olson ressalta ainda que os sistemas de escrita representam sim, a fala, mas
criando categorias nos termos das quais nos tornamos cientes de nossa fala.
Conclui-se com ele que o que é representado na escrita acaba por se tornar objeto
de conhecimento para o sujeito mergulhado naquela escrita. Vem ao encontro do
que aqui se propõe a compreensão do autor de que “[…] diferentes formatos de
representação tornam visíveis propriedades do mundo também diferentes” (ibidem,
p. 247).
A escrita deve ter significado e ser incorporada a tarefas necessárias e
relevantes à vida. Ensinar escrita de letras deveria ser diferente de ensinar a
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linguagem escrita. Assumimos que “[…] a escrita é um processo de relacionar
unidades de som a símbolos escritos, e é também um processo de expressar ideias
e organizar o pensamento em língua escrita” (SOARES, 1998, p. 69) e a
alfabetização é um campo de conhecimento, mas também é uma prática social. A
partir dessas concepções é que buscamos compreender como a escrita se
apresenta então como objeto cognoscível para essas alunas da EJA e como a
escrita está sendo tratada nos processos de alfabetização e letramento.
Cientes de que, embora sejam as práticas que dão contorno à escolarização
na EJA, as concepções tem lugar de destaque no campo, uma vez que se
configuram ainda como desafio. Nas palavras de Paiva (2003, p. 4):
Concepções de alfabetização são um desafio, ainda a enfrentar,
pela forma como educadores se formaram, crendo que, porque
ensinam, os sujeitos aprendem. Quando estes não aprendem, a
“culpa” é atribuída aos próprios sujeitos, não cabendo
responsabilidade aos professores. Saberes e conhecimentos
produzidos fora da escola têm pouca chance de serem
considerados, sistematicamente negados em situação de
aprendizado de leitura e da escrita.

A partir do exposto, podemos supor que a aquisição da escrita e da leitura
por sujeitos provenientes de uma cultura eminentemente desprivilegiada configura
um processo bastante complexo. Além de se tratar de um confronto de sistemas de
conhecimento e de modos de pensar, a gramatização das línguas, que se deu num
processo totalmente arbitrado, obstaculiza (quando não impede) a inclusão real
desses sujeitos no “mundo no papel”. Como ressalta Moysés (ibidem):
Não é de se admirar que os alunos tenham tantas dificuldades na
consolidação de uma alfabetização que lhes confira a faculdade de
ler e escrever segundo as normas impostas pela gramática, e ainda
se tornarem capazes de se inserir nas práticas letradas presentes no
cotidiano de uma cidade grande, eminentemente grafocêntrica.

É na obra intitulada “A autoestima se constrói passo a passo” (ibidem) que a
referida autora, nos explica que:

Esses sujeitos tentam carregar todos os dias algum objeto que
confira à sua existência um grau de inclusão e aceitação por parte
da sociedade letrada, algo que pode ser um celular, um jornal, um
livro, uma carta, um tablóide de supermercado. Essas histórias
permeiam a minha vida de alfabetizadora há muitos anos e me
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fazem pensar o tempo todo que deve haver alguma coisa errada
numa cultura que não admite um sujeito que não sabe ler nem
escrever, mas permite que ele more numa comunidade violenta que
põe sua vida em risco diariamente, numa casa imprópria que mal o
abriga, e ganhando um salário que não lhe permite ter o básico para
viver. Desta forma, é surpreendente que façamos tanto alarde para
que ele se alfabetize e saia do âmbito de sua cultura de origem o
mais rápido possível, mas nem liguemos para os demais problemas
que ele carrega em seu dia-a-dia. Isso tudo, como se o direito de
morar numa casa digna, em local seguro que não coloque sua vida
em risco, recebendo pelo seu trabalho, tão importante para o
funcionamento da sociedade, uma retribuição financeira digna, não
sejam direitos igualmente negados como o da escolarização.

Escrever naturalmente não é fácil; escrever na sala de aula é ainda pior.
Geraldi (1996, p. 65), pensando a respeito das dificuldades referentes à escrita, diz
que na escola, ela “foge totalmente ao uso da língua”, ou se dá em uma “situação
de emprego da língua [...] artificial”, uma vez que os estudantes escrevem
exclusivamente para um único leitor: o professor, que corrigirá esta produção para
dar nota.
Tanto esse aspecto artificial do uso da língua quanto o sensível aviltamento
da qualidade de ensino fazem com que estudantes apresentem dificuldades.
Carmo (2012, p. 7) nos diz que:

Se a escrita teve funções mágicas associadas ao poder temporal e
espiritual da antiguidade; funções colonizadoras dos povos ágrafos
na construção da modernidade; e funções de elitização do
conhecimento na consolidação desta; agora, num momento crítico
para a humanidade, suas funções de libertação de subjetividades
oprimidas por séculos, são fortemente reivindicadas.

Conforme Bernardo (2011, p. 3), “Quem escreve despe mais do que as
próprias roupas, porque enquanto escreve ainda não sabe o que mostra para os
outros”. Para o autor, os “outros” são a razão pela qual “[…] todo aluno não quer
que ninguém leia sua redação enquanto a escreve ou faz questão de colocá-la
debaixo da pilha de redações na mesa do professor, não importa se suas notas são
boas ou não na matéria” (ibidem, p. 2). Bernardo é incisivo ao explicar tais reações,
simplesmente “[…] porque escrever definitivamente não é fácil, expondo-nos no
momento mesmo de fazê-lo” (ibidem).
Da mesma forma que Bernardo, Pereira (2012, p. 2 apud SANTOS, 2005)
afirma que “o medo maior é de nos entregarmos e nos deixarmos sem proteção,
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sem máscaras, desnudos, livres”. Quando escrevemos deixamos a nossa marca, a
nossa personalidade, uma palavra em lugar de outra pode dizer muito sobre nós. E
mais, o que escrevemos pode ser lido, relido, analisado, estudado, interpolado,
enfim, um universo infinito de possibilidades que nos exporá para o mundo, nos
descortinará diante dos outros.
E continua, citando um adágio: “‘Palavras o vento leva’, diz o ditado para
apontar o seu caráter efêmero quando, por exemplo, não era bem aquilo que
alguém pretendia dizer. Mas ao escrever, a prova está gravada, presa no papel, não
tem como renegar”.
A romancista Clarice Lispector (1978, p. 6) escreveu bastante sobre o
escrever. Disse certa vez que “escrever e ler é um caminho sem volta”. A respeito
do medo de escrever, ela disse:
[...] tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe.
Perigo de mexer no que está oculto, o mundo não está à tona, está
oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para
escrever tenho que me colocar no vazio, Nesse vazio terrivelmente
perigoso: dele arranco sangue. Sou um escritor que tenho medo da
cilada das palavras: as palavras que digo escondem outras - quais?
Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo.

Do momento de escrever, pontuou: “No momento em que escrevo, minha
nudez é casta. E é bom escrever: é a pedra passando enfim. Entrego-me toda a
esses momentos” (2010, p. 32). E também disse (ibidem, p. 85), apontando para o
caráter metacognitivo da escrita:
Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade
intensa. É que, ao escrever, eu me dou as mais inesperadas
surpresas. É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente
das coisas, das quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que
sabia.

Entende-se um pouco da tensão existente no ato de escrever, quando Clarice
diz (ibidem, p. 91):
Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por
que exatamente eu o disse, e com sinceridade. Hoje repito: é uma
maldição, mas uma maldição que salva. [...] É uma maldição porque
obriga e arrasta como um vício penoso do qual é quase impossível
se livrar, pois nada o substitui. É uma salvação. Salva a alma presa,
salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que
nunca se entende a menos que se escreva. Escrever é procurar
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entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último
fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador.
Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada.

Georges Picard (2008), no livro “Todo mundo devia escrever: a escrita como
disciplina do pensamento”, irá dizer que, “[…] a vida da maioria dos seres humanos
é desprovida de valor, a não ser e na medida em que eles escrevem”. O autor ainda
diz mais (ibidem. p. 86),
[...] todo mundo devia escrever para si mesmo, na concentração e
na solidão: um bom meio de saber aquilo que se sabe e de entrever
aquilo que se ignora sobre o mecanismo do próprio cérebro, sobre o
próprio poder de apreensão e de interpretação dos estímulos
externos.

Nesse sentido, Garcia (1986) reforça a posição acima: "[…] aprender a
escrever é aprender a pensar".
A respeito da escrita representada socialmente, nos inspiramos em Passeggi
(CARVALHO; PASSEGGI 2003, p. 45) para quem as representações que governam
nosso pensamento são fatores que dão estrutura a nossa percepção de mundo
organizando nossas ações e interações sociais. Nesse estudo, a autora toma como
objeto o processo de transformação das representações sociais do ato de escrever
dos participantes com o objetivo de mostrar como as metáforas conceituais
constituem-se em princípios estruturadores de uma rede de representações sociais
construídas pelo grupo durante o processo de escrita.
A referida autora admite que “as representações sociais herdam a
plasticidade constitutiva da linguagem e a dinamicidade da dimensão contextual
onde elas se atualizam” e não deixa de ressaltar que seu uso jamais é neutro ou
transparente. Faz uso de uma abordagem mais dinâmica nesse estudo,
considerando:
[...] as representações sociais como uma versão do mundo, passível
de ser negociada, implicando tensões, cooperação e conflitos,
constitutivos das situações de comunicação, nas quais os
interlocutores constroem e reconstroem os sentidos, aderindo ou
resistindo ao conjunto das representações que circulam no discurso.
(2003, p. 47).

Quando ilustra o papel das metáforas conceituais como princípio estruturador
das representações sociais, Passeggi cita Nóbrega (2001, p. 84) para explicar que
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as metáforas apresentam-se como “princípios intelectuais subjacentes aos atributos
do sistema cognitivo e podem ser consideradas a base sólida de uma representação
social”. Com base nisso, ela sintetiza as transformações das representações sociais
da escrita num quadro que permite visualizar não somente as metáforas do ato de
escrever, mas as representações da atividade, da situação de escrita e de si mesmo
– o que serviu de inspiração para a estruturação do mapa conceitual que ilustra as
nossas descobertas.
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2. O PILAR TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

A busca por fundamentar essa pesquisa com uma teoria que desse conta de
apreender sentidos e tratar as alunas participantes como dinâmicos seres em
construção, fez emergir o nome da Teoria das Representações Sociais.
Além de ganhar contornos teóricos cada vez mais sólidos desde a sua
inauguração por Serge Moscovici em 1961, a Teoria das Representações Sociais
possui aspectos compatíveis com os objetivos propostos neste estudo, pois
“possibilita apreendermos o conteúdo de uma representação não somente a partir
do que o sujeito fala, mas de todas as formas de linguagens a que ele recorre para
expressar o enunciado” (CARDOSO, 2007, p. 59).
Dentro da conceituação clássica, entendida como conjunto de conceitos,
proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações
interpessoais, Moscovici (2010, p. 49) explica que:
Uma representação pressupõe uma ‘preparação para a ação’, sendo
assim ela não apenas guia o comportamento, mas remodela-o e
reconstitui os elementos do meio ambiente no qual ele tem lugar,
conseguindo, então sugerir-lhe um sentido, integrando-o numa teia
de relações em que se encontra o objeto, articulando-o e dando-lhe
significado ao mesmo tempo em que torna a representação estável e
eficaz.

Nas palavras de Camargo (2011, p. 9831):
A Teoria das Representações Sociais quer fazer valer a ideia de que
a relação entre indivíduo e sociedade é constituinte e determinante
para as duas partes, ou seja, o indivíduo é influenciado,
transformado e até certo ponto moldado pela sociedade, ao passo
que também esta é influenciada, transformada e construída pela
força da ação do indivíduo. É nessa via de mão dupla, onde a
presença e passagem do indivíduo pela e na sociedade, e da
sociedade pelo e no indivíduo, que se registram as cenas do
cotidiano de um e de outro: são essas cenas que constituem o locus
da Teoria das Representações Sociais.

Essa teoria permitiu a busca e a interpretação dos dados por conta de sua
natureza, que sendo ainda intrinsecamente interdisciplinar, atendeu criteriosamente
à primordial exigência da linha de pesquisa a que pertencemos dentro do programa
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de Mestrado em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro.
Nas palavras de apresentação pela Comissão Organizadora da VII Jornada
Internacional sobre Representações Sociais e V Conferência Brasileira sobre
Representações Socais, ocorridas entre 24 e 27 de julho de 2011 em Vitória – ES
pode-se, de fato, entender quão profícua essa relação pode ser:

Em julho de 2007, em Brasília, foram realizadas a V JIRS e III CBRS,
com o tema central ‘Interdisciplinaridade e diversidade de
paradigmas’. A escolha desse tema foi motivada pela necessidade de
contribuir para o desenvolvimento interdisciplinar do campo de estudo
das representações sociais, tanto em nível nacional como
internacional. Entende-se o desenvolvimento interdisciplinar como
uma decorrência das possíveis articulações teóricas e conceituais
estabelecidas entre a perspectiva psicossocial inaugurada por Serge
Moscovici e as construções teóricas das ciências sociais e humanas
que vêm se abrindo de forma cada vez mais expressiva.

Moysés (2001, p. 59) nos ajuda a entender a representação quando explica
que:

A representação social, segundo alguns de seus teóricos, é uma
forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada,
tendo um objetivo prático. Ela concorre para a construção de uma
realidade comum a um determinado grupo social e nela estão
presentes tanto o aspecto individual como o social. O individual, por
tratar-se de uma construção mental, e o social, pelo fato de ser essa
construção compartilhada por diferentes pessoas de um
determinado grupo. Assim, diante de uma dada realidade, as
pessoas vão construindo mentalmente, e a seu modo, o que dela
conseguem captar. Na verdade, trata-se de uma construção parcial,
uma vez que a realidade não se deixa apreender em sua totalidade.
O que fica, então, é uma redução da realidade, uma versão
simplificada dela. Significa dizer que o não compreendido, as
incongruências, os aspectos mais profundos e complexos da
realidade, tudo isso vai sendo deixado de lado. O que resta é algo
socialmente construído na mente de cada um. Não é realidade, mas
a sua representação social.

A conceituação mais consensual das representações entre os pesquisadores
do campo segundo Arruda (2002, p. 138) é a de Denise Jodelet (2002, p. 22),
segundo a qual, “as representações sociais são uma forma de conhecimento
socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribuiu
para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Arruda (ibidem)
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ainda destaca que, para Jodelet, a representação social deve ser estudada
articulando elementos afetivos, mentais e sociais e, integrando, ao lado da
cognição, da linguagem e da comunicação, as relações sociais que afetam as
representações e a realidade material, social e ideal sobre a qual elas vão intervir.
Quando analisa o movimento das representações sociais na comunidade
científica brasileira, Jodelet (2011) destaca que “raras foram as pesquisas que
aplicaram os modelos propostos de maneira rígida e estritamente reprodutiva” e diz
que o fenômeno que ganha importância como traço na produção brasileira é o fato
de termos a capacidade de assimilar nas nossas problemáticas os aportes sem
submissão passiva a suas prescrições. Acrescenta que “a perspectiva comum é de
usar a teoria e os modelos das representações sociais para enfrentar questões
vivas que atravessam a sociedade brasileira hoje em dia” (ibidem, p. 22) e cita entre
outros, educação, saúde, política e justiça social como domínios comuns de
aplicação.
Diferenciando-nos das escolas reconhecidas historicamente de Aix em
Provence (estruturalista) e a de Genebra (sociogenética), Jodelet (ibidem, p. 23)
explica que:
[...] o termo mais adequado para descrever o que se passa no
campo brasileiro das representações sociais, parece ser a noção de
‘movimento’ e não de ‘escola’. Realmente, o conceito de movimento
permite considerar a diversidade e a complexidade do campo das
representações sociais, tal como aparece hoje no Brasil. Ele
preserva a liberdade de cada grupo dentro de uma visão
compartilhada. Ele permite abandonar a ideia de uma liderança
única associada ao conceito de escola.

Para Abric (1998), de forma mais global, as representações sociais têm um
papel fundamental na dinâmica das relações sociais e nas práticas. Elas respondem
a quatro funções que o referido autor considera primordiais no campo
representacional:
1- Função

de

Saber:

nessa

função,

as

representações

permitem

compreender e explicar a realidade. É no saber prático do senso comum que
elas permitem os atores sociais adquirir conhecimentos, integrá-los de acordo
com suas coerências e funcionamentos cognitivos e, assim, adequá-los aos
seus valores. As representações possibilitam também a condição necessária
para que exista a comunidade social e, neste contexto, definem um quadro
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de referência comum que permite as trocas sociais, a transmissão e a difusão
desse saber “ingênuo”. Elas são a manifestação do esforço permanente do
homem para compreender e comunicar. Tal esforço é considerado a essência
da comunicação social.
2- Função Identitária: As representações, dentro da função identitária,
definem a identidade e permitem a especificidade dos grupos. Além da
função cognitiva, encarregada de facilitar a compreensão e explicação dos
objetos, as representações sociais têm por função situar os indivíduos e os
grupos dentro do campo, permitindo a elaboração de uma identidade social e
pessoal gratificante, ou seja, compatível com o sistema de normas e de
valores socialmente e historicamente determinados (ABRIC, 1998, p. 29).
Essa função identitária garante às representações um lugar básico nos
processos de comparação social. Essa função visa garantir uma imagem
positiva do grupo de inserção. Segundo Abric (ibidem), a referência às
representações que definem a identidade de um grupo, terá um papel
importante no controle social exercido pela coletividade sobre cada um de
seus membros, e, em especial nos processos de socialização.
3- Função de Orientação: como o próprio nome revela, as representações
servem de guia para os comportamentos e as práticas tanto individuais como
no grupo. De acordo com Abric, o sistema de pré-decodificação da realidade,
formado pela representação, é um guia para a ação, e esse processo de
orientação das condutas pelas representações resulta de três fatores
considerados essenciais: a) a representação intervém diretamente na
definição da finalidade da situação; b) a representação produz um sistema de
antecipações e expectativas e, dessa forma, age sobre a realidade,
utilizando-se de uma espécie de filtragem das informações para interpretálas; c) a representação social reflete a natureza das regras e dos elos sociais,
sendo prescritiva de comportamentos ou práticas obrigatórias, definindo o
que é lícito, tolerável ou inaceitável em dado contexto social.
4- Função Justificadora: as representações sociais permitem a justificativa
das tomadas de posição e dos comportamentos. Essa função intervém na
avaliação da ação, consentindo aos atores explicarem e justificarem suas
condutas em uma determinada situação, frente a seus parceiros ou nas
relações entre grupos.
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Dois mecanismos básicos estão envolvidos no processo de construção de
uma representação sociais: o de ancoragem e o de objetivação. Camargo (2011, p.
9832) explica:
A ancoragem define-se pela integração cognitiva do objeto
representado (ideias, fatos, outras pessoas, etc.) a um sistema já
existente de pensamento social, de modo a promover um
enraizamento da própria representação, ou seja, significa proceder a
uma classificação e uma denominação do objeto representado para
transformá-lo da condição de estranho à condição de conhecido. A
objetivação, por sua vez, representa a função imaginante pela qual
se dá a forma específica do objeto, que passa da condição de
abstrato para a condição de concreto; noutros termos, é a
materialização da palavra.

De acordo com o próprio Moscovici (1978), a ancoragem diz respeito a
classificar e dar nome a algo ou alguém. O que não tem nome ou é estranho e
ameaçador, não tem uma existência social relevante. A objetivação para ele
(ibidem, p. 110), significa “[…] tornar real um esquema conceptual, com que se dê a
uma imagem uma contrapartida material, resultado que tem, em primeiro lugar,
flexibilidade cognitiva”.
Em associação, esses dois mecanismos, enquanto processos formadores
das representações sociais possuem a função primordial de transformar o nãofamiliar em familiar – um princípio básico da teoria. É dessa forma que algo
desconhecido passa a ter uma concretude pelo contato com a realidade.
Assim sendo, e implicando um conjunto de significados socialmente
compartilhados pelos grupos que organizam suas opiniões e práticas, a abordagem
das representações sociais fundamenta estudos e pesquisas sobre a EJA de forma
ímpar, uma vez que privilegia as relações do universo simbólico dos sujeitos
envolvidos. Elas não atuam tão somente como reflexo da realidade, mas como
construções que permitem a interpretação da realidade e a orientação de práticas e
comportamentos.
Com o objetivo de contextualizar esse estudo, faz-se necessário contar a
forma como os dados foram coletados e as razões que nos fizeram caminhar como
caminhamos. Algumas informações pontuais são consideradas relevantes para essa
contextualização:
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 Há duas turmas de Alfabetização e Letramento no programa, totalizando 41
alunos regulares: uma turma com alunos em estágio mais avançado (sexto ao nono
ano do Ensino Fundamental) e a turma na qual desenvolvemos nossa pesquisa,
com alunos do primeiro segmento (primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental);
 Chegamos ao número de 12 alunas pelo critério de assiduidade em pelo menos
três dos quatro procedimentos adotados nos diferentes estágios da coleta, uma vez
que a frequência varia significativamente;
 Como passamos por um período longo (mais de três meses) de greve no período
crítico entre junho e setembro de 2012, algumas entrevistas foram feitas nas casas
das alunas, que muito gentilmente compreenderam a situação e atenderam ao
pedido da pesquisadora; e
 Mesmo sendo funcionária da rede, a pesquisadora foi, antes de tudo, autorizada
a desenvolver a pesquisa nas dependências do instituto pela Diretoria de
Departamento de Tecnologias Sociais e Educação de Jovens e Adultos da
instituição.
O primeiro procedimento foi a realização de um Grupo Focal, planejado com
antecedência e roteirizado, conforme orientações de Gatti (2005). Para essa autora,
o grupo focal tem o objetivo de captar, a partir das trocas realizadas no grupo,
conceitos,

sentimentos,

atitudes,

crenças,

experiências

e

reações

sobre

determinado tema. Apoiados no princípio da não diretividade e atentos à
necessidade de a ênfase recair sobre a interação dentro do grupo, nos preparamos
para fazermos a discussão fluir entre os participantes lembrando que não
estávamos realizando uma entrevista com o grupo naquele momento, mas criando
condições para que ele pudesse se situar; explicitar pontos de vista sobre a escrita
e abrir perspectivas diante das questões para as quais foi convidado a conversar
coletivamente. Iniciamos nossa coleta dessa forma por acreditarmos que:

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de
construção da realidade por determinados grupos sociais,
compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos,
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante
para o conhecimento das representações, percepções, crenças,
hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias
prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que
partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do
problema visado (GATTI, 2005, p. 11).
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Para a situação em questão, foi realizada a filmagem consentida pelo grupo e
a posterior transcrição de todo o material para análise, através da qual foram
escolhidas as oito questões que deveriam fazer parte do próximo procedimento de
coleta: as entrevistas individuais.
Para essa etapa, foi tomado o cuidado de observar quais questões cada uma
das entrevistadas já tinha comentado em grupo, para não repeti-las, de forma que
um roteiro com “Perguntas Individualizadas” foi montado para cada uma delas,
conforme modelo que consta em anexo. (Anexo 3)
Sobre esse procedimento, conforme Bauer e Gaskell (2002, p. 65):
A entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para o
desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores
sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada
das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos
comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos.

Seguindo a orientação sobre permissão do entrevistado de Kauark et al
(2010, p. 65), todos os participantes assinaram e dataram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4) contendo, além do convite à
participação, assinatura da pesquisadora e do orientador (além do carimbo),
autorizando a filmagem e a utilização das transcrições.
Ainda com Bauer e Gaskell (2002, p. 65), vimos que: “A compreensão dos
mundos da vida dos entrevistados e de grupos sociais especificados é a condição
sine qua non da entrevista qualitativa”. A partir desse entendimento, resolvemos
então planejar um formulário com perguntas abertas e fechadas que desse conta de
abranger, para além de dados sociodemográficos e identificação escolar,
ocupacional, econômica, também o passado e o retorno escolar e o momento
futuro, conforme modelo anexo (Anexo 2), entendendo que uma abordagem
essencialmente qualitativa deve priorizar perceber ao máximo as práticas sociais
como atividades humanas carregadas de sentidos, cientes de que a pesquisa
qualitativa deve trabalhar:
[...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou
seja, ela trabalha com um universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis (MINAYO, 1994, p. 22).

57
Entendendo ainda que o recurso de “[...] vídeo tem uma função óbvia de
registro de dados sempre que algum conjunto de ações humanas é complexo e
difícil de ser descrito compreensivelmente por um único observador, enquanto ele
se desenrola” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 149), foi que decidimos não somente
filmar a conversa inicial em grupo sobre a escrita, mas oportunizar que pudessem
se ver falando sobre esse tema numa oportunidade posterior.
Para tanto, foi necessária uma análise de toda a transcrição até o dado
momento no sentido de buscar sentidos que fossem comuns às participantes para
então encaminhar, não somente uma reprodução do que disseram, mas uma
metafilmagem delas com o objetivo de que pudessem acrescentar dados às suas
considerações iniciais, aprofundando o nível analítico do trabalho. Elas puderam
assistir às próprias falas e imagens, e sendo filmadas, tiveram a oportunidade de
emitir comentários a respeito de si e do grupo a que pertencem.
Quando a análise inicial foi feita, devido à importância do caráter
emancipatório relacionado, três orações destacaram-se como sendo potencialmente
instigantes na sequência de abordagem: “Eu erro, mas escrevo mesmo assim”; “Se
for somente para mim, eu escrevo” e “Tem gente que é formada e que também
erra”. A partir disso, uma dinâmica foi pensada para que, assim que assistissem ao
vídeo do grupo focal, pudessem também dizer, não somente os nomes das colegas
que disseram tais frases, mas, de forma significativamente descontraída,
acrescentar comentários e opiniões a respeito. Para tanto, três cartazes foram
preparados, contendo cada um uma frase que a pesquisadora foi colando um a um
no quadro, perguntando quem as teria dito – muito mais no sentido de provocar
discussões do que tão somente conferir se tinham ficado atentas à reprodução do
vídeo inicial.
Cientes de que “[...] não existem limites óbvios para a amplitude de ações e
narrações humanas que possam ser registradas, empregando conjuntamente
imagem e som em um filme de vídeo” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 149), pensamos
ter conseguido, por meio dessa forma de encaminhar a pesquisa, enriquecer o
corpo de análise e apreender sentidos mais profundos no tocante ao mundo escrito
para essas alunas, entendendo que metacognitivamente, tiveram a oportunidade de
refletir sobre os próprios posicionamentos enquanto grupo e fazer acréscimos às
próprias representações.
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Durante a transcrição da (meta)filmagem, “blocos de sentidos” conformaramse, nos levando a buscar um modelo analítico que oferecesse aporte teórico e
metodológico estruturado que, em integração com a linguagem, nos ajudasse a
analisar as representações que influenciam a realidade desse grupo de estudantes
em relação à escrita.
Para essa análise, escolhemos o modelo funcional de Jean-Claude Abric
(1998), pois o compreendemos como parte do desenvolvimento global da teoria e
porque ele permite – sem que, no entanto, nos detivéssemos à usual busca pelos
sistemas central e periférico constitutivos da estrutura nessa via – tratar as
representações sociais quanto aos seus modos de: conceber a realidade; de
perceber as representações enquanto constituintes de uma identidade social; de
justificar os modos como utilizam e de orientar comportamentos ou estratégias em
relação ao tema em questão.
Para facilitar o agrupamento representativo, uma planilha funcional foi
inicialmente desenvolvida de forma que, na sequência, cada uma das participantes
teve suas falas analisadas e alocadas de acordo com os critérios de busca
orientada (conforme constam em anexo – Anexo 1). Somente durante esse
processo que foi notada a possibilidade de uma segunda análise, mais relacional e
sintética.

2.1 Caracterização das participantes

A caracterização que segue se faz necessária na medida em que nos permite
conhecer as realidades das alunas participantes e identificar aspectos referentes
aos seis blocos em torno dos quais desenvolvemos nossas indagações. A saber:
identificação sociodemográfica, identificação escolar, identificação ocupacional,
passado escolar, retorno escolar e futuro.
De forma geral, temos que a média de idade do grupo é de 49 anos, sendo
que a mais nova tem 26 anos e a mais velha, 65 anos. A maioria se autodeclara
preta ou parda, tem computador em casa, mas não sabe utilizar e vão de ônibus ou
van para a escola, levando entre 30 e 90 minutos no percurso. Todas começaram a
trabalhar antes dos 17 anos e se disseram tristes ou chateadas por terem precisado
parar de estudar, mas, no entanto, a maioria disse ter a certeza do retorno. A maior
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parte delas tem por hábito estudar depois que chega da escola, mesmo sendo
tarde. Foi unânime o fato de quererem continuar estudando quando terminarem o
primeiro segmento e de mencionarem doença como o único motivo que as fariam
parar de estudar novamente.
De forma individualizada, destacamos algumas considerações a respeito da
trajetória delas:
1) M. tem 51 anos e está frequentando a escola pela segunda vez
aqui no município de Campos dos Goytacazes. Ela nasceu em
Minas Gerais, mas lá nunca pôde fazê-lo, pois aos 9 anos
trabalhava, ou na lavoura com a mãe, ou na olaria com o pai. Aos
45 anos matriculou-se numa escola no Parque Aeroporto, mas
evadiu para ir pela primeira vez para um acampamento.
Ela mora atualmente em um acampamento sem-terra às margens
da BR 356, num lugar sem nome, no caminho para a localidade
de Três Vendas. O barraco é pequeno, com apenas um quarto,
um banheiro improvisado e uma sala. Ela tem quatro filhos e uma
filha – “já criados”, como diz. É casada, mas seu marido não
passa muito tempo no acampamento porque trabalha numa
borracharia longe dali.
M. conta que o que mais lhe deu coragem para voltar a estudar
foi a vontade de “aprender a escrever direito” e, em contrapartida,
temeu que “a professora fosse ruim”. Diz que, apesar da distância
e da dificuldade de pegar dois ônibus para chegar à escola, só
deixaria de estudar novamente por motivo de doença.
Na experiência de Grupo Focal, ela disse inicialmente que gosta
de escrever porque permite “fazer uma cartinha” e entrar na
Internet sem precisar de ajuda. Depois declarou a frase que nos
permitiu identificar um dos três polos representacionais sobre o
objeto escrita nesse estudo: “Eu, quando não tem jeito, eu
escrevo errado assim mesmo!”, demonstrando seu enfrentamento
perante o medo de errar. Quando a pergunta sobre o que mais
gostavam de escrever foi lançada, M. respondeu sem hesitar que
“Tudo é prazeroso de escrever. Depende de você saber”.
Durante a entrevista, disse que queria fazer um diário e que
depende da escrita para preencher fichas e assinar documentos,
mas que em qualquer lugar é importante saber escrever. Disse
que fica nervosa quando tem alguém a olhando escrever porque
troca muito as letras e que se tivesse certeza de que estar
fazendo certo, a insegurança desapareceria. Contou que já quis
escrever para uma amiga que estava aniversariando utilizando o
facebook, mas que ficou com vergonha quando o filho disse que
estava errado e não enviou. Disse que já passou por três
acampamentos e que cada um vem com uma história que ela
gostaria de escrever, assim como os momentos mais felizes que
recompensam a tristeza.
2) L. tem 31 anos. Nasceu em Nova Viçosa, na Bahia, e veio para
Campos com o filho há cerca de três anos. Parou de estudar aos
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nove anos, na antiga quarta série, quando foi reprovada e teria de
repetir o ano. Começou a trabalhar em “casa de família” aos
catorze anos. Depois trabalhou em loja, restaurante e lanchonete.
Disse que tinha certeza de que voltaria a estudar um dia e que só
pararia novamente se adoecesse ou se mudasse. O que mais lhe
deu coragem para se matricular na EJA foi o incentivo das
amigas e que temeu “as matérias da escola” somente.
No Grupo Focal, manifestou-se para dizer que escrever a própria
história é a “melhor parte”, mas “o que mata” é não conseguir
terminar uma frase.
Durante a entrevista disse que gostaria de melhorar a letra para
não passar mais vergonha. Tem medo de errar, sente frio na
barriga, fica trêmula e sente nervoso, mas não teve nenhuma
situação em que tenha deixado de escrever porque “enfrenta
mesmo assim”. Adora escrever poesia, mas deixa guardadinho
em um caderno e que sonha em escrever um livro contando a
própria história que é longa e “daria vários livros”.

3) G. tem 55 anos e nasceu em Campos dos Goytacazes mesmo.
Ficou órfã aos três anos e foi criada por uma tia. É chefe de
família como diz, casada e tem um filho. Trabalhou numa
malharia por 15 anos e há 21 anos trabalha como empregada
doméstica para uma família que atuou no incentivo de seu retorno
à escola. Parou de estudar na 4ª série, pois deixou de fazer uma
prova por motivo de doença na família, foi reprovada e depois
ficou desmotivada. Está matriculada no IFF há pouco mais de
dois anos e diz que só pararia de estudar se adoecesse. Disse
que ficou muito triste quando parou de estudar porque gostava de
ir à escola e que tinha vontade de voltar, mas não sabia se
conseguiria. Um dos motivos que a fez retornar foi a vontade de
escrever cartas para os parentes e o fato de não gostar de
depender das pessoas para ler ou escrever para ela. Diz que
estuda quando chega da escola e que estudar a ajuda esquecer
um pouco dos problemas também, mas que sente medo de
responder ou ter que explicar algo que ela não sabe. No grupo
focal disse que gosta de escrever, mas que quando a professora
fala que tem que fazer uma carta ela “quase morre e a pressão
sobre”. Quando entrevistada, disse que gostaria de saber assinar
um cheque e que lojas e supermercados são locais onde é
importante mostrar que sabe escrever. Disse que fica com medo
quando alguém pergunta se ela sabe escrever e que treina
algumas palavras em casa para evitar errar. Gosta de copiar
textos de revistas e que de forma livre tem vontade de escrever
tudo quando está triste ou alegre porque é uma forma de
desabafar e ficar bem.
G. foi muito solícita com o pedido de ser entrevistada e preferiu ir
ao IFF para fazê-lo, mesmo durante o período de greve a ser
entrevistada na própria casa.

4) C. tem 53 anos e nunca teve oportunidade de estudar antes.
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Nasceu em Quissamã, é separada e tem 3 filhas. Começou a
trabalhar aos 8 anos, ajudando o pai na lavoura e na fabricação
de tapioca. Trabalhou muitos anos em casa de família e hoje
trabalha em casa, por conta própria. Diz sempre ter tido vontade
de estudar, mas não sabia como. Agora tem mais tempo para
estudar e sabe que tem direito a isso. Foi incentivada pelas filhas,
mas o que mais impulsionou a se matricular foi ter perdido a
oportunidade de fazer um ótimo curso por não possuir o
certificado de conclusão do Ensino Fundamental. Diz não ter
medo nenhum mais na sala, mas que ficou apavorada a primeira
vez que viu um quadro cheio de números pela primeira vez numa
aula de Matemática. Costuma estudar quando chega da escola e
diz que só para de estudar se adoecer.
Não se pronunciou no Grupo Focal, mas quando entrevistada,
disse que gosta de escrever porque sabe que é importante e que
saber escrever evita ficar nervosa com o medo de não acertar.
Ressaltou que é importante não depender de ninguém e que
gostaria de saber mexer no caixa eletrônico. Disse que já se
sente mais segura depois desse um ano e meio de estudo e que
já passa mensagens de texto pelo celular também para quem não
é tão amiga assim. Disse que não gosta de copiar porque sabe
que copiar não é aprender e que é melhor tentar escrever mesmo
estando errado. Gosta de romances e poesias, mas que prefere
estudar as coisas que são dadas na escola e que ainda vai
escrever uma carta de agradecimento às pessoas que
colaboraram com essa fase da vida dela.

5) M.V. tem 46 anos, nasceu em Campos dos Goytacazes, é
viúva, tem um casal de filhos e trabalha como copeira desde 1990
em um hospital. Já trabalhou como servente e em casa de família
antes, mas seu primeiro emprego foi como babá, aos 8 anos de
idade. Parou de estudar na 3ª série e tentou voltar aos 23 anos,
mas precisou parar para cuidar dos filhos. Disse que ficou
chateada porque queria ter conseguido um jeito de continuar
estudando e que sempre teve vontade de voltar a estudar. Foi
incentivada ao retorno pelas amigas do serviço e que agora só
para de estudar se adoecer.
No Grupo Focal, disse que é insegura, mas que gosta de
escrever. Gostaria muito de mandar mensagens e escrever
cartas, mas tem dificuldade. Costuma pedir a alguém para
preencher coisas que considera importante no trabalho. Na
entrevista, disse que é bom poder escrever para se entender o
que escreve. Que onde trabalha, até para doar sangue tem que
saber escrever e que quando consegue escrever é o sentimento
de realização que tem. Quando mandam escrever e não
consegue, sente-se frustrada. Diz que sonha em escrever uma
carta para uma amiga.

6) M.F. tem 57 anos, é casada e tem um casal de filhos. Nasceu
no Rio de Janeiro, mas considera-se campista e é a mais velha
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de nove irmãos. Estudou até a terceira série e atribui isso ao fator
de mudar muito de endereço à época por conta do emprego do
pai e por precisar cuidar dos irmãos. Começou a trabalhar aos 16
anos em casa de família. Já trabalhou gerenciando uma
lanchonete e hoje é dona de casa. Disse que tinha certeza de que
voltaria a estudar um dia e que é importante não depender de
ninguém. Foi incentivada a retornar pelo filho e que ver que
estudar ajuda a memória lhe dá ainda mais coragem para
enfrentar o medo de assumir a pouca escolaridade. Costuma
revisar a matéria quando chega da escola e que só para de
estudar se ficar doente. Na experiência do grupo focal, disse que
todas têm a mesma doença de trocar as letras. Que erra mais
quando imagina que alguém vai ler e que tem dificuldade com
pontuação, mas escreve gavetas e mais gavetas de receitas que
copia e que ainda vai publicar um livro com elas.

7) D.S tem 49 anos e tem um filho. Nasceu no município de São
Joaquim- RJ. Parou de estudar na segunda série e tinha 14 anos
na época. Sempre trabalhou em casa de família. Disse ter ficado
chateada quando precisou parar de estudar para ajudar a família,
mas que tinha certeza de que voltaria a estudar um dia. Tem
medo de não aprender o que a professora pede e que sonha em
aprender a “ler de uma vez só”. Costuma estudar quando chega
da escola e só deixaria de estudar hoje em dia se viesse a
adoecer.

8) S. Tem 51 anos e é casada. Nasceu em Campos dos
Goytacazes mesmo e é doméstica. Decidiu retornar aos estudos
para “acompanhar” o marido que é comerciante, mas disse que
tinha certeza de que voltaria a estudar um dia. Contou que tinha
receio de “falar besteira” antes, mas agora não tem mais. Mesmo
precisando tomar dois ônibus para ir à escola e dois para voltar,
disse que quer continuar estudando e só pararia mesmo se
ficasse doente.

9) O. é a mais idosa do grupo. Tem 65 anos, é casada e tem três
filhos “criados”, como diz. Leva quase sempre uma hora de casa
até a escola e está matriculada há pouco mais de dois anos. Já
estudou em outras duas escolas, mas brevemente. Só depois que
aposentou é que conseguiu tempo para se dedicar, como diz.
Conta que ficou muito triste quando foi tirada da escola aos 11
anos, mas tinha certeza de que voltaria. Falou em “recuperar o
tempo perdido” e no incentivo que recebeu dos filhos. Gosta de
revisar o conteúdo dado assim que chega da escola e vai
continuar estudando, a não ser que adoeça.

10) R. Tem 48 anos, é casada e tem um filho. Trabalha como
empregada doméstica desde os treze anos e está matriculada no
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IFF há quase três anos. É voluntária na igreja, onde é comum
precisar ler e escrever e diz ter sido essa uma motivação para
retornar, embora tenha contado com o apoio e incentivo do filho.
Prefere não estudar sozinha em casa e quer continuar estudando.
“Só paro por doença”, ela diz.

11) A. Tem 57 anos, tem dois filhos e é casada. É a chefe da
família e já possui certificado de conclusão da antiga quarta série
do ensino fundamental de outra instituição. Parou de estudar aos
14 anos para trabalhar como empregada, com tristeza, mas “tinha
certeza de que voltaria a estudar”. Diz que não temeu nada
quando retornou e que só para agora se adoecer. É atuante na
igreja onde frequenta e adora deixar bilhetinhos em casa.

12) E. é a mais nova do grupo. Tem 26 anos e nasceu em
Muriaé. Tem um filho e veio morar no acampamento em Três
Vendas com ele e a mãe há quase dois anos. Estava matriculada
há quase um ano na instituição. Pouco antes de a greve ser
deflagrada, ela ficou ausente porque a mãe passou por uma
cirurgia cardíaca e não mais retornou.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Consideramos essencial a análise funcional para a apreensão das
representações em questão, e foi durante essa etapa da pesquisa que percebemos
haver mais representações do que chamamos inicialmente de “positivas” do que
representações “negativas” sobre a escrita para esse grupo de alunas da EJA e, no
processo, o vislumbre metafórico.
De acordo com as orientações de busca que seguem, destacamos aspectos
comuns nas falas das alunas:
1- Função de Saber: caso explicassem a realidade; adequassem
os conhecimentos aos seus valores ou difundissem seu saber
“ingênuo”.
2- Função Identitária: caso protegessem o grupo e suas
especificidades; supervalorizassem suas características e
produções (garantindo "imagens positivas" na criação de uma
identidade social).
3- Função

de

Orientação:

caso

guiassem

práticas

e

comportamentos; orientassem condutas; atuassem na escolha
de estratégias cognitivas adotadas pelo grupo; antecipassem
expectativas ou contribuíssem na definição do que é tolerável
ou inaceitável no contexto.
4- Função Justificadora: caso justificassem tomadas de posição
ou comportamentos e avaliassem ações.
Da primeira função, vimos emergir qualificações e usos da escrita para esses
alunos e encontramos tensões entre o medo de escrever e as ações escritas que
promovem nos seus cotidianos:

[...] Porque é um produto que chega, eu tenho que ver direitinho, tem
que ser rápido, eu tenho que assinar, tem que fazer pedido. (aluna
C)
[...] Assim, eu escrevo demais receitas, se está certo, se está errado,
eu copio. Eu tenho gavetas e mais gavetas de caderninho que eu
copiei. Imagine se eu soubesse escrever corretamente! (aluna MF)
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[...] E tudo que você tem que fazer... Você vai num lugar, você tem
que escrever, num banco você tem que saber digitar as letras.
(aluna R)
[...] A gente chega num local, numa loja e tem que escrever. No
próprio serviço às vezes tem que preencher um formulário. É difícil.
Se você não souber preencher aquilo ali... A gente fica com
vergonha da gente mesmo, né? (aluna S)

Da segunda função, os destaques abrangeram principalmente falas
referentes aos posicionamentos das alunas enquanto grupo de estudantes que
cobram de si mesmos uma espécie de perfeição escriturística e fazem uso de
exemplos de “gente formada” que também erra como estratégia para amenizar o
peso da relação que possuem com os próprios erros:
[...] Tem muita gente que sabe muito, até na televisão mesmo,
repórter às vezes, que erra e pede desculpa. Gente, isso tem
demais! Não é só a gente que não sabe não; tem muita gente que
sabe muito e erra também. (aluna C).
[...] A melhor parte é a nossa história pra escrever. O que mata é a
parte que você não consegue completar a frase. Eu mesma, esses
dias, inventei moda de contar a minha história e pôr em livro. Eu
escrevi, mas, porém, depois eu fui ler e não entendi! Escrevi a
metade de um caderno todinho, mas algumas coisas eu tenho que
ficar entendendo o que escrevi. (aluna L).
[...] Você vê os médicos aí, que escrevem tudo errado. Você vai num
médico e ele escreve o medicamento tudo errado. E é médico,
formado, né? [...] tem muita gente que sabe muito e erra. Você vê o
repórter... às vezes você está vendo televisão, você vê os
repórteres. Ali eles erram e no momento que eles erram, eles voltam
atrás e pede desculpa. Porque erra. Quer dizer, eles são sábio. Eles
sabem, estudou pra isso, né, entendeu como? E eles erram... (aluna
R).

As falas referentes à terceira função (orientação) mostram, sobretudo,
estratégias orientadas no sentido do enfrentamento da situação de escrever, do
desejo de escrever “direito” e “bonito”, e da ajuda aos outros que recorrem – mas
somente em último caso:
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[...] Quando eu escrevo, vejo se tem alguma falhazinha, risco, volto e
corrijo. (aluna A).
[...] Eu nunca gostei de copiar nada. Eu acho que a pessoa
copiando, não aprende. Entendeu? Eu acho mesmo isso. A pessoa
copiar, não aprende. É melhor escrever, tentar escrever, mesmo
estando errado. Mas isso só acontece se eu escrever pra mim
mesmo entendeu? Se eu for escrever, por exemplo, uma carta para
uma amiga, e eu desconfiar que tá errado, não tiver certeza com as
palavras, eu... não envio essa carta. (aluna C).
[...] Sempre eu fico assim: ‘Meu Deus, será que eu tô escrevendo
certo?’ quando eu vou escrever assim... (aluna C).
[...] Acho que no colégio mesmo: teve algumas palavras que eu
não... que eu não... que eu achei que não tinha como saber
escrever. Aí deixei de escrever! Aí cheguei em casa, fiquei
treinando, aí eu vi que estava certa a palavra. Medo de errar. (aluna
GS).
[...] a minha letra, eu quero melhorar mais ela pra mim escrever e
não passar mais vergonha. (aluna L).
[...] Mas eu enfrento mesmo assim. Foi errado assim mesmo! (aluna
L).
[...] Às vezes eu escrevo corretamente, mas se eu imaginar que
alguém vai ler, aí eu acabo errando. (aluna MF).
[...] Escrever uma carta para uma amiga, né? Sem erro. Eu
gostaria... Eu não fiz até hoje, mas se... né? Seria bom (risos) se eu
conseguisse. (aluna MV).
[...] Se for uma coisa assim, necessária, eu prefiro pedir a uma
pessoa, pra não entregar errado, pra não passar vergonha. (aluna
MV).
[...] Mas certo ou errado eu vou escrevendo! (aluna O).
[...] Você não pode parar... Porque você erra... Não vai acertar na
primeira, né? Então você não vai acertar na primeira, você vai
tentando na segunda, na terceira; aí você vai acertar! (aluna R).
[...] Você não pode desistir! Você tem de prosseguir... Né?! É isso
que eu quero. Aprender ponto direitinho, escrever direitinho, ficar
tudo bonitinho. (aluna R).
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[...] Quero escrever, tudo direitinho, sem erros, entendeu? Porque
não adianta você pular as séries e não conseguir escrever,
entendeu? (aluna S).

Da quarta e última função, temos falas que funcionam justificando a relação
das alunas com a escrita tendo como principal apoio, a própria presença delas na
escola:

[...] Agora, estando aqui, estou pretendendo fazer o melhor. (aluna
A).
[...] E é muito importante quando sabe que não depende de
ninguém, né? (aluna C).
[...] Quando a gente era criança, a gente não foi alfabetizado na
época certa, então, no decorrer da vida, foi aprendendo, e ficou
aquela sequela que a gente não aprendeu... e depois pra aprender!.
(aluna MF).
[...] Nós todas estamos com a mesma doença: trocar as letras. Isso
só pode oh... (e aponta para a cabeça). (aluna MF).
[...] É uma complicação danada e que depende de escrever reto,
sem precisar ficar olhando para o quadro. Eu acho que seria bem
melhor, né? Ler, escrever e ir embora! (aluna M).
[...] Ás vezes a gente pensa uma coisa e escreve outra: é a falta da
escrita, né? Dá nisso... (aluna O).
[...] Tudo tem que ter leitura. Então, a leitura em primeiro lugar e é
muito bom escrever, né? E eu adoro escrever e ‘tô’ aqui pra
aprender melhor. E errar é humano! (aluna R).

O trabalho desenvolvido com as funções nos levou a outro patamar de
análise, uma vez que começamos a lidar com os sentidos dos fios de tensão
existentes no mundo da escrita para elas: se por um lado há medo, por outro lado
há enfrentamento; se por um lado receiam, por outro lutam; se por um lado a escrita
causa sofrimento, por outro é puro encantamento e fascínio. A partir dessa
percepção, começamos a trabalhar também vislumbrando uma perspectiva
metafórica, que tendo sido transposta em formato sintetizado de mapa conceitual
nos possibilitou também uma visualização pictórica da situação.
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Conforme análise realizada, há tensão em todo o processo. A escrita, que,
por um lado é aflição e tem caráter psíquico, por outro é luta e tem como oponente o
medo. Se por um lado vivem o dilema do sofrimento por escrever ou por não
escrever, por outro enfrentam, pois enxergam aqui a possibilidade de vitória. Se por
um lado, elas sofrem a dominação, por outro elas resistem à essa dominação e aqui
vive um fato: há mais representações que expressam a resistência do que
representações que expressam o sofrimento a esta.
Mesmo cientes de que outras leituras poderiam ser feitas a partir do material,
optamos por essa via metafórica nos fundamentando, sobretudo, na visão de
Mazzotti (2002) para quem as metáforas atuam como modelo organizador do
discurso e que, em representações sociais, atuam constituindo categorias e o que
chama de núcleo figurativo (apoiado nos estudos de Serge Moscovici). Também nos
apoiamos na evidência linguística de que a maior parte do nosso sistema
conceptual ordinário é de natureza metafórica, tal como veremos adiante.
Uma das metáforas mais conhecidas de Paulo Freire é a da “Educação
Bancária”. Em Pedagogia do Oprimido de 1970 (edição 2006), ele faz uso dessa
metáfora-chave para falar de uma educação como um banco, em que professores
são depositantes e os alunos são depositários de um conhecimento trabalhado de
uma forma que mais oprime do que liberta: “Eis aí a concepção bancária da
educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (idem, p. 66).
É Sardinha (2007, p. 72) quem nos explica:
Assim, educação “bancária” não deve ser entendida como educação
para bancários, mas sim como um modo de educar. Os sentidos
expressos pelas metáforas seriam difíceis (senão impossíveis) de
elaborar de outro modo. Como dizer de outro modo, mas com toda a
riqueza de associações, que a educação tradicional visa acumular
conhecimento, segregar, distanciar o aluno do professor e do
conhecimento, ver conhecimento como mercadoria de troca? A
metáfora do banco faz tudo isso com economia, de um lado, e
riqueza, de outro. Economia, porque os vários sentidos são
encapsulados no termo “bancário”; riqueza, porque um termo
metaforizado permite ao leitor fazer múltiplas associações entre o
domínio-alvo da educação e o domínio-fonte do banco. O efeito do
uso dessas metáforas é mostrar o absurdo da situação da educação
tradicional e despertar a indignação dos envolvidos.
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Concordamos com Sardinha (2007) quando diz que as metáforas são o
instrumento que possuímos para criar novo conhecimento ou para dar conta de algo
novo (seja na ciência ou no cotidiano). As metáforas funcionam na nossa mente
como meio natural para estruturação do nosso pensamento.
Lakoff e Johnson (2002, p. 45), explicam que nosso sistema conceptual
ordinário, por meio do qual não só pensamos, mas também agimos, é
fundamentalmente metafórico por natureza:

A metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da
imaginação poética e um ornamento retórico – é mais uma questão
de linguagem extraordinária do que de linguagem ordinária. Mais do
que isso, a metáfora é usualmente vista como uma característica
restrita à linguagem, uma questão mais de palavras do que de
pensamento ou ação. Por essa razão, a maioria das pessoas acha
que pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós
descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na vida
cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento
e na ação.

Assim nos dispusemos a encontrar caminhos metafóricos para as falas das
participantes e as percebemos plenas de sentidos. Na dinâmica das releituras e
análises feitas sobre o que foi uma escuta sensível para as falas conseguidas, um
desenho formou-se para nos ajudar a descrever tantas tensões de significados. De
um lado, sob a metáfora “Escrita é Aflição”, encontram-se falas que apontam para
um dilema, tal qual o dito popular do “beco sem saída” que é o escrever para as
alunas participantes. Aqui, “se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come”, uma
vez que não há outra opção que não seja sofrer: sofre-se por escrever; sofre-se por
não escrever. Do outro lado, sob a metáfora “Escrita é Luta”, temos uma concepção
de escrita de enfrentamento, numa perspectiva de escrita mais como emancipação
do que dominação.
No primeiro bloco, inúmeras falas do senso comum emergem, mostrando
como a relação delas com a escrita vêm sendo marcada por vícios dominantes.
Vários foram os aspectos notáveis nesse sentido, dentre os quais: escrever é
escrever sem erros; escrever é difícil; escrever é um sofrimento; escrever dá medo
ou nervoso; escrever gera insegurança ou vergonha.
Quando nos detivemos a encontrar aspectos que fossem comuns nas falas
dessas alunas sobre a relação delas com a escrita/o escrever nesse primeiro bloco,
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encontramos blocos de significados que, de forma não linear, relacionam-se entre
si:
1) O comprometimento por vezes sofrido e não prazeroso com a perfeição
gramatical:
Quando eu escrevo, vejo se tem alguma falhazinha, risco, volto e
corrijo. (aluna A).
Sempre eu fico assim: “Meu Deus, será que eu tô escrevendo
certo?”, quando eu vou escrever assim. (aluna C).
Quero escrever, tudo direitinho, sem erros, entendeu? (aluna S).
É isso que eu quero. Aprender ponto direitinho, escrever direitinho,
ficar tudo bonitinho. (aluna R).

2) A fluidez de uma escrita natural, somente com aqueles que não se
colocam na postura de avaliadores:
Até pra passar uma mensagem mesmo, eu tenho assim... passar
uma mensagem errado... Só para pessoas amigas. Eu passo muita
mensagem, entendeu? Mas para uma pessoa assim, que eu não
muito conhecimento, eu prefiro pegar o telefone e ligar. (aluna C)
A escrita, quando eu trabalhava, quando eu trabalhava fora, que as
pessoas ligavam pra deixar recado eu sofria muito. Por eu não saber
escrever, passar aquele recado que a pessoa estava falando ao
telefone pra eu entregar ao meu patrão, minha patroa, sei lá. Aí eu
não sabia escrever. Realmente eu sofria muito com isso. (aluna C)
Adoro escrever poesia! Adoro! ... Porém tá num caderno lá...
entendeu? Guardadinho. (aluna L).
Às vezes eu escrevo corretamente, mas se eu imaginar que alguém
vai ler, aí eu acabo errando. (aluna MF).
Só porque tem gente perto, já dá um branco, já fico nervosa. (aluna
S).

3) Quando a escola faz o corpo sofrer...e até “morrer”:
Eu gosto sim de escrever, mas quando Dona Eda (a professora)
fala: “Tem que fazer uma carta”, eu quase morro! Minha pressão
sobe! (aluna GS).
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Aquele frio na barriga! Ih! Dá aquele friozinho na barriga: "Ih, será
que eu vou conseguir?" A mão fica trêmula, dá aquele nervoso!
Menina, oh... é difícil! (Risos) (aluna L).
O que mata é a parte que você não consegue completar a frase...
(aluna L).
Se você, por exemplo, se você não souber escrever, como é que
você vai se realizar? Você vai se sentir frustrada, né? (aluna MV).
Eu fico em pânico! (alunas O e MF).

4) A transferência da responsabilidade do acerto ou “da coisa certa” para o
outro:
Se for pra preencher uma folha, eu prefiro pedir a uma pessoa pra
preencher, entendeu? (aluna M).
Se for uma coisa assim, necessária, eu prefiro pedir a uma pessoa,
pra não entregar errado, pra não passar vergonha. (aluna MV).

5) A “doença na mente”:
Quando a gente era criança, a gente não foi alfabetizado na época
certa, então, no decorrer da vida, foi aprendendo, e ficou aquela
sequela que a gente não aprendeu e depois pra aprender! (aluna
MF).
Nós todas estamos com a mesma doença: trocar as letras. Isso só
pode... (e aponta para a cabeça). (aluna MF).

6) O medo:
Ah... dá medo de escrever errado, trocar palavra porque eu sou
dona de trocar, neh? (Risos) Troco muito, então a gente fica
nervosa, neh? (aluna M).
Quando mandam escrever, a sensação... (risos) é de medo, né?
(aluna MV).
É medo. É medo de errar. Medo de errar, não saber escrever, trocar
a letra... (aluna L).
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7) A vergonha:
É ruim... Os filhos às vezes corrigem: Mãe, você escreveu errado
aqui; tá faltando letra... Aí eu fico meio encabulada. (aluna O).
[...] a minha letra, eu quero melhorar mais ela pra mim escrever e
não passar mais vergonha. (aluna L).
A gente fica com vergonha da gente mesmo, neh? (aluna S).

8) A dúvida, a insegurança:
No momento de escrever, vem a dúvida: Ai meu Deus, será que isso
está certo? (aluna O).
Eu sou insegura. Eu gosto de escrever, mas é por causa de errar...
(aluna MV).
É muito difícil quando eu escrevo uma palavra errada. Entendeu?
(aluna S).
Na hora de escrever assim... eu sou muito insegura (aluna MV).

9) O contentar-se com o mínimo e com a opressão:
O pouquinho que eu aprendi e estou aprendendo agora... ‘tá’ dando
para alguma coisa. (aluna R).
A gente às vezes está num meio, num ambiente que tem que
conversar e ao em vez de falar, tem que ficar quieta, porque pode
falar besteira. E na hora de escrever, tem que escrever direito, neh?
(aluna S).

10) Quando a sala de aula promove desprazer
É uma complicação danada e que depende de escrever reto, sem
precisar ficar olhando para o quadro. Eu acho que seria bem melhor,
neh? Ler, escrever e ir embora! (aluna M).

No segundo bloco, as falas voltam-se para um escrever que é resultado de
luta – uma luta que dá retorno, de alguma forma, e que tem como oponente direto o
medo. Práticas e usos sociais da escrita são valorizados nesse sentido, revelando
que, apesar de todos os pesares, há um enfrentamento e um movimento contra o
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sofrimento, e é assim que resistem à dominação. Aqui, os aspectos notáveis dizem
que: escrever não é copiar; escrever é independência; escrever é desabafar;
escrever é enfrentar; escrever é realização; escrever é não pular fases; escrever é
para ficar bem.
No processo de busca por aspectos comuns nas falas, encontramos os
seguintes agrupamentos inter-relacionados:
1) O gosto pela escrita:
Eu até escrevo mais ou menos, e até agora achei ter pouca falta e
gosto de escrever. (aluna A).
Meu marido quando ele sai... eu gosto de escrever. (aluna A).
Eu gosto sim de escrever... (aluna GS).
Eu sou insegura. Eu gosto de escrever... (aluna MV).
Tudo é prazeroso de escrever. Depende de você saber! (aluna M).
[...] e é muito bom escrever, neh? E eu adoro escrever e ‘tô’ aqui pra
aprender melhor. (aluna R).

2) A valorização da escrita e da autonomia:
Escrever é muito importante. Porque quando a gente sabe escrever
a gente pode ir livre, assim, tranquilamente em qualquer lugar: não
fica nervosa, com medo de não acertar. Entendeu? Eu acho muito
importante ler e escrever. (aluna C).
E é muito importante quando sabe que não depende de ninguém,
né? (aluna C).
Escrever muito bem é muito lindo, né? (aluna R).

3) Observações sobre os próprios avanços:
Eu já sinto uma diferença muito grande. O desempenho para
escrever, para entender as coisas, as palavras, as frases, a tirar
conclusões. Eu já estou me sentindo bem diferente do que era
antes... a dúvida, em relação à dúvida de escrever. (aluna C)
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A minha escrita,... a minha letra melhorou muito... que eu aprendi a
escrever bem. "Tô" aprendendo a escrever melhor agora. (aluna DS)
Eu agora tento mesmo e agora eu consigo, né? Em casa, né? Tento
escrever, pergunto a meu filho se está certo... (aluna GS)

4) Usos da escrita no cotidiano:
Quando eu saio assim, meu filho está em casa, eu deixo um
bilhetinho. Escrevo para a minha irmã quando eu não acho ela em
casa, eu deixo um bilhete assim, coloco atrás da porta. (aluna A)
Porque é um produto que chega, eu tenho que ver direitinho, tem
que ser rápido, eu tenho que assinar, tem que fazer pedido. (aluna
C)
Aí eu fico sem saber a letra que vem antes, que vem depois, quando
é dois erres, onde eu coloco a “c” cedilha, que às vezes nem é a “c”
cedilha, às vezes é um S e eu coloco errado assim mesmo... Tem o
porquê que é junto, o separado, o com chapeuzinho aí eu boto um
porque geral. (aluna M)
Eu principalmente sou o tipo da pessoa que eu labuto com muita
leitura, e mandar mensagem, então. Eu mando muita mensagem
porque tem uma parte na minha igreja que nós trabalhamos com
isso. (aluna R)
A gente chega num local, numa loja e tem que escrever. No próprio
serviço às vezes tem que preencher um formulário. (aluna MV)

5) Expressões da vontade de “fazer bem feito”:
E a gente está aqui para fazer o melhor, para aprender a escrever
mais. (aluna A)
Agora, estando aqui, estou pretendendo fazer o melhor. (aluna A)
[...] a minha letra, eu quero melhorar mais ela pra mim escrever e
não passar mais vergonha. (aluna L)
Aprender ponto direitinho, escrever direitinho, ficar tudo bonitinho.
(aluna R)
Mas consigo escrever, porque eu voltei pra Maria Lúcia agora, e "tô"
conseguindo, né? Ir embora entendeu? Escrever direitinho... É que
eu estava precisando vir mais devagar... (aluna S)
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Quero escrever, tudo direitinho, sem erros, entendeu? Porque não
adianta você pular as séries e não conseguir escrever, entendeu?
(aluna S)

6) Observações sobre “os que sabem, mas também erram”:
Tem muita gente que sabe muito, até na televisão mesmo, repórter
às vezes, que erra e pede desculpa. Gente, isso tem demais! Não é
só a gente que não sabe não; tem muita gente que sabe muito e erra
também. (aluna C)
É, mas quem sabe também erra... Mas é! Tem gente aí que é
formado e tal, e também erra. (aluna E)
- Então não prestou atenção... porque a pessoa mesmo que sabe ler
corretamente, que tá atento ali e na hora da escrita: ele não pode
errar! (aluna MF)
Eu me cobro muito. Às vezes eu fico assim: Ah, porque eu fui mal
alfabetizada e não sei o quê. Mas às vezes tem outras pessoas que
teve sua oportunidade e também erra. (aluna MF)
Você vê os médicos aí, que escrevem tudo errado. Você vai num
médico e ele escreve o medicamento tudo errado. E é médico,
formado, né? [...] tem muita gente que sabe muito e erra. Você vê o
repórter... às vezes você está vendo televisão, você vê os
repórteres. Ali eles erram e no momento que eles erram, eles voltam
atrás e pede desculpa. Porque erra. Quer dizer, eles são sábio. Eles
sabem, estudou pra isso, né, entendeu como? E eles erram... (aluna
R)
Eu vi na reportagem, pessoal na 5ª, 6ª, 7ª: escrevendo tudo errado.
Professores que também ensinaram tudo errado. Vi numa entrevista
na televisão. Tinha erro. Erro de Português. (aluna S)

7) Tensão entre copiar ser escrever ou não:
É porque eu nunca fui... eu nunca gostei de copiar nada. Eu acho
que a pessoa copiando, não aprende. Entendeu? Eu acho mesmo
isso. A pessoa copiar, não aprende. É melhor escrever, tentar
escrever, mesmo estando errado. (aluna C)
Aí cheguei em casa, fiquei treinando, aí eu vi que estava certa a
palavra. (aluna GS)
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Eu era muito de ver algum texto assim, em revista, aí pegava e
escrevia. Copiava tudinho. (aluna GS)
Assim, eu escrevo demais receitas, se está certo, se está errado, eu
copio. Eu tenho gavetas e mais gavetas de caderninho que eu
copiei. Imagine se eu soubesse escrever corretamente! (aluna MF)

8) Sobre escrever para ajudar a processar emoções:
(de forma) Livre tenho vontade assim: de tudo quando eu tô triste, ou
tô alegre eu tenho vontade de pegar aquele caderno e escrever. É
uma forma de desabafar... ficar bem. (aluna GS)
Quando consegue escrever é realização! (aluna MV)
É bom poder escrever pra gente entender o que a gente escreve...
(aluna MV)

9) Sobre escrever para ter oportunidade de contar a própria história:
A melhor parte é a nossa história pra escrever... (aluna L)
Eu mesma, esses dias, inventei moda de contar a minha história e
pôr em livro [...]. Escrevi a metade de um caderno todinho, mas
algumas coisas eu tenho que ficar entendendo o que escrevi. (aluna
L)
Se eu tivesse certeza de que não ia errar escrevia um livro. Sobre a
minha história. É... da qual é longa. Dá mais de não sei quantos
livro. Eu vou fazer isso ainda um dia. (aluna L)
Se eu tivesse certeza que eu sabesse fazer direitinho, sem erro
nenhum, eu fazia meu diário. Eu queria escrever a minha vida: do
nascimento até o momento que Deus me permitir que eu ficasse
aqui, neh?... Cada dia eu ia ter uma coisa pra botar porque eu já
passei por três acampamento. Cada acampamento vem uma
história, cada dia é uma vida nova, é momento de tristeza, é
momento de alegria, os momentos mais felizes com a chegada dos
meus filhos, meus netos, essas coisas mais importantes que eu
queria botar, neh? Teve momento triste também: botava ali os
tristes, mas... alegria é demais! Recompensa a tristeza, neh? (aluna
M)

10) O enfrentamento encarnado:
Mas eu enfrento mesmo assim. Foi errado assim mesmo! (aluna L)
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Meu marido falava assim: “Você escreve em tupi-guarani!” Mas eu
nunca deixei de escrever não. (A minha dificuldade... isso que ele
fala de "tupi-guarani", é porque eu não sabia onde era a vírgula, o
ponto, aí eu ia direto. Aí ele costumava brincar assim: "Você vai
matar uma pessoa!"). (aluna MF)
Eu, quando não tem jeito, eu escrevo errado assim mesmo. (aluna
M)
Eu escrevo errado assim mesmo. Vou juntando e eu chego lá! (aluna
M)
Mas certo ou errado eu vou escrevendo! (aluna O)
Você vai errando e vai tentando, porque na maneira que você vai
errando e vai tentando, você vai conseguir! (aluna R)
Você não pode parar... Porque você erra... Não vai acertar na
primeira, né? Então você não vai acertar na primeira, você vai
tentando na segunda, na terceira; aí você vai acertar! (aluna R)
Você não pode desistir! Você tem de prosseguir... Né?! É isso que
eu quero. (aluna R)
Então eu ‘tô’ aqui para aprender mais pra poder escrever melhor.
(aluna R)

Ressaltamos aqui que, apesar de as metáforas serem centrais em toda
argumentação e possuírem notável eficácia argumentativa, elas não podem ser
identificadas por meio de cálculo estatístico (MAZZOTTI, 2002), sendo necessário
assim, tal como o fizemos, um esforço pela apreensão dos seus significados. No
nosso caso, entendemos que a escrita para essas alunas opera a legitimidade da
tensão entre a “escrita como aflição” (que possui um caráter psíquico) e a “escrita
como luta” (que possui um caráter de enfrentamento).

Tal como nos explica Mazzotti (2002, p. 4):
As metáforas condensam e coordenam significados, logo operam os
núcleos das representações sociais, uma vez que estabelecem e
agenciam os predicados e lugares comuns [...]. Mais ainda, um
mesmo lugar comum tem significados diversos segundo a metáfora
que o coordene.
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Conforme fomos identificando as metáforas, também fomos percebendo as
relações existentes entre elas – e foi isso que nos permitiu construir um mapa
conceitual sintetizador do todo que compõe essa rede semântica das metáforas e
suas relações. Essa imagem condensadora foi criada levando em consideração a
rede de significados com os resultados mais relevantes das representações sociais
sobre a escrita para esse grupo de alunas, tal como se pode observar na figura que
segue:

Figura 1 – Mapa conceitual.
Fonte: elaborado pela autora.

Como vemos, há tensão em toda a dinâmica das duas metáforas principais:
nunca é somente a aflição presente no dilema que se torna o escrever, mas também
um enfrentamento onde vislumbram a possibilidade de conseguir escreverem sem
amarras. É enfrentando o medo presente no “escrever para o outro ler” que deixam
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transparecer o desejo de reconhecimento; o desejo de verem reconhecidos no
espaço escolar os seus anseios, os seus mundos, os seus rostos.
Se por um lado elas sofrem a dominação intrinsecamente presente num
sistema escolar (que, apesar de mais humano, ainda reproduz e responde aos
interesses de uma elite), por outro lado, elas resistem a essa dominação: não
deixam de falar, não deixam de escrever, não deixam de comparecer, não deixam
de sonhar.
Se há discursos temerosos e preocupados com uma escrita “perfeita”, sem
erros, difícil, que gera insegurança e dá nervoso e vergonha – muito por conta de
uma

cultura

escrita

escolar

ainda

excessivamente

pautada

em

normas

gramaticalizadas ou arbitrárias –, também há, e ainda com mais vigor, a face de um
escrever que encanta; que abre espaço para a autonomia do pensar, para o
desabafo, para a realização, para o reconhecimento autoral dessas alunas e
especialmente, para que possam existir também por meio das palavras.
Essa

dimensão

existencial

da

escrita

aparece

na

obra

O

Pacto

Autobiográfico, na qual o autor Philippe Lejeune (2008) discute o funcionamento dos
textos autobiográficos e suas funções. O autor destaca (ibidem, p. 265) que a
pessoa que escreve para si, não possui a vaidade de ser escritor, “mas encontra em
seus escritos a doçura de existir nas palavras e a esperança de deixar um vestígio”,
algo que felizmente pudemos verificar na lida com esse grupo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lidamos nesse trabalho, com muitos aspectos que revelam a complexidade
humana do nosso tempo. Tomamos como objeto a escrita, que por si só, já guarda
em seu bojo múltiplas dificuldades históricas indeléveis. Como sujeitos, alunas de
uma modalidade de ensino que está passando por uma possível virada
epistemológica; e como arcabouço teórico-metodológico, uma teoria que, além de
fluir diversamente na cultura acadêmica, vive uma transição paradigmática e possui
peculiaridades como “movimento” no caso brasileiro.
Mesmo tendo desenvolvido essa pesquisa nesse campo cultural tão amplo
de transformação para o nosso momento histórico, pensamos que conseguimos
alcançar nossos objetivos e responder a muitas de nossas indagações iniciais –
embora tenhamos tido outras ao longo do estudo e ficado ainda com outras no
momento em que finalizamos esse trabalho.
Se nosso objetivo primordial foi alcançado e se nossa hipótese confirmou-se
(nos mostrando ainda que mesmo que essas alunas não se considerem
alfabetizadas ou “sujeitas escreventes”, elas escrevem sim e atribuem sentidos aos
seus escritos e escreveres), é à confiança construída nos encontros e a uma escuta
sensível atenta e devidamente orientada a que devemos.
Entendemos que esse olhar atento e essa escuta sensível são essenciais
para interagir verdadeiramente com as pessoas pesquisadas e conseguir ir além do
nível

do

entendimento

do

que

estão fazendo

em

dada situação, mas

compreendendo de que forma chegaram àquele determinado estágio e por que
possuem essas atitudes e não outras.
Essas pessoas são singulares e possuem desejos e saberes, e desejos de
saberes. Possuem dúvidas que deixam de ser dissolvidas; sentimentos que deixam
de ser expressos e anseios que deixam de ser atendidos quando não se
reconhecem como legítimos naquele espaço reservado ao saber.
Quando essas mesmas pessoas, frequentemente possuidoras de histórico de
exclusão escolar, se percebem como autoras de suas próprias falas, a dúvida não
atrapalha; os sentimentos afloram e os anseios parecem ganhar cara de “vontade
de ver a coisa feita”.
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No reconhecimento, o erro perde status de fator amedrontador (e até
impeditivo da fluidez escrita quando perante a avaliação do outro). Aqui, o erro
perde importância e passa a figurar como parte do processo. O lugar para onde a
escrita pode levar, passa a ser mais valorizado. A autoria consegue espaço e a
autoestima se eleva.
No mundo da escrita há medo, vergonha e insegurança por um lado, mas por
outro, há a fascinante possibilidade de existir também por meio da escrita – e é aqui
que as pessoas sentem-se livres para grafar as próprias histórias, conservar suas
memórias, desabafar, conhecer mais a respeito de si próprias, resistir às
dificuldades, pensar e fascinar-se com a transformação das palavras em conteúdo
vital. No nosso caso, é nesse espaço de liberdade que há a possibilidade de
escrever para existir também através das palavras para, quem sabe, fecundar
ilusões e realizar utopias.
Como

resultado

de

uma

caminhada

atenta

à

interpretação

dos

acontecimentos que permearam a realidade cotidiana desse grupo de alunas,
pensamos que cabe o apontamento desses caminhos citados, que, numa época de
incertezas, contribuem para que ações individuais ganhem ainda mais força e façam
a diferença.
Afinal, a imagem encontrada a partir das representações sociais dá
visibilidade sobre o “beco sem saída” em que se encontra a educação das classes
populares, apontando ainda uma necessidade de ir além da ideia chavão sobre o
que se passa na cabeça dos alunos, para alcançar a compreensão do como e por
que percebem o mundo da forma como o percebem e nele aprendem.
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Anexo 1 – Funções (por aluna)

Funções

1- Aluna (A)

Saber

- Eu até escrevo mais ou menos, e até agora achei ter pouca falta e gosto de
escrever.
- Quando eu saio assim, meu filho está em casa, eu deixo um bilhetinho.
Escrevo para a minha irmã quando eu não acho ela em casa, eu deixo um
bilhete assim, coloco atrás da porta. Meu marido quando ele sai... eu gosto de
escrever.
- Então a gente tem que estudar, para aperfeiçoar melhor.

Identitária

Orientação

- Quando eu escrevo, vejo se tem alguma falhazinha, risco, volto e corrijo.
- E a gente está aqui para fazer o melhor, para aprender a escrever mais.
- Agora, estando aqui, estou pretendendo fazer o melhor.

Justificadora
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Funções
2- Aluna (C)

Saber

Identitária

Orientação

Justificadora

- Às vezes eu pego, hoje, depois, durante esse ano que eu voltei a estudar,
graças a Deus, eu já me sinto bem segura em pegar um caderno, uma caneta
para escrever.
-Não tenho mais aquele medo que eu tinha antes. Hoje eu tenho mais
segurança.
-Antes era medo. Eu tinha medo de errar, de alguém ver que eu estava
escrevendo errado.
- Eu já sinto uma diferença muito grande. O desempenho para escrever, para
entender as coisas, as palavras, as frases, a tirar conclusões. Eu já estou me
sentindo bem diferente do que era antes... a dúvida, em relação à dúvida de
escrever.
- Porque é um produto que chega, eu tenho que ver direitinho, tem que ser
rápido, eu tenho que assinar, tem que fazer pedido.
- Não chega a ser sentimento de fracasso não, mas um sentimento de não
conseguir, entendeu? Mas não é mais o meu caso não.
- Tem muita gente que sabe muito, até na televisão mesmo, repórter às vezes,
que erra e pede desculpa. Gente, isso tem demais! Não é só a gente que não
sabe não; tem muita gente que sabe muito e erra também.
- Escrever é muito importante. Porque quando a gente sabe escrever a gente
pode ir livre, assim, tranquilamente em qualquer lugar: não fica nervosa, com
medo de não acertar. Entendeu? Eu acho muito importante ler e escrever.
- Ah... hoje eu gosto de escrever poesias, adoro romances assim... Mas o que
eu gosto mesmo é pegar uma apostila e estudar várias coisas assim: Ciência,
Português... Gosto muito de estudar as coisas que eu tô dando na escola
primeiro. Entendeu?
- E é muito importante quando sabe que não depende de ninguém, né?!
- Uma carta de agradecimento na escola onde eu to estudando: a primeira
escola que eu entrei. Agradecimento aos professores e a diretora Maria Lúcia
que me atendeu e me acolheu com o maior amor. Eu gostaria de escrever
uma carta linda de agradecimento a ela.
- Sempre eu fico assim: “Meu Deus, será que eu tô escrevendo certo?”,
quando eu vou escrever assim.
- Até pra passar uma mensagem mesmo, eu tenho assim... passar uma
mensagem errado... Só para pessoas amigas. Eu passo muita mensagem,
entendeu? Mas para uma pessoa assim, que eu não muito conhecimento, eu
prefiro pegar o telefone e ligar.
- Final de ano, sempre eu tinha muita vontade de mandar cartãozinho e não
conseguia escrever... até conseguia, entendeu? É porque eu nunca fui... eu
nunca gostei de copiar nada. Eu acho que a pessoa copiando, não aprende.
Entendeu? Eu acho mesmo isso. A pessoa copiar, não aprende. É melhor
escrever, tentar escrever, mesmo estando errado. Mas isso só acontece se eu
escrever pra mim mesmo entendeu? Se eu for escrever, por exemplo, uma
carta para uma amiga, e eu desconfiar que tá errado, não tiver certeza com as
palavras, eu... não envio essa carta.
A escrita, quando eu trabalhava, quando eu trabalhava fora, que as pessoas
ligavam pra deixar recado eu sofria muito. Por eu não saber escrever, passar
aquele recado que a pessoa estava falando ao telefone pra eu entregar ao
meu patrão, minha patroa, sei lá. Aí eu não sabia escrever. Realmente eu
sofria muito com isso.
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Funções

3- Aluna (DS)
- A minha escrita,... a minha letra melhorou muito... que eu aprendi a escrever
bem. "Tô" aprendendo a escrever melhor agora.

Saber
Identitária
Orientação

-

Justificadora

-

Funções

4- Aluna (E)
-

Saber
Identitária
Orientação
Justificadora

- É, mas quem sabe também erra... Mas é! Tem gente aí que é formado e tal, e
também erra.
- É por isso que eu não escrevo muito. A pessoa olha assim e diz: "Ah, aquela
pessoa é muito burra, não sabe escrever não. Olha como está faltando letra!"
Pra mim não dá. Deixo de passar mensagem mesmo. Ah, quando eu ver! É
melhor falar de boca mesmo.
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Funções

5- Aluna (GS)
- Eu gosto sim de escrever, mas quando Dona Eda (a professora) fala: “Tem
que fazer uma carta”, eu quase morro! Minha pressão sobe!

Saber
Identitária

Orientação

Justificadora

Funções

Saber

Identitária

Orientação

Justificadora

- Acho que no colégio mesmo: teve algumas palavras que eu não... que eu
não... que eu achei que não tinha como saber escrever. Aí deixei de escrever!
Aí cheguei em casa, fiquei treinando, aí eu vi que estava certa a palavra. Medo
de errar.
- Eu agora tento mesmo e agora eu consigo, né? Em casa, né? Tento escrever,
pergunto a meu filho se está certo.
- Eu era muito de ver algum texto assim, em revista, aí pegava e escrevia.
Copiava tudinho.
- É medo, né? Vergonha. Medo e vergonha de não saber. Porque... muita
gente chega e pergunta: “Você sabe escrever?” Aí já fica com medo, né? De
qualquer palavra que vai escrever ou falar, né?
- (de forma) Livre tenho vontade assim: de tudo quando eu tô triste, ou tô
alegre eu tenho vontade de pegar aquele caderno e escrever. É uma forma de
desabafar... ficar bem.

6- Aluna (L)
- É medo. É medo de errar. Medo de errar, não saber escrever, trocar a letra...
Aquele frio na barriga! Ih! Dá aquele friozinho na barriga: "Ih, será que eu vou
conseguir?" A mão fica trêmula, dá aquele nervoso! Menina, oh... é difícil!
(Risos)
- A melhor parte é a nossa história pra escrever. O que mata é a parte que
você não consegue completar a frase. Eu mesma, esses dias, inventei moda de
contar a minha história e pôr em livro. Eu escrevi, mas porém, depois eu fui
ler e não entendi! Escrevi a metade de um caderno todinho, mas algumas
coisas eu tenho que ficar entendendo o que escrevi.
- [...] a minha letra, eu quero melhorar mais ela pra mim escrever e não passar
mais vergonha.
- Mas eu enfrento mesmo assim. Foi errado assim mesmo!
- Adoro escrever poesia! Adoro! ... Porém tá num caderno lá, entendeu?
Guardadinho. (Risos)
- Se eu tivesse certeza de que não ia errar escrevia um livro. Sobre a minha
história. É...da qual é longa. Dá mais de não sei quantos livro. Eu vou fazer isso
ainda um dia.
- Em qualquer local lá do centro lá. É lanchonete, restaurante: tudo exige uma
letra melhor para a pessoa entender o que a gente escreve. E isso... a minha
letra, infelizmente, eu mal entendo.
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Funções

7- Aluna (MV)
- Quando mandam escrever, a sensação... (risos) é de medo, né?

Saber

Identitária

Orientação

Justificadora

- Quando consegue escrever é realização! (Risos) Agora se você, por exemplo,
se você não souber escrever, como é que você vai se realizar? Você vai se
sentir frustrada, né?
- Escrever uma carta para uma amiga, né? Sem erro. Eu gostaria... Eu não fiz
até hoje, mas se... né? Seria bom (risos) se eu conseguisse.
- Se for pra preencher uma folha, eu prefiro pedir a uma pessoa pra
preencher, entendeu?
- Se for uma coisa assim, necessária, eu prefiro pedir a uma pessoa, pra não
entregar errado, pra não passar vergonha.
- Se eu soubesse escrever, eu ia mandar mensagem, escrever carta, eu
gostaria muito... Mas tem essa dificuldade, entendeu?
- Eu sou insegura. Eu gosto de escrever, mas é por causa de errar... .
- É bom poder escrever pra gente entender o que a gente escreve, pra
preencher um formulário, uma ficha...
- Eu quase não escrevo, e quando escrevo é por necessidade mesmo porque
eu erro muito na hora de escrever e assim, sou muito insegura. Por causa de
errar, eu sou muito insegura.
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Funções
Saber

Identitária

Orientação

Justificadora

8- Aluna (MF)
- Assim, eu escrevo demais receitas, se está certo, se está errado, eu copio. Eu
tenho gavetas e mais gavetas de caderninho que eu copiei. Imagine se eu
soubesse escrever corretamente! Acho que eu vou apanhar e pedir a alguém
para escrever e vou publicar um livro. Vai dar vários livros de receita.
- Eu, geralmente não gosto de me ver... Gostei da minha imagem, mas não da
voz de uma garotinha e não de uma senhora. Vou fazer 57 anos daqui a alguns
dias. Essa voz aí é de uma criança! (risos).
- Eu acho que o que ficou lá atrás... o que a gente não aprendeu e agora com a
idade, no meu caso, né? Aprendo... mas esqueço.
- Então não prestou atenção... porque a pessoa mesmo que sabe ler
corretamente, que tá atento ali e na hora da escrita: ele não pode errar!
(referente aos formados que também erram)
- Eu me cobro muito. Às vezes eu fico assim: Ah, porque eu fui mal
alfabetizada e não sei o quê. Mas às vezes tem outras pessoas que teve sua
oportunidade e também erra.
- Meu marido falava assim: “Você escreve em tupi-guarani!” Mas eu nunca
deixei de escrever não. (A minha dificuldade... isso que ele fala de "tupiguarani", é porque eu não sabia onde era a vírgula, o ponto, aí eu ia direto. Aí
ele costumava brincar assim: "Você vai matar uma pessoa!").
- [...] só em saber que alguém poderia imaginar que eu escrevi errado, aquilo
me dava pânico. Então eu deixo de escrever.
- Quando a gente era criança, a gente não foi alfabetizado na época certa,
então, no decorrer da vida, foi aprendendo, e ficou aquela sequela que a
gente não aprendeu e depois pra aprender!
- Nós todas estamos com a mesma doença: trocar as letras. Isso só pode... (e
aponta para a cabeça.
- Às vezes eu escrevo corretamente, mas se eu imaginar que alguém vai ler, aí
eu acabo errando.
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Funções

9- Aluna (M)

Saber

- Aí eu fico sem saber a letra que vem antes, que vem depois, quando é dois
erres, onde eu coloco a “c” cedilha, que às vezes nem é a “c” cedilha, às vezes
é um S e eu coloco errado assim mesmo... Tem o porque que é junto, o
separado, o com chapeuzinho aí eu boto um porque geral.
- Tudo é prazeroso de escrever. Depende de você saber!

Identitária

Orientação

Justificadora

- Eu, quando não tem jeito, eu escrevo errado assim mesmo.
- Eu escrevo errado assim mesmo. Vou juntando e eu chego lá!
- Eu então, quando está no quadro eu fico num apago e escrevo de mais de
dez vezes. Quando eu olho, já escrevi errado e está Dona Eda perguntando:
“Pode apagar aqui?” e eu falo que “Dona Eda, eu ainda não terminei”.
- A gente quer fazer uma cartinha, entrar na Internet. Tem que pedir ao filho e
o filho não quer ajudar.
- A gente ‘tá’ batalhando pra isso.
- Se eu tivesse certeza que eu sabesse fazer direitinho, sem erro nenhum, eu
fazia meu diário. Eu queria escrever a minha vida: do nascimento até o
momento que Deus me permitir que eu ficasse aqui, neh?... Cada dia eu ia ter
uma coisa pra botar porque eu já passei por três acampamento. Cada
acampamento vem uma história, cada dia é uma vida nova, é momento de
tristeza, é momento de alegria, os momentos mais felizes com a chegada dos
meus filhos, meus netos, essas coisas mais importantes que eu queria botar,
neh? Teve momento triste também: botava ali os tristes, mas... alegria é
demais! Recompensa a tristeza, neh?
- Olha, eu entrei (na Internet) e queria desejar um Feliz Aniversário pra minha
amiga, neh? E aí eu escrevi com C cedilha (risos). Aí meu filho falou assim:
"Mãe, tá errado!". Aí eu senti vergonha e apaguei e não mandei... não mandei
o Feliz Aniversário pra ela.
- Quando precisa fazer uma coisa e às vezes alguém tá olhando, a gente fica
mais nervoso ainda. Então, a necessidade é essa aí.
- É uma complicação danada e que depende de escrever reto, sem precisar
ficar olhando para o quadro. Eu acho que seria bem melhor, neh? Ler,
escrever e ir embora!
- Ah... dá medo de escrever errado, trocar palavra porque eu sou dona de
trocar, neh? (Risos) Troco muito, então a gente fica nervosa, neh?
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Funções
Saber

10- Aluna (O)
- Eu fico em pânico..
- É ruim... Os filhos às vezes corrigem: Mãe, você escreveu errado aqui; ‘tá’
faltando letra... Aí eu fico meio encabulada.
-

Identitária
- Mas certo ou errado eu vou escrevendo!
- No momento de escrever, vem a dúvida: Ai meu Deus, será que isso está
certo?
Orientação

Justificadora

- Ás vezes a gente pensa uma coisa e escreve outra: é a falta da escrita, neh?
Dá nisso...
# Eu até falo certo, mas na hora de escrever, eu escrevo errado.
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Funções

Saber

Identitária

Orientação

Justificadora

11- Aluna (R)
- E tudo que você tem que fazer... Você vai num lugar, você tem que escrever,
num banco você tem que saber digitar as letras.
- Escrever muito bem é muito lindo, né?
- Se foi útil pra vocês (a filmagem), com certeza nós estamos adorando. Eu
achei maravilhosa. Gostei muito.
- Eu principalmente sou o tipo da pessoa que eu labuto com muita leitura, e
mandar mensagem, então. Eu mando muita mensagem porque tem uma
parte na minha igreja que nós trabalhamos com isso.
- Você vê os médicos aí, que escrevem tudo errado. Você vai num médico e
ele escreve o medicamento tudo errado. E é médico, formado, né? [...] tem
muita gente que sabe muito e erra. Você vê o repórter... às vezes você está
vendo televisão, você vê os repórteres. Ali eles erram e no momento que eles
erram, eles voltam atrás e pede desculpa. Porque erra. Quer dizer, eles são
sábio. Eles sabem, estudou pra isso, né, entendeu como? E eles erram...
- O pouquinho que eu aprendi e estou aprendendo agora... ‘tá’ dando para
alguma coisa.
- Você vai errando e vai tentando, porque na maneira que você vai errando e
vai tentando, você vai conseguir!
- Você não pode parar... Porque você erra... Não vai acertar na primeira, né?
Então você não vai acertar na primeira, você vai tentando na segunda, na
terceira; aí você vai acertar!
- Você não pode desistir! Você tem de prosseguir... Né?! É isso que eu quero.
Aprender ponto direitinho, escrever direitinho, ficar tudo bonitinho.
- Então eu vou, procuro ler bastante pra aprender melhor, ver as letras e
corrigir, neh? Quando for mandar mensagens, não mandar com palavras
erradas. Estou aqui para aprender mais porque hoje em dia, você sem leitura,
você não é nada!
- Então eu ‘tô’ aqui para aprender mais pra poder escrever melhor, por que
apesar que eu escrevo, mas ainda no momento que eu vejo que tem alguma
coisa de errado, eu vou no dicionário pra ‘mim’ ver o que está certo e o que
está errado.
- Tudo tem que ter leitura. Então, a leitura em primeiro lugar e é muito bom
escrever, neh? E eu adoro escrever e ‘tô’ aqui pra aprender melhor.
- Errar é humano.
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Funções

Saber

Identitária

Orientação

Justificadora

12- Aluna (S)
- A gente chega num local, numa loja e tem que escrever. No próprio serviço
às vezes tem que preencher um formulário. É difícil. Se você não souber
preencher aquilo ali... A gente fica com vergonha da gente mesmo, neh?
- A gente às vezes está num meio, num ambiente que tem que conversar e ao
em vez de falar, tem que ficar quieta, porque pode falar besteira. E na hora de
escrever, tem que escrever direito, neh?
- É muito difícil quando eu escrevo uma palavra errada. Entendeu?
- Eu também sou igualzinha a Fatinha: se tiver alguém perto de mim... viu
naquele dia, quando você mandou eu assinar? Só porque tem gente perto, já
dá um branco, já fico nervosa.
- Mas consigo escrever, porque eu voltei pra Maria Lúcia agora, e "tô"
conseguindo, né? Ir embora, entendeu? Escrever direitinho...É que eu estava
precisando vir mais devagar. Bem, eu agora estava com Dona Ieda, só que eu
voltei pra Maria Lúcia. Porque eu achei que eu tenho que aprender a escrever.
Eu preferi voltar. Eu mesma tomei essa decisão pra poder... quando eu for
fazer a 4ª ou a 5ª... vou fazer uma prova, eu ter, entendeu?
- Quero escrever, tudo direitinho, sem erros, entendeu? Porque não adianta
você pular as séries e não conseguir escrever, entendeu?
- Eu vi na reportagem, pessoal na 5ª, 6ª, 7ª: escrevendo tudo errado.
Professores que também ensinaram tudo errado. Vi numa entrevista na
televisão. Tinha erro. Erro de Português.
- Não é ler, porque ler eu sei, mas na hora de escrever eu escrevo com
dificuldade; muita dificuldade.
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Anexo 2 – Questionário
(frente)
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Anexo 2 – Questionário
(verso)
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Anexo 3 – Perguntas Individualizadas
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Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

