
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

DOUTORADO EM LINGÜÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 

FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABORDAGEM DIALÓGICA DO DISCURSO DE PROFESSORAS  
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECIFE-PE 

2009 



 

1

FÁTIMA MARIA ELIAS RAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABORDAGEM DIALÓGICA DO DISCURSO DE PROFESSORAS  
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras, da Universidade Federal 
de Pernambuco, como exigência para obtenção 
do título de Doutora em Lingüística. 
 
Orientadora: Profª Dra. Dóris de Arruda C. da 

Cunha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECIFE-PE 

2009 

 



 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ramos, Fátima Maria Elias 
       Abordagem dialógica do discurso de 
professoras da educação de jovens e adultos / 
Fátima Maria Elias Ramos. – Recife: O Autor, 2009. 
       176 folhas. : quadros. 
 

 Tese (doutorado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CAC. Letras, 2009. 
 

 Inclui bibliografia. 
 

 1. Linguística. 2. Análise do discurso. 3. Língua 
portuguesa – Estudo e ensino. 4. Educação de 
jovens e adultos.  I. Título. 
 

 801                CDU (2.ed.)        UFPE 
 410                CDD (22.ed.)         2009- 

17 

 



 

3

 
 

 



 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os professores da Educação de Jovens 

e Adultos que ensinam a ler e a escrever, que 

não se rendem às dificuldades, às tensões, aos 

medos, às críticas, aos posicionamentos, às 

conquistas... Este trabalho só existe porque 

seis desses educadores assumiram o seu 

discurso, o seu ponto de vista, a sua palavra. A 

eles esta tese é dedicada. 

 



 

5

AGRADECIMENTOS 

 

 

A gratidão é um gesto do ser humano que se traduz em reconhecimento pela 

colaboração do outro. Por isto, quero manifestar o meu “muito obrigada” aos que me 

acompanharam - de perto ou de longe -, nessa travessia inevitável para escrever esta tese.  

À Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), particularmente ao Centro 

de Formação de Professores (CFP), por meio do Colegiado da Unidade Acadêmica de Letras 

(UAL), pela minha liberação das atividades docentes. 

À Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) pela acolhida e pelo espaço de 

estudo para que pudesse realizar este trabalho, especialmente aos meus caros professores: 

Abuêndia, Dóris e Marcuschi pelas lições de conhecimento partilhadas. Às professoras Beth 

Marcuschi e Maria da Piedade Moreira de Sá (in memoriam), pelas críticas e sugestões 

relevantes dadas ao meu trabalho no exame de qualificação. À Coordenação da Pós-

Graduação em Letras e aos seus funcionários pela dedicação e presteza no atendimento. Aos 

colegas do doutorado que me enriqueceram com muitas idéias novas. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela 

bolsa de pesquisa concedida durante a elaboração deste trabalho. 

À Secretaria Municipal de Educação de Cajazeiras-PB por ter propiciado o contato 

com professores da EJA, para que a pesquisa se concretizasse. Em especial, minha gratidão às 

seis professoras - co-autoras anônimas - participantes efetivas desta tese. 

 

Pela fé divina que me ilumina e me conduz à fonte do Deus Amor, agradeço à 

minha família o apoio, a paciência e as orações cotidianas, para que eu pudesse superar os 

desafios, os problemas de saúde e outras dificuldades surgidas durante a minha ausência de 

Cajazeiras, e pudesse escrever esta tese. Agradeço ao meu sobrinho, Beldson, que me acolheu 

com carinho, em Recife, em seu espaço familiar, quando cursava as disciplinas. 

À Professora Dóris, pelas orientações seguras e valiosas que tornaram viáveis à 

realização deste estudo. Sou-lhe grata pela confiança que depositou em mim. 

A todos os meus amigos próximos e distantes que, de diferentes maneiras, 

incentivaram, acompanharam e contribuíram com palavras, gestos e orações para a 

“conclusão” desta tese. 

À minha amiga Alcântara que, paciente, competente e cuidadosamente, dedicou 

muitas horas de seu tempo livre à digitação deste trabalho. Sem ela, certamente, não 

 



 

6

conseguiria executar as atividades na área da informática. Ademais, foi confidente, ouvindo-

me, opinando e partilhando as angústias e as alegrias desse fazer, por isto, acostumei-me à sua 

presença amiga, generosa, discreta e sempre disponível ao outro. A ela, o meu apreço e o meu 

muito obrigada. 

Enfim, gostaria de agradecer aos professores que participaram da banca 

examinadora pelas críticas e sugestões pertinentes dadas a esta tese, e a todas as pessoas que, 

embora não tenham sido aqui nomeadas, contribuíram de diversos modos para a realização 

efetiva deste doutorado. 

 

 

 
“A gratidão é o coração da memória” 

(Ditado francês) 

 

 

 



 

7

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o discurso de professoras da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) sobre a Proposta de Língua Portuguesa do MEC e da Ação Educativa. 

Mais especificamente, visa a investigar os modos de retomada do discurso da Proposta; e as 

concepções de língua, linguagem, leitura e escrita no dizer dessas professoras. Partimos da 

hipótese de que os modos de retomada-modificação dos enunciados da Proposta pelas 

docentes revelariam tais concepções, a posição sócio-axiológica sobre o documento e 

forneceriam subsídios para a formação desse profissional. Para analisar esses discursos, 

tomamos por base os postulados teóricos de Bakhtin e seu Círculo, e diversos estudos sobre a 

heterogeneidade enunciativa. O corpus da pesquisa é composto pelos discursos de seis 

professoras da EJA, gravados em áudio, comentando oralmente a Proposta; entrevistas com 

cada uma; e relatos escritos por elas sobre sua formação profissional. Na análise dialógica dos 

discursos, verificamos que aquelas formadas em Letras, Pedagogia e Magistério revelaram em 

seus comentários alguns saberes e conhecimentos sobre o capítulo da Proposta. Duas outras 

(uma formada em Pedagogia e com Especialização em Metodologia do Ensino, e outra que 

concluiu o Logos II, correspondente ao curso Pedagógico) comentam o capítulo da Proposta, de 

modo sucinto, distanciando-se dos conteúdos dele. As seis professoras, como era de se esperar, 

acentuam diferentemente os conteúdos da Proposta, sendo linguagem oral, leitura e escrita os 

tópicos mais acentuados por elas. Verificamos também que as docentes avaliam positivamente o 

capítulo da Proposta, embora teçam críticas ao seu conteúdo e sugiram reformulações, a fim de 

melhor aplicá-la na sala de aula da EJA. Em suma, o discurso de cada professora sobre a Proposta 

retoma outras vozes, mas também constrói seus pontos de vista sobre o ensino de Língua 

Portuguesa na EJA. Constatamos também a necessidade de conhecimentos sobre as teorias 

lingüísticas que embasam o ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Esses resultados 

comprovam a urgência de uma contínua formação do professor da EJA, que lhe ofereça 

melhores condições de conhecer, compreender, opinar e realizar a prática pedagógica de 

alfabetizar e letrar. 

 

Palavras-chave: Discurso de professoras. Ensino de língua portuguesa. Educação de Jovens e 

Adultos. Abordagem dialógica. 
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RÉSUMÉ 

 

Le but de ce travail est d’analyser le discours des professeurs du programme Education des 

Jeunes et Adultes (EJA) sur le document Proposta de Língua Portuguesa do MEC e da Ação 

Educativa. Il étudie spécialement les modes de reprise du discours de la Proposta; les 

conceptions de langue, langage, lecture et écrit dans le dire de ces professeurs. En partant de 

l’hypothèse que les modes de reprise-modification des énoncés de la Proposta par ces 

professeurs révéleraient ces conceptions, le positionnement socio-axiologique sur ce 

document officiel et donneraient des instructions pour l’élaboration des cours de formation et 

d’actualisation professionnelle. Le cadre théorique choisi pour analyser ces discours est 

d’abord les écrits de Bakhtine et son Cercle, et quelques études sur l’hétérogénéité 

énonciative. Le corpus  de cette recherche et constitué par les discours des six professeurs de 

l’ EJA, enregistrés,  où elles commentent oralement la Proposta;  des entretiens avec chacune 

d’elles; et des récits écrits sur leur formation professionnelle. Nous avons constaté dans 

l’analyse dialogique de ces discours que les professeurs qui ont une licence en Lettres, les 

cours de Pédagogie et de Formation de maîtres (niveau de lycée) ont révélé dans leurs 

commentaires des savoirs et des connaissances sur le chapitre de la Proposta. Les deux autres 

(l’une a le diplôme du cours de Pédagogie, suivi d’un cours professionnel spécialisé, 

Especialização em Metodologia do Ensino; l’autre le cours de Formation de maîtres, Logos II 

(niveau du lycée) font des commentaires très brefs et des déplacements des contenus de la 

Proposta. Les six professeurs, comme on pouvait s’attendre, ont mis différemment l’accent 

sur ces contenus, de façon que les thèmes les plus accentués ont été l’oral, la lecture et l’écrit. 

Nous avons vérifié qu’elles font des jugements très favorables de la Proposta, bien qu’elles 

fassent quelques critiques aux contenus et des suggestions de reformulations de façon à 

pouvoir mieux l’appliquer dans ses cours de l’EJA. En résumé, le discours de chaque 

professeur sur la Proposta reprend d’autres voix mais ont leurs points de vue sur 

l’enseignement de langue portugaise à ce niveau. Nous avons enfin constaté le grand besoin 

de connaissances des théories qui fondent les études sur l’enseigenement  et l’apprentissage 

de la lecture et de l’écrit. Ces résultats montrent l’urgence d’une formation continue du 

professeur de l’EJA, qui lui donne des conditions de connaître, comprendre, prendre position 

et de mieux faire le travail d’alphabétisation. 

 

Mots-clés: Discours des professeurs. L’enseigenement de langue portugaise. Education des 

Jeunes et Adultes. Approche dialogique. 
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ABSTRACT 

 

This work has the general purpose of analyzing the discourse of female teachers from Adult 

and Juvenile Education (EJA) program’s regarding the Guidelines for Portuguese Language 

developed by the Brazilian Ministry of Education and Culture (MEC) and by the Educative 

Action organization. Particularly, it aims to investigate different ways of retaking the 

Guidelines’ discourse as well as to identify these teachers’ language, reading and writing 

conceptions. We assume that the ways teachers discursively retake-modify the utterances in 

the Guidelines’ text could reveal such conceptions and the socio-axiological position about 

the official document. It would also provide groundwork for the formation of these 

professionals. In order to analyze such discourses, we adopt the ideas of Bakhtin and his 

Circle in addition to several studies on enunciative heterogeneity. The corpus of this research 

is composed of recorded audio of six EJA teachers verbally commenting on the Guidelines; 

interviews with each one of them; and a text about their professional formation written by 

themselves. Dialogically analyzing their discourses, we observed that those who had majored 

in Letters, Pedagogy and Teaching revealed some degree of knowledge about the Guidelines’ 

contents in their comments. The other two (one majored in Pedagogy and specialized in 

Teaching Methodology, and one that had taken the Logos II course, equivalent to Pedagogy) 

comment very briefly on the Guidelines and deviate from its contents. All six teachers, as 

expected, highlight different contents of the Guidelines. Oral language, reading and writing 

are the most emphasized topics. We also noticed that they give a positive evaluation to the 

Guidelines’ chapter, although they criticize its contents and suggest reformulations to make it 

more applicable in EJA classes. In short, each teacher’s discourse about the Guidelines for 

Portuguese Language retakes other voices, but also molds a personal point of view about how 

the mother tongue should be taught in EJA. We also detected that they are in need of deeper 

knowledge about the linguistic theories that are the basis for teaching and learning how to 

read and write. These results prove the urgent need for an ongoing formation for EJA teachers 

that could offer them better conditions of knowing, comprehending, discussing and executing 

the pedagogic practice of teaching literacy. 

 

Keywords: Teachers discourse. Portuguese teaching. Adult and Juvenile Education. Dialogic 

approach. 
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... inculta e bela, disse Bilac sobre a 
língua portuguesa que deu alma a 
Camões para escrever o clássico “Os 
Lusíadas” a quem todo estudante de 
língua portuguesa tem obrigação de ser 
apresentado.  

Por que Lácio? O Lácio era uma região 
da Itália antiga onde se falava o latim. 
Dessa árvore muitas flores brotaram (o 
francês, o espanhol, etc.) e a última, a 
mais brejeira, foi a língua que falamos e 
escrevemos. Como filha mais nova, ela 
herdou muito dos caminhos e 
experiências de suas irmãs mais velhas. 
Daí o seu lastro de riqueza, de amplitude, 
comunicabilidade e liberdade de se 
recriar. 

Quando os navios a trouxeram para essa 
colônia tropical, ela não levou muito 
tempo para conversar e absorver os 
ganhos das línguas originais do Brasil, 
faladas pelas culturas tupi-guarani. 
Depois, mais nos enriquecemos com o 
que nos trouxeram os nossos irmãos 
africanos.  

Agora, passados alguns séculos, já não 
podemos chamá-la de inculta. Talvez a 
humildade de Camões o tenha levado a 
assim caracterizá-la porque a grandeza 
dos Lusíadas prova o contrário. E aqui no 
Brasil, os nossos Guimarães Rosas, 
Drummond, Machado de Assis, Chico 
Buarque, Cartola e tantos outros, não nos 
permitem essa falsa modéstia. 

Mas bela, flor de muitas pétalas e muitas 
cores, sim. 

E é essa a língua que estrutura as nossas 
idéias, articula o nosso pensamento. 
Quem pensa sem as palavras, sem o 
nome das coisas, seus atributos e a 
identificação dos sentimentos? Quem 
sonha sem descrever as suas fantasias 
com os recursos do seu idioma de 
cultura, de raiz?

Apropriar-se sempre mais, cultivar e até 
cultuar essa riqueza de origem é, 
também, ampliar-se, alargar as 
possibilidades de se dizer, de se saber, 
portanto, de desvendar condições, de 
aproximar-se dos outros e melhor 
entendê-los. 

O triste é que nem todos conseguem 
transformar esse potencial em registro. 
Ainda somos, nesse sentido, 
lamentavelmente, um povo de maioria 
analfabeta. A escrita é a extensão, a 
visibilidade da fala, como o gesto. É a 
oportunidade de mais amplamente 
socializar as nossas idéias e artes. Todos, 
sem exceção, teriam que poder contribuir 
e usar esse tesouro. 

Por que não podem? 

(BEZERRA, 1996) 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A realização desta tese significa, entre outras razões, o compromisso político-

pedagógico com a educação pública, notadamente, a Educação de Jovens e Adultos – 

doravante EJA. Nosso interesse sobre as questões inerentes à EJA nasceu quando 

desenvolvemos atividades de extensão na Universidade por meio das quais nos inserimos, 

diretamente, no universo formal e informal dessa modalidade de ensino. Decorre também da 

nossa preocupação com a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa por parte dos professores e alunos e, em decorrência, com a possibilidade de esses 

discentes, que na grande maioria dependem da escola para aprenderem a ler e escrever, 

tornarem-se cidadãos “alfabetizados e letrados.” 

Qual o perfil das pessoas que ingressam na Educação de Adultos? Inicialmente é 

importante esclarecermos que programas e projetos anteriormente destinados à alfabetização 

de adultos passaram, recentemente, a incorporar também o segmento jovem da sociedade; e 

para melhor caracterizar essa modalidade de ensino, tornou-se recorrente a expressão 

“Educação de Jovens e Adultos”. Esta expressão não diz respeito a reflexões e ações 

educativas encaminhadas a qualquer jovem ou adulto, todavia, delimita um determinado 

grupo de pessoas com o perfil relativamente homogêneo no interior da diversidade de grupos 

culturais, sociais e econômicos da sociedade atual: esse grupo se encontra privado, excluído 

do acesso aos bens materiais e simbólicos de nossa sociedade, entre eles, a leitura e a escrita. 

Os sujeitos designados por essa expressão foram descritos por Oliveira (2002, p. 15-16) do 

seguinte modo: 

 
O adulto – para a educação de jovens e adultos – [...] é geralmente o 
migrante que chega às grandes metrópoles proveniente de áreas rurais 
empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não-qualificados e com baixo 
nível de instrução escolar (muitos freqüentemente analfabetos), ele próprio 
com uma passagem curta e não-sistemática pela escola e trabalhando em 
ocupações urbanas não-qualificadas, após experiência no trabalho rural na 
infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-
se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. E o jovem, apenas 
recentemente incorporado ao território da antiga educação de adultos, [...] é 
também um excluído da escola, porém geralmente incorporado aos cursos 
supletivos em fases mais adiantadas da escolaridade, com maiores chances, 
portanto, de concluir o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio. É 
bem mais ligado ao mundo urbano, envolvido em atividades de trabalho e 
lazer mais relacionadas com a sociedade letrada, escolarizada e urbana. 

 

Concebemos esses jovens e adultos como aquele grupo composto por pessoas às 
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quais não são dadas as condições concretas de vivenciar os processos de escolarização, nas 

sociedades urbana e rural, são sujeitos que não tiveram o direito de estudar ou estudaram 

pouco, ou seja, são sujeitos excluídos de processos mais amplos de participação social. No 

Brasil, esse analfabetismo é resultado também da ineficiência do nosso sistema escolar que 

produz um grande contingente de pessoas que ficam excluídas até mesmo do processo de 

alfabetização. Isso só eleva, a cada geração, o número de pessoas dependentes da EJA. 

Portanto, o problema não é só de exclusão social, do fracasso escolar, de repetência, mas 

decorre também do acesso, da permanência e da qualidade no sistema regular de ensino, entre 

outros. 

Pensar nos sujeitos da EJA é ter clareza que se trabalha com e na diversidade. 

Nesse sentido, é preciso respeitar a história de vida de cada um, mas também impulsionar 

esses sujeitos a transporem limites, conflitos e tensões nas relações do cotidiano. Daí, a 

produção de uma política pública para a EJA, focada nesses sujeitos, “é responsabilidade de 

governos e da sociedade com todos os seus cidadãos, de maneira a superar as formas veladas, 

sutis e explícitas de exclusão de que a desigualdade se vale” (BRASIL, 2008, p. 12). 

Compreendendo assim essa problemática e partindo do pressuposto de que a 

alfabetização lida com a linguagem, conseqüentemente, exigindo do professor, além de 

conhecimentos didático-pedagógicos, psicológicos e sociológicos, um cabedal de saberes 

acerca da língua e da linguagem, decidimos analisar o discurso de professoras1 da EJA sobre 

Educação para Jovens e Adultos. Ensino Fundamental: proposta curricular - 1º 

segmento (2001), particularmente o capítulo dos fundamentos e objetivos da área de Língua 

Portuguesa2, já que essa Proposta se destina aos professores da EJA. Ressalte-se que o 

discurso sobre essa Proposta não foi até então pesquisado na perspectiva desse professor. 

Quando se trata de compreender o discurso do outro, qualquer que seja o caminho, 

será sempre um entre tantos possíveis. Assim, nosso percurso partirá do lugar social em que 

estamos inscritos, ou seja, das experiências profissionais de longos anos, tais como: docente 

do Curso de Letras do Centro de Formação de Professores/Campus de Cajazeiras-PB da 

Universidade Federal de Campina Grande; assessora dos professores da Educação de Jovens e 

Adultos da rede municipal e estadual do município de Cajazeiras e de organizações não-

governamentais que também executam programas de alfabetização dirigidos a jovens e 

adultos não-escolarizados ou de pouca escolaridade. Essas atividades impulsionaram-nos a 

                                                 
1 Na Educação de Jovens e Adultos, a maioria dos professores é do sexo feminino. Nas escolas municipais onde 
a pesquisa foi realizada, apenas professoras participaram dos nossos encontros e da entrevista.  
2 A introdução e o capítulo de Língua Portuguesa dessa Proposta Curricular constam nos anexos deste trabalho. 
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desenvolver grande interesse pelas questões ligadas ao ensino de língua materna. 

Possibilitaram-nos também um convívio cotidiano com as dificuldades do ensino-

aprendizagem, particularmente nas mencionadas modalidades e nos proporcionaram um 

debate contínuo sobre essa temática nos cursos de graduação, de extensão universitária, nas 

pesquisas acadêmicas e nos programas de parceria da Universidade com os demais níveis de 

ensino dos quais temos participado. 

Constatamos, nessas nossas experiências, que muitos professores – alfabetizadores 

da EJA – retomam o conteúdo semântico dos textos lidos ora citando ou reproduzindo, ora 

parafraseando os discursos alheios, sendo, por isso, qualificados como “reprodutores das 

palavras dos outros” e avaliados como “não-leitores”. Diante disso, investigar no discurso 

dessas professoras da EJA como elas retomam o conteúdo da Proposta de Língua Portuguesa 

significa, para nós, um trabalho de pesquisa necessário e relevante.  

Do ponto de vista dos estudos lingüísticos, esse estudo é importante para 

compreendermos o processo da enunciação, pois, durante muito tempo, o processo dialógico 

de retomada do discurso foi analisado apenas do ponto de vista formal, priorizando a 

classificação como estilo direto, indireto e indireto livre. Diferentemente dessa abordagem 

estrutural que não prioriza as questões de sentido, as abordagens dialógicas, enunciativa e 

discursiva enfocam os processos de produção de sentido. Ressaltemos que, conforme Cunha 

(2008), de início, a lingüística da enunciação, que se desenvolve a partir dos escritos de 

Benveniste, investiga os pontos de ancoragem do sujeito no tecido textual, por meio dos 

pronomes pessoais, demonstrativos, formas temporais, dêiticos, modalizadores, e o discurso 

reportado – processo central para o estudo das instâncias enunciativas. Esses estudos 

investigavam, portanto, marcas da enunciação no enunciado, centrada no locutor. Diferente 

desses, são os postulados teóricos de Bakhtin sobre o dialogismo que fundamentaram e 

contribuíram para os diversos estudos sobre as heterogeneidades enunciativas. Assim, neste 

trabalho, nosso olhar está voltado não para as formas lingüísticas, nem para as regras, mas 

para os diferentes esquemas de retomada-modificação no discurso dessas professoras da EJA 

sobre a Proposta, bem como para os efeitos de sentido(s) produzido(s) por essa diversidade. 

Nesta tese, analisaremos os modos de retomada do discurso dessas professoras em 

relação ao discurso original – o da Proposta, tendo em vista que revelam os graus de 

conhecimento dos conteúdos dos professores, as contribuições que eles podem fornecer para a 

formação continuada nesse nível. Isso porque em nossa atividade de assessoria, sobretudo, 

nos cursos de formação, observávamos a falta de conhecimento dos professores no tocante às 

diversas concepções teóricas da lingüística e, ao mesmo tempo, o desejo de se atualizarem em 
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relação a essas contribuições voltadas para o ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. A 

isto, somam-se outras lacunas e a falta de continuidade na formação desses profissionais. 

Sobre estas questões, a Proposta Curricular do MEC e da Ação Educativa (BRASIL, 2001, p. 

46) explicita algumas das qualidades essenciais ao educador de jovens e adultos, entre elas, 

podemos destacar a busca continuada pelo professor de conhecimento dos conteúdos a serem 

ensinados, atualizando-se constantemente. Assim, em relação aos fundamentos e objetivos da 

área de Língua Portuguesa contidos nessa Proposta, fica evidente que o professor de EJA 

deverá ter o conhecimento teórico sobre linguagem oral, linguagem escrita e análise 

lingüística. Esta exigência deixa esses professores numa situação desconfortável com respeito 

aos seguintes aspectos: “o quê ensinar,” “como ensinar,” “para quê ensinar,” tendo em vista 

que os professores da EJA, em sua maioria, não possuem a qualificação de alfabetizadores 

para assumirem o trabalho de alfabetizar jovens e adultos. Em relação a essa questão, Hara 

(1992, p. 9) afirma que: 

 
[...] desprovidos de material técnico necessário, de condições mínimas de 
trabalho e de um corpo de conhecimentos que possa subsidiar os desafios 
impostos pela prática educativa, tais professores, a grande maioria leigos, 
são obrigados a aceitar o desafio de escolarizar adultos sem o mínimo 
preparo necessário ao bom desempenho. 

 

Além disso, a natureza multifacetada do processo de alfabetização de jovens e 

adultos, e de seus condicionantes sociais, culturais e políticos têm também relevantes 

repercussões na formação do professor. Para Soares (2004, p. 23-25), a formação do 

alfabetizador – que, infelizmente, ainda não se tem feito sistematicamente no Brasil – tem 

uma grande especificidade, e exige uma contínua preparação do professor que o impulsione a 

tomar três atitudes: a) compreender as facetas (psicológica, psicolingüística, sociolingüística e 

lingüística) e os condicionantes (sociais, culturais, políticos) do processo de alfabetização; b) 

saber operacionalizar essas diversas facetas (sem desprezar seus condicionantes) em métodos 

e procedimentos de preparação para a alfabetização e em elaboração e uso adequados de 

materiais didáticos; c) assumir uma postura política diante das implicações ideológicas do 

significado e do papel atribuído à alfabetização. 

Inquietam-nos estas questões, porque consideramos imprescindível que os 

professores dominem pelos menos alguns conhecimentos básicos sobre língua e linguagem, 

particularmente os mais necessários para o trabalho de alfabetização, já que é concebida 

como: (a) conhecimento básico, direito humano fundamental, habilidade primordial em si 

mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de outras habilidades, de acordo com a 
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Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos, a que nos referiremos em capítulo 

posterior; (b) formação de leitores e escritores autônomos, que sejam capazes de construir e 

(re)criar histórias, pela escrita, sem prejuízo de outras e diferentes formas de expressão, 

conforme Documento Base Nacional Preparatório para à VI CONFINTEA (BRASIL, 2008, p. 

15). Sobre esses conhecimentos básicos, as palavras de Lemle (1990, p. 5) ainda fazem 

sentido, quando ela diz: 

 
Trata-se de esclarecimentos de conceitos referentes aos sons da fala, à 
relação entre os sons da fala e as letras da língua escrita, às diferentes 
maneiras existentes de pronunciar as palavras, às maneiras como essas 
variações de pronúncia podem afetar a aprendizagem da língua escrita e à 
distinção entre língua escrita e língua falada. 

 

A isto, adiciona-se a afirmação de Cagliari (1989, p. 9), “quanto mais ciente 

estiver o professor de como se dá o processo de aquisição do conhecimento na alfabetização, 

da natureza da realidade lingüística envolvida nesse processo, mais condições terá de 

encaminhar de forma agradável e produtiva esse processo de aprendizagem.” 

Durante o 16º Congresso de Leitura do Brasil – COLE – realizado em julho de 

2007 sob a coordenação da Associação de Leitura do Brasil – ALB – na UNICAMP, em 

Campinas-SP, houve o lançamento do livro Jovens na Alfabetização: para além das 

palavras, decifrar mundos (2007), publicação do Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e a Secretaria 

Nacional de Juventude (SNJ) da Secretaria-Geral da Presidência da República. Na 

apresentação, as redatoras dessa obra também afirmam que são raros os cursos de formação 

de alfabetizadores e alfabetizadoras, bem como as universidades brasileiras que oferecem 

formação específica aos que queiram lecionar ou já lecionam na área. “Esse vácuo na 

formação é agravado pela falta de subsídios escritos que respondam às necessidades 

pedagógicas dos alfabetizadores e alfabetizadoras que atuam na alfabetização de jovens” 

(BRASIL, 2007, p. 5). 

A este respeito, no decorrer das atividades realizadas no 16º COLE, 

particularmente no X Seminário – “Educação de Jovens e Adultos” – os professores da EJA, 

presentes às mesas redondas e às sessões de comunicação, denunciaram a ausência ou o 

aligeiramento da formação profissional e, ao mesmo tempo, reivindicaram ações concretas 

dos órgãos competentes referentes à formação específica e continuada para os professores da 

EJA. 

É importante acrescentar que, além desse saber teórico lingüístico e dessa 
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formação contínua, o alfabetizador precisa ter outros atributos para atingir os seus objetivos. 

Ele necessita, portanto, ter respeito pelos alunos, evitar o papel de cúmplice de um sistema 

interessado em aligeirar o ensino para uma grande parcela da população brasileira, confiar na 

capacidade de desenvolvimento dos alunos e ter especialmente criatividade, inventividade, 

iniciativa, combatividade em sua capacidade de tornar esse mundo menos excludente também 

para os que desejam ser alfabetizados. 

Para dar suporte à formação de professores da EJA, são necessários os 

fundamentos teóricos da lingüística, já que a alfabetização é um processo de apropriação de 

um objeto lingüístico – a língua escrita ou a lectoescrita, objeto que essa teoria descreve e 

explica; no entanto, só nas últimas décadas tem havido a participação significativa de 

lingüistas em projetos e pesquisas educacionais aplicados a esse nível de ensino-

aprendizagem. São exemplos dessas pesquisas os trabalhos de Gimenez (2005); Kleiman 

(1992, 1995, 2001); Kleiman e Matêncio (2005); Kleiman e Signorini (2000a, 2000b); Lemle 

(1984, 1990); Rojo (1998); Soares (1989, 1999, 2003, 2004); Tfouni (1988, 1995), entre 

outros. Consideramos o envolvimento dos lingüistas como fundamental nessa área, porque a 

compreensão da natureza da linguagem escrita, de suas funções e usos é indispensável ao 

processo de alfabetização. Infelizmente, ainda hoje, de maneira geral, o desconhecimento 

desses fundamentos é visível nas salas de aula de jovens e adultos não-alfabetizados. 

Isto só vem ressaltar a relevância de articular conhecimentos teóricos e ensino, 

uma vez que teoria e prática docente se pressupõem, por isso, evidenciamos, neste trabalho, a 

necessidade dos agentes do processo de alfabetização de estarem constantemente atualizados, 

no tocante às contribuições da Lingüística. 

Dentre os materiais didáticos já elaborados e direcionados para a EJA, 

selecionamos a Proposta Curricular (Anexo B), tendo em vista que nela está contido o 

capítulo específico que trata do ensino de Língua Portuguesa (BRASIL, 2001, p. 49-95). As 

orientações curriculares apresentadas em toda essa Proposta referem-se à alfabetização e pós-

alfabetização de jovens e adultos. Conforme esse documento oficial (BRASIL, 2001, p. 14), 

“trata-se de um subsídio para a formulação de currículos e planos de ensino, que devem ser 

desenvolvidos pelos educadores de acordo com as necessidades e objetivos específicos de 

seus programas”. Em relação ao capítulo que trata da Língua Portuguesa são expostas 

considerações sobre a importância e a natureza dos conhecimentos trabalhados; reúnem-se 

algumas indicações metodológicas; alguns pressupostos das teorias acerca do ensino-

aprendizagem desse conteúdo e algumas sugestões bibliográficas para os professores que 

queiram se aprofundar em temas específicos. 
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Por essas razões, a leitura desse capítulo pelas alfabetizadoras foi uma solicitação 

nossa, a fim de investigarmos como essas professoras da EJA retomam os conceitos de língua, 

linguagem, leitura e escrita contidos nesse capítulo. Assim, o projeto de dizer dessas 

professoras foi construído por meio do diálogo ininterrupto entre a pesquisadora e as 

entrevistadas. 

Voltarmos o nosso olhar investigativo sobre o discurso de professoras da EJA 

significa também observarmos os pontos críticos e os desafios presentes no ensino-

aprendizagem da língua materna. Isso será revelado ou silenciado por meio do dizer dessas 

professoras. 

Para o desenvolvimento do presente estudo, apresentamos a seguinte estruturação. 

No primeiro capítulo, Educação de Jovens e Adultos: desafio para as políticas 

públicas, apresentamos dificuldades presentes na EJA, especialmente no que se refere ao 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Focalizamos também pontos de vista recentes 

acerca dos termos alfabetização e letramento. 

No segundo capítulo, Aspectos Metodológicos da Pesquisa, expomos as linhas 

mestras da pesquisa ressaltando itens como hipótese, objetivos, metodologia, corpus e o perfil 

escolar das professoras entrevistadas. 

No terceiro capítulo, Fundamentos Teóricos, desenvolvemos esse referencial com 

base no dialogismo, discurso do outro, concepções de sujeito e circulação do(s) discurso(s), os 

quais norteiam as nossas reflexões neste trabalho e também dão suporte à análise do corpus. 

No quarto capítulo, Análise e Interpretação dos Dados, analisamos os diferentes 

modos de retomada-modificação da Proposta no discurso das seis professoras da EJA; as 

concepções de língua, linguagem, leitura e escrita; e os relatos de sua formação como 

alfabetizadoras. 

Nas Considerações Finais, ressaltamos as análises dialógicas do discurso dessas 

professoras, com base nos resultados confirmados, e sugerimos novas investigações acerca do 

discurso de professores e alunos da EJA. 

Em suma, esperamos que esta tese sobre o discurso de professoras da EJA revele 

aspectos que deverão ser refletidos e considerados na elaboração de propostas e materiais 

didáticos para subsidiarem o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa; na formação regular 

e continuada desses professores; e nos encaminhamentos político-pedagógicos dessa 

modalidade de ensino. 
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Na alfabetização de adultos, como na pós-

alfabetização, o domínio da linguagem oral e 

escrita constitui uma das dimensões do 

processo da expressividade. O aprendizado da 

leitura e da escrita, por isso mesmo, não terá 

significado real se se faz através da repetição 

puramente mecânica de sílabas. Este 

aprendizado só é válido quando, 

simultaneamente com o domínio do mecanismo 

da formação vocabular, o educando vai 

percebendo o profundo sentido da linguagem. 

Quando vai percebendo a solidariedade que há 

entre a linguagem – pensamento e realidade, 

cuja transformação, ao exigir novas formas de 

compreensão, coloca também a necessidade de 

novas formas de expressão. 

(FREIRE, 1982) 
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1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DESAFIO PARA AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 
 

Neste capítulo, focalizamos dificuldades e desafios presentes na EJA, 

principalmente no que diz respeito ao ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Inicialmente, apresentamos os dados estatísticos mais recentes sobre o analfabetismo no 

Brasil, e como esses índices desvelam a realidade da sociedade brasileira com a existência 

ainda de milhões de analfabetos e semi-alfabetizados. Além disso, descrevemos o ensino da 

língua materna na EJA e, por fim, focalizamos também estudos e pesquisas recentes acerca 

dos temas alfabetização e letramento. 

Ecoa a pergunta da professora Aída Bezerra na epígrafe introdutória deste 

trabalho. “Por que não podem?” “Por que não podem?” “Por que não podem?” Esse eco não 

deve calar. Todos os cidadãos brasileiros, sem exclusão, teriam que poder usar e registrar a 

Língua Portuguesa – “inculta, mas bela” – como as diversas cores do arco-íris. Nas palavras 

de Bezerra (1996, p. 23), apropriar-se da língua materna, na forma escrita, significa também 

“ampliar-se, alargar as possibilidades de se dizer, de se saber, portanto, de desvendar 

condições, de aproximar-se dos outros e melhor entendê-los”. Esse direito de ser um cidadão 

leitor e escritor passa, primordialmente, pelo trabalho do alfabetizador ao ensinar ao 

alfabetizando os saberes necessários sobre a língua em estudo. Daí a responsabilidade do 

alfabetizador como profissional do ensino de línguas, e esse ensino pressupõe, além de outros 

saberes pedagógicos, o conhecimento da estrutura e do funcionamento da língua em questão, 

bem como dos mecanismos que permitem seu domínio. 

Além desse direito, vivemos em um novo século, em uma sociedade em constante 

transformação social. Para Almeida (2005, p. 39), “[...] hoje, os avanços tecnológicos 

apontam novas formas de utilização da escrita, novos portadores de textos, novos gêneros 

textuais e, conseqüentemente, um maior uso da escrita nas interações sociais”. Por isso, para o 

ser humano ter acesso aos bens produzidos historicamente e socialmente, são necessários 

também novos conhecimentos, novas informações, novos valores e novas atitudes frente aos 

textos que são lidos e produzidos. 

Ora, se há algumas décadas atrás, ter o conhecimento da leitura e da escrita era 

privilégio de poucos, atualmente é um dos pré-requisitos para se transitar em uma sociedade 

na qual a leitura e a escrita são consideradas mediadoras de uma enorme gama de bens e 

serviços produzidos socialmente. Poderíamos citar, entre esses bens, por exemplo, a saúde, o 
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trabalho, a segurança, o lazer e as informações. No entanto, não podemos pensar que de posse 

desse conhecimento, o acesso a esses bens será garantido, pois, além de saber ler e escrever, 

devemos lutar pela conquista de direitos que, numa sociedade excludente como a brasileira, 

ainda não estão efetivamente garantidos. Desse modo, agregadas às necessidades básicas de 

sobrevivência, despontam também outras necessidades, entre elas, incluímos as de leitura e de 

escrita. 

Para Galvão e Soares (2004, p. 28-29), na história da educação brasileira, 

sobretudo no século passado, ensinar a ler e escrever a jovens e adultos não-alfabetizados foi 

um trabalho marcado sob a égide da filantropia, da caridade, da solidariedade e não do direito 

à educação para todos. Nessa perspectiva, as ações governamentais ressaltavam o aspecto 

missionário, redentor e assistencialista da alfabetização de adultos, pois era necessário e 

urgente que a sociedade erradicasse, do nosso país, o analfabetismo – denominado de 

“vergonha nacional”, “chaga”, “mancha negra”, entre outras expressões. Infelizmente, para 

“erradicar o analfabetismo”, a maioria dos projetos desenvolvidos na EJA foi marcado por 

campanhas emergenciais e assistencialistas, as quais tinham como objetivo fazer com que o 

alfabetizando aprendesse a ler e escrever o nome dele, em curto período de tempo. 

Infelizmente, paralelo aos avanços tecnológicos, o quadro revelado pelas recentes 

pesquisas acerca do analfabetismo aponta para uma urgente necessidade de se criar 

mecanismos para a democratização da leitura e escolarização no Brasil, um problema 

estrutural que não se resolverá com disputas políticas por mais alguns centavos para a 

educação ou com um programa a mais para levar livros à periferia. O Mapa do analfabetismo, 

realizado pelo INEP, evidencia o quanto a sociedade brasileira tem sido vítima das políticas 

inerentes ao problema do analfabetismo e da interdição histórica de milhões de brasileiros ao 

domínio da leitura e da escrita. “A grave situação educacional que os números desse Mapa 

revelam exige refletir o quanto têm estado equivocadas as políticas públicas para a EJA, 

restritas, à questão do analfabetismo, sem articulação com a educação básica como um todo, 

nem com a formação para o trabalho [...]” (PAIVA, 2007, grifo da autora). Por tudo isso, o 

País precisa de uma política capaz de realizar mudanças profundas no sistema educacional e 

no acesso aos bens culturais. 

Esta revelação deixa-nos indignada ao percebermos que, em pleno século XXI, 

ainda se encontra à margem de espaços e oportunidades em que possa exercer minimamente 

sua cidadania uma parcela significativa da população jovem e adulta brasileira historicamente 

excluída da escola regular. 

Mesmo se considerarmos que a taxa de analfabetismo no Brasil caiu de 65,3%, em 
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1900, para 13,6%, em 2000, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO E DA JUVENTUDE, 2003), os desafios que 

temos pela frente são enormes. São cerca de 16 milhões de analfabetos absolutos (esses são 

definidos como pessoas que não dominam as noções mais rudimentares de leitura e escrita, 

sendo incapazes, por exemplo, de ler e escrever um simples bilhete) e 33 milhões de 

analfabetos funcionais3. 

Nesse sentido, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE), no Dia Internacional da Alfabetização (08 de setembro 

de 2005), no Brasil, 68% das pessoas com mais de 15 anos não dominavam com competência 

a habilidade de ler e de escrever (PESQUISA IBOPE, 2005). 

Segundo os resultados do 6º Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 

(INAF), em 2007, apenas 28% dos brasileiros dominavam a leitura e a escrita (DE OLHO NA 

EDUCAÇÃO, 2008). 

Nos anos que se seguiram à 5ª Conferência Internacional sobre a Educação de 

Adultos (CONFITEA), realizada em Hamburgo, na Alemanha, em 1997, o índice médio de 

analfabetismo no Brasil também declinou de 14,7%, em 1996, para 12,4%, em 2001 (DI 

PIERRO, 2003, p. 8).  

Em setembro de 2007, os meios de comunicação no Brasil estamparam mais uma 

manchete: Analfabetismo registra queda de 4,2%. Essa informação consta da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE): para as pessoas de 15 anos ou mais de idade, a taxa de analfabetismo, 

em 2006, era de 10,4%, ante 11,0% em 2005 e 14,6% em 1996 (FARID, 2007). Na Paraíba, 

nosso estado, os números também mostram que entre 2005 e 2006 pelo menos 78 mil 

paraibanos saíram da condição de analfabetos, entretanto, ainda havia em 2006 pelo menos 

23,1% das pessoas que não eram alfabetizadas, de acordo com o IBGE/PNAD. Registra-se 

também, nessa mesma fonte, que o índice de analfabetismo é maior na área rural do estado, 

pois, em 2006, o número de pessoas consideradas analfabetas alcançou 35% da população, 

mesmo levando-se em consideração a redução de 5 pontos registrados em 2005 (FERREIRA, 

2007). Segundo um levantamento feito também pelo IBGE/PNAD, um em cada 5 paraibanos 

não sabe ler nem escrever. Os dados revelam, ainda, que apenas 14% dos jovens e adultos 

                                                 
3 Pessoas que, mesmo sabendo ler, escrever frases simples, não possuem as habilidades necessárias para 
satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se desenvolverem pessoal e profissionalmente. Trata-se de um conceito 
sugerido pela UNESCO para facilitar o estabelecimento de comparações internacionais válidas. Em 
levantamentos censitários, são considerados analfabetos funcionais pessoas com 15 anos ou mais, com menos de 
quatro anos de estudo. 
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com idades entre 15 e 64 anos atingem um grau pleno de letramento (FERNANDES, 2007). 

Embora esses dados mostrem redução das taxas de analfabetismo no país, segundo 

o Documento Base Nacional Preparatório para a VI CONFINTEA (BRASIL, 2008, p. 2-3), 

persiste ainda grande desigualdade entre as regiões: o Nordeste, em pior situação, (com 20,7% 

de analfabetos); seguido pelo Norte (11,3%); Centro-Oeste (8,3%); Sudeste (6,0%) e Sul 

(5,7%). 

Estes índices sobre o declínio da taxa de analfabetismo no Brasil revelam que o 

nosso país chega ao século XXI com déficits. Esses dados estatísticos parecem baseados em 

critérios e pontos de vista variados e, por isso são interpretados e manipulados diferentemente 

como podemos constatar: 1) os dados preocupantes divulgados pelo IBOPE (2005), de que, 

no Brasil, 68% da população maior de 15 anos não sabem ler nem escrever competentemente; 

nos resultados apresentados pelo 6º INAF, apenas 28% dos brasileiros dominavam com 

competência a leitura e a escrita; 2) as informações positivas divulgadas pelo IBGE/PNAD 

em 2007, de que, no Brasil, o analfabetismo registra queda de 4,2%: para as pessoas de 15 

anos ou mais de idade, a taxa de analfabetismo, em 1996, era 14,6% e, em 2006, declina para 

10,4%. Nesse sentido, Di Pierro (2003, p. 8) afirma: 

 
Engana-se, no entanto, quem pensa que essa redução é resultado de políticas 
públicas educacionais abrangentes, contínuas e adequadas para a população 
jovem e adulta: é, sobretudo, resultado do esforço de universalizar o ensino 
fundamental para crianças e adolescentes, acompanhado por programas de 
correção de fluxo escolar e aceleração de estudos para estudantes com 
defasagem na relação entre idade e série cursada. Sob vários aspectos, as 
taxas de analfabetismo indicam os desafios que o País ainda precisa 
enfrentar no campo da educação. 
 

Nas últimas décadas, com o suporte de pesquisas acadêmicas desenvolvidas em 

diferentes áreas do conhecimento, cujos resultados apontam para a permanência de problemas 

sérios que ocorrem na educação de nosso país, como o fracasso escolar, vimos surgir, em 

âmbito nacional, políticas de formação de professores pensadas para reverter o quadro 

desastroso em que se encontra a educação brasileira. Por isso, os diversos cursos de formação 

ou capacitação como são denominados visam aproximar os professores das discussões e 

propostas de inovações advindas de estudos e pesquisas realizados em diferentes campos do 

saber, de modo a possibilitar mudanças em suas práticas de ensino, uma vez que, de modo 

geral, o discurso acadêmico e oficial traça o perfil dos professores da rede como profissionais 

de práticas tradicionais; qualifica o professor como não-leitor, acomodado, desinteressado, 

descomprometido, resistente às novas propostas e práticas de ensino. Dentre essas pesquisas, 
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citamos: (SOARES, 2001; MOURA, 2001,2005,2006; GALVÃO, 2001; SOARES, 2006). 

No tocante à nossa área, qualifica-o também como resistente às mudanças 

didáticas e pedagógicas no ensino da Língua Portuguesa. Para Soares (2001), a concepção que 

se tem hoje do professor de Português é que ele tem pouca familiaridade com a leitura, não é 

um bom leitor, na quantidade e na qualidade do que lê. “Tanto o mundo acadêmico quanto a 

mídia têm insistentemente denunciado uma pouca familiaridade que os professores teriam 

com a leitura, quer aquela voltada para a formação profissional quer aquela em que se busca 

prazer ou lazer – aleitura literária” (SOARES, 2001, p. 32-33). 

Felizmente, existem também inúmeras pesquisas com posições diferentes a 

respeito de professores-leitores e sua formação, entre elas, destacamos: (MARINHO; SILVA, 

1998; KLEIMAN; SIGNORINI, 2000; SOARES, 2001; ANDRADE, 2004; 

ALBUQUERQUE, 2006), e muitos outros. 

Em se tratando da Educação de Jovens e Adultos, registram-se também, nos 

discursos acadêmicos e oficiais, diversos motivos para o fracasso escolar. Verificamos nos 

resultados de estudos e pesquisas dessa área que entre as diversas causas de pessoas jovens e 

adultas não aprenderem a ler e a escrever destacam-se a falta de um corpo de conhecimentos e 

de condições mínimas de trabalho dos professores da EJA, para lecionarem nessa modalidade 

de ensino (BRANDÃO et al., 1984; FERNANDES, 2002; FONSÊCA, 1996; GADOTTI, 

1995; HADDAD, 2002; HARA, 1992; IRELAND, 1990; LEWIN, 1990; RIBEIRO et al., 

1993). 

Infelizmente, ao longo da história da educação de adultos no Brasil, observamos 

que os esforços empreendidos, para assegurar a educação aos jovens e adultos que não 

tiveram a oportunidade de freqüentar a escola regular quando criança, não alcançaram a 

universalização desse atendimento, isto é, ensinar a ler e a escrever com competência a essas 

pessoas que ainda se encontram não-alfabetizadas ou pouco escolarizadas.  

Segundo Paiva (2007), de modo geral, campanhas, instituições, políticas 

funcionaram no mesmo rumo do estigma, do alívio ao analfabetismo e, raramente, pela razão 

do direito de iguais. “A ferida, a chaga; erradicação, extirpar o mal, mancha negra, 

vergonha nacional são muitas das expressões que acompanham não apenas o imaginário 

social, mas estão postas em planos, legislações, cartas magnas” (PAIVA, 2007, grifo da 

autora). 

Ainda, hoje, essa visão sobre a alfabetização de adultos resiste e está voltando às 

agendas nacionais e internacionais na América Latina. Em novembro de 2006, no México, 

realizou-se a reunião do Centro de Cooperação Regional para Educação de Adultos na 
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América Latina e Caribe (CREFAL), onde foi fundado o Grupo Latino-Americano de 

Especialistas em Alfabetização e Cultura Escrita. Esse grupo foi criado, tendo em vista a 

retomada do tema, Alfabetização de Adultos na América Latina, a partir da instituição da 

Década das Nações Unidas para a Alfabetização (2003-2012). A criação do grupo vem 

também para enfrentar problemas que sempre existiram quando o tema é educação de adultos. 

Entre eles, podemos destacar o enfoque do analfabetismo somente como problema 

educacional, sem articulá-lo com as políticas sociais e econômicas, as práticas rudimentares 

de alfabetização, sem vinculação com a continuidade de estudos ou apropriação efetiva das 

práticas de leitura e escrita, entre outros. 

A esse respeito, Vera Masagão Ribeiro, coordenadora de programas da Ação 

Educativa e que integra esse grupo, comenta sobre a iniciativa de retomar o tema da 

Alfabetização de Jovens e Adultos: 

 
Infelizmente, retomando concepções superadas, campanhas rápidas voltadas 
a transmitir conhecimentos rudimentares, sem perspectivas de continuidade. 
Parece que os políticos estão mais preocupados com os índices, facilmente 
manipulados, do que com progressos reais nos níveis educacionais e 
culturais da população. Tratam o analfabetismo como uma doença que pode 
ser combatida com vacina: como se participando de um curso rápido de 
como juntar letras a pessoa ficasse imune ao analfabetismo para o resto da 
vida (CENTRAL DE NOTÍCIAS, 2006). 

 

Diante da complexidade desses históricos problemas educacionais, sobretudo 

brasileiros, a EJA poderia ocupar um lugar de destaque, sendo apontada por muitos 

especialistas como uma política estratégica para enfrentar a exclusão e a desigualdade, pois os 

milhões de brasileiros em situação de analfabetismo têm seus direitos fundamentais negados 

reiteradamente, geração após geração. Mas, para consolidar uma sociedade democrática, não 

basta só alfabetizar, urge que a legislação brasileira seja garantida e cumprida.  

Na década de 40, segundo esse documento oficial (BRASIL, 2001), registra-se a 

ocorrência de várias iniciativas políticas e pedagógicas importantes para a educação de 

adultos, entre elas, cita-se: o 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos, em 1947; o 

Seminário Interamericano de Educação de Adultos, em 1949; a Campanha da Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA), de 1947 até 1963, nesta, já se inicia a elaboração do 

material didático específico para adultos. De acordo com o documento do MEC e da Ação 

Educativa, Brasil (2001, p. 21), a referida campanha recebeu contribuições das teorias mais 

modernas da psicologia, que rompiam com as idéias dos estudos anteriores que apregoavam 

ser a capacidade de aprendizagem dos adultos menor do que a das crianças. O objetivo dessa 
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campanha foi somente ensinar aos adultos a ler e escrever o próprio nome, predominando, 

assim, uma concepção de alfabetização centrada no ensino da Língua Portuguesa, este 

direcionado para a aquisição de um sistema do código alfabético, instrumentalizando os 

alfabetizandos adultos para os primeiros conhecimentos da leitura e da escrita. Portanto, nessa 

visão, ser alfabetizado significava, apenas, dominar a leitura e a escrita do próprio nome. 

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece o direito à educação de jovens e 

adultos, quando expressa no Art. 208 que o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante garantia de: I - “ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 

sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria.” 

Além disso, para consolidar uma sociedade democrática, projetos educativos que 

atendam às necessidades básicas de aprendizagem e que reflitam a diversidade social e 

cultural são também primordiais para garantirmos a promoção dos direitos humanos, da 

tolerância e da solidariedade. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – 

Parecer aprovado pela Câmara de Educação Básica (CEB), em 10/05/2000, do Conselho 

Nacional de Educação – consta a Declaração de Hamburgo, de 1997, sobre a Educação de 

Adultos, da qual o Brasil é signatário, afirmando que, 

 
[...] a alfabetização, concebida como o conhecimento básico, necessário a 
todos, num mundo em transformação, é um direito humano fundamental. Em 
toda a sociedade, a alfabetização é uma habilidade primordial em si mesma e 
um dos pilares para o desenvolvimento de outras habilidades. [...] O desafio 
é oferecer-lhes esse direito [...]. A alfabetização tem também o papel de 
promover a participação em atividades sociais, econômicas, políticas e 
culturais, além de ser um requisito básico para a educação continuada 
durante a vida (SOARES, 2002, p. 35). 

 

Nesse sentido, a EJA, no Brasil, já aborda a concepção ampliada de educação 

como “direito de aprender, de ampliar conhecimentos ao longo da vida, e não apenas de se 

escolarizar” (BRASIL, 2008, p. 11). Para Soares (2002, p. 35) só “quem se vê privado do 

domínio, do uso dos códigos relativos à leitura e à escrita pode aquilatar a perda que deles 

advém e as conseqüências materiais e simbólicas decorrentes da negação deste direito 

fundamental face, inclusive, a novas formas de estratificação social.” Ora, conceber a EJA 

como direito significa oferecer condições adequadas e competentes para que esse direito 

fundamental do cidadão seja, concretamente, exercido, cumprido. 

Ao pontuarmos estas questões referentes à EJA, especialmente a problemática do 

analfabetismo, diferentes dificuldades emergem nessa modalidade de ensino, entre elas, 
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destacamos a formação dos professores de EJA. Por isso, consideramos muito relevante 

investigarmos o discurso de professoras da EJA acerca dessa Proposta, pois, revelará o modo 

como são preparadas para escolarizar jovens e adultos. 

Registrando a história da EJA no Brasil, muitos pesquisadores destacam também o 

modo de alfabetizar utilizado pelos professores ao ensinar a Língua Portuguesa. 

Para compreendermos a situação do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 

aos jovens e adultos não-alfabetizados no contexto educacional brasileiro, iremos 

correlacioná-lo, de forma bastante sucinta, com o desenvolvimento da Lingüística Aplicada ao 

ensino de língua. Na descrição que faremos a seguir ressaltaremos somente as questões 

relacionadas ao ensino da língua materna na EJA. 

 
 

1.1 Ensino de Língua Portuguesa na EJA 
 
 

Neste item, faremos uma breve abordagem da EJA ressaltando, especialmente, o 

ensino da Língua Portuguesa nessa modalidade de ensino. Para essa exposição, apoiamo-nos 

em Moura (1998); Soares (1999); Brasil (2001); entre outros. 

Para se compreender o modo de ensinar a língua, consideramos importante 

ressaltar às concepções lingüísticas, que poderão ter contribuído ou não com esse modo de 

ensino da Língua Portuuesa na EJA. 

No início do século XX, o objeto de estudo da lingüística passou a ser o sistema 

lingüístico. Esta opção pela via de uma ciência o mais abstrata possível foi uma decisão 

comum ao conjunto das Ciências Humanas, no início do século, ainda marcado pelo 

positivismo, o que acarretou uma noção da língua como um constructo formal. 

Essa perspectiva remete para os estudos inspirados pelas formulações de Saussure 

(2006, p. 22-23), para quem a língua é sistema. Ao mesmo tempo, esse autor considera a 

língua social e constituída de constantes. Já a fala é ocasional, histórica, individual e 

constituída de variáveis. Ao separar língua e fala, Saussure separa simultaneamente o que é 

social e o que é histórico. Em razão disso, o conceito de língua não era visto como produção 

concreta e histórica, mas apenas como sistema de regras. Esta opção teórica fez com que 

Saussure (2006) instaurasse diversas dicotomias que prevaleceram por mais de meio século.  

A perspectiva estruturalista dominou o século XX até os anos 60, com o 

desenvolvimento de teorias centradas, principalmente, em análises fonológicas, morfológicas 

e sintáticas da língua. Segundo Marcuschi (2000, p. 3), “dos anos 1910 aos anos 1950 
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predominavam os estudos no plano descritivo e explicativo das formas, ligados à imanência e 

autonomia do sistema, sem a percepção dos atores e usuários da língua. Era o ensino de uma 

língua descarnada e que parecia agir por si só.” 

A partir dos anos 60, novos postulados teóricos surgem e se confrontam com a 

visão sistêmica de língua. Entre eles, a idéia de variação lingüística obriga a que se volte o 

olhar para outros aspectos de ensino da língua. Segundo Marcuschi (2000, p. 4, grifo do 

autor): 

 
Com o aparecimento da idéia de que a variação lingüística era uma 
contraparte da variação social, como postulavam Weinreich, Labov, 
Waletzky, Fishman, Gumperz, Dell Hymes, nos meados dos anos 60, surge 
uma perspectiva nova para o ensino. Assim se dá o lançamento oficial da 
Sociolingüística em suas várias vertentes, seja a variacionista ou culturalista. 
Surge daí uma perspectiva mais sistemática de considerar a língua como 
fato social e como engajada na realidade sócio-antropológica. A própria 
noção de competência comunicativa tal como definida por Dell Hymes nos 
anos 60 distancia-se muito da idéia chomskyana de competência. 

 

É, ainda, nos anos 60 que se inicia com Austin e é continuada por Searle a 

Pragmática, conhecida como Teoria dos Atos de Fala, que vem mostrar a língua como uma 

forma de ação. Novas orientações advêm também das concepções lingüísticas oriundas do 

surgimento da Lingüística de Texto, em meados dos anos 60, bem como da Análise da 

Conversação, no início dos anos 70. Nessa época, a postura teórica em relação aos estudos 

lingüísticos era a identificação de uma nova unidade lingüística, isto é, o texto. 

Além da Lingüística de Texto, outras teorias foram desenvolvidas, dentre elas 

destacamos a Lingüística da Enunciação, fundadas por Benveniste e Bakhtin que colocam a 

enunciação como centro de referência do sentido dos fenômenos lingüísticos. Vale ressaltar 

que há um distanciamento teórico entre esses autores no que se refere à enunciação: para 

Benveniste (1988), a enunciação é um ato individual: um determinado sujeito apodera-se da 

língua e institui-se como sujeito, tomando para si as marcas de primeira pessoa, e institui um 

outro como seu interlocutor, tendo ascendência sobre este. Para Bakhtin e Volochinov (1986), 

a enunciação é essencialmente social e, por isso, é produto da interação social. Para eles, o 

centro organizador da enunciação não é interior, mas exterior: portanto, está situado no meio 

social, nas relações sociais. Essa concepção bakhtiniana postula que a enunciação é carregada 

da fala do outro, uma vez que se elabora a partir do já-dito e é endereçada para o outro 

(empírico ou não). 

Além da Teoria da Enunciação, queremos destacar também o lugar dos estudos da 
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Análise do Discurso (doravante AD), em especial em sua versão francesa, que também 

influenciou e contribuiu com abordagens discursivas para ensinar a língua materna. Possenti 

(1995) ressalta que, na terceira fase da AD, a partir de vários autores, entre os quais Possenti 

inclui Bakhtin, começa-se a perceber mais claramente a existência da multivocalidade como 

característica dos discursos, no sentido de que os enunciados de cada discurso têm um 

percurso que faz com que carreguem a memória de outros discursos. Nessa fase, a teoria do 

discurso se coloca como o lugar teórico para o qual convergem componentes lingüísticos e 

também histórico-ideológicos. A partir de então, a lingüística da língua deixa de ser 

hegemônica e o novo objeto de estudo – linguagem ou discurso – provoca mudanças no 

processo de ensino-aprendizagem da língua materna.4 

Observamos também que, diferentemente das posições do início do século XX, 

algumas teorias lingüísticas voltam-se à análise da língua em contextos situacionais, 

resultando daí uma melhor compreensão da língua como atividade interativa, bem como para 

a análise da língua como uma prática discursiva, de natureza social. Isto significa assumir 

uma concepção sócio-histórica do discurso, isto é, ser capaz de pensar a língua em toda sua 

complexidade. 

Notamos que a mudança de objeto – do sistema da língua para o discurso – decorre 

de mudanças radicais na concepção de língua, ou seja, de um estudo da língua enquanto 

sistema imanente, abstrato, formal para o estudo do discurso – fenômeno muito complexo e 

multifacetado – que se inscreve pela presença do discurso do outro em toda e qualquer prática 

discursiva, isto é, considera-se a heterogeneidade como elemento constitutivo do discurso. 

Esse deslocamento coloca-nos frente a uma dimensão dialógica da linguagem que contempla 

o sujeito e sua inscrição sócio-histórica. 

No tocante ao ensino de Língua Portuguesa na EJA, a vertente estruturalista 

embasou a prática pedagógica dos professores para alfabetizar adultos. Só a partir de 1958, o 

educador Paulo Freire, liderando um grupo de estudiosos, propôs uma outra e nova 

abordagem para a alfabetização de adultos, cujo foco central era a conscientização política do 

sujeito aprendiz. Em razão disso, na perspectiva freireana, ser alfabetizado não significava 

somente dominar o código lingüístico, mas tornar-se capaz de usá-lo como meio de tomar 

consciência da realidade e de transformá-la (FREIRE, 1984). 

Nesse sentido, segundo Moura (1998, p. 26), o novo paradigma pedagógico para a 

educação de adultos, construído por Freire, teve grande repercussão nas experiências 

                                                 
4 Estamos apenas exibindo alguns flashes sobre a Teoria da Enunciação sem defini-la. Isto será objeto de 
discussão no capítulo da fundamentação teórica. 
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desenvolvidas pelos movimentos sociais populares, tornando-se o único referencial próprio 

para a área por definir explicitamente a conceitualização de alfabetização de adultos. Mesmo 

com esse referencial teórico, o ensino da Língua Portuguesa, nos programas oficiais da EJA, 

baseou-se na concepção de língua como instrumento de comunicação e expressão, cujo 

objetivo é a eficiência do emissor nas diferentes situações comunicativas. 

Com o golpe militar de 1964, os programas, as experiências de alfabetização de 

adultos e educação popular que se expandiram no período compreendido entre 1961 e 1964 

foram extintos, considerados como uma ameaça à ordem nacional e, por isso, seus promotores 

foram duramente reprimidos ou exilados, conforme afirmação contida na Proposta (BRASIL, 

2001, p. 25-26). 

Esse fato obrigou o governo federal a criar, em 1967, o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL). Durante a década de 70, o MOBRAL assumiu a coordenação 

nacional de alfabetização de adultos. Nessa época, o ensino da língua materna experimentou 

um momento de regressão, visto que as práticas pedagógicas desenvolvidas reportavam-se aos 

anos 40, cujo objetivo era a aprendizagem da escrita do nome para a aquisição do título de 

eleitor. 

Sobre essa questão, Soares (1999, p. 59) lembra que as pesquisas mostraram que 

as pessoas alfabetizadas pelo MOBRAL estavam, após um ano, “desalfabetizadas”, pois 

tinham aprendido a ler e a escrever, mas por falta de acesso a material impresso, tinham 

perdido essa habilidade. Para a autora, essas pessoas tinham sido alfabetizadas, porém não 

lhes foi possibilitado tornarem-se letradas5. 

Em 1985 foi extinto o MOBRAL. Esse “movimento” de alfabetização deixou 

como herança, em nosso país, milhões de analfabetos funcionais. Nessa mesma década, surgiu 

a Fundação Educar – órgão fomentador de ações e financiamentos para EJA, atuando por 

meio de convênios com os Estados e Municípios da federação. Também não se registra 

nenhuma mudança no tocante ao ensino da Língua Portuguesa, nessas ações da Fundação 

Educar. 

Na década de 80, segundo explicita a Proposta (BRASIL, 2001), o ensino 

fundamental recebeu a influência da psicogênese – parte da psicologia que se ocupa em 

estudar a origem e o desenvolvimento dos processos mentais, das funções psíquicas que 

podem causar uma alteração no comportamento. É uma concepção teórica piagetiana de 

aquisição de conhecimentos baseada na atividade do sujeito em interação com o objeto do 

                                                 
5 Pessoas que vivem na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, fazendo uso da leitura e da escrita nas 
diferentes práticas sociais. 
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conhecimento. Aparece, também, como sendo o ponto de partida necessário para qualquer 

estudo da criança confrontada com esse objeto cultural que constitui a escrita. Por isso é 

considerada uma teoria que explica o processo de aprendizagem da língua escrita. Essa teoria 

também repercutiu na EJA com os estudos da pesquisadora argentina, Ferreiro (1983), que, 

além de pesquisar as concepções sobre a escrita de crianças pré-escolares, realizou ainda um 

estudo junto a adultos trabalhadores em processo de alfabetização intitulado Los Adultos no 

alfabetizados y sus conceptualizaciones del sistema de escritura, revelando que eles 

também tinham uma série de informações sobre a escrita e elaboravam hipóteses semelhantes 

às das crianças. Essa constatação contribuiu para que os professores da EJA também 

utilizassem outros recursos no ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, tomando por base 

Ferreiro, que defende a importância dos alunos analfabetos manterem contato com diferentes 

tipos de texto. 

Os resultados da investigação realizada por Ferreiro, conseqüentemente, 

impulsionaram novas reflexões acerca das práticas alfabetizadoras com as pessoas jovens e 

adultas, surgindo, assim, a necessidade de novos referenciais da lingüística, para subsidiar 

teoricamente outros e novos dilemas presentes nessas práticas pedagógicas. 

Na década de 90 foi extinta, por decreto, a Fundação Educar, em razão disso, o 

Governo Federal transfere para os Estados e Municípios as responsabilidades com as ações da 

EJA, por meio do Programa de Educação Integrada (PEI). Nessa mesma década, a EJA recebe 

influência da teoria de Vygotsky (1979, 1991), esta rejeita a idéia de escrita como um código 

de transcrição da língua oral, defendendo-a como um sistema de representação da realidade. 

Vygotsky mostra a complexidade do processo de apropriação do sistema de 

linguagem escrita, como um sistema de representação da realidade que vai se firmando com a 

consolidação da linguagem verbal, assumindo um lugar central na comunicação; mostra, 

ainda, que a apropriação desse sistema requer uma série de outras funções comportamentais 

complexas exigindo, por sua vez, processos metodológicos que extrapolem de há muito o 

aprendizado mecânico e externo. 

Nessa perspectiva, no ensino da Língua Portuguesa em EJA, observam-se as 

influências dos estudos de Freire, Ferreiro e Vygotsky – já mencionados – embora sejam 

utilizadas na prática pedagógica desses professores de modo, ainda, não transparente nem 

sistematizado. 

No final da década de 90, a partir dos Encontros Nacionais de Educação de Jovens 

e Adultos (ENEJA’s), emerge a necessidade de explicitar a concepção de alfabetismo ou 

letramento. Esses termos serão focalizados no próximo item. A necessidade de (re)definir a 
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concepção de alfabetização justifica-se, uma vez que a maioria das práticas desenvolvidas, 

nesse nível de ensino, foi marcada por campanhas emergenciais e assistencialistas, as quais 

propunham, mais uma vez, fazer com que o adulto apenas aprendesse a ler e a escrever o 

nome dele, em poucos meses. 

A esse respeito, Queiroz (2000, p. 63) destaca três modos de ensinar a Língua 

Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos: (a) o primeiro refere-se às práticas que 

propunham o ensino da língua de forma tradicional, ou seja, como aquisição de um sistema de 

código alfabético, cujo objetivo era que os adultos dominassem os rudimentos da leitura e 

escrita; (b) o segundo volta-se aos estudos de Paulo Freire que concebe a alfabetização como 

ato político e ato de conhecimento, por isso mesmo, como ato criador. Esse processo de 

alfabetização, segundo Freire (1984), inicia-se com a leitura do mundo pelo sujeito 

alfabetizando e, conseqüentemente, com a leitura da palavra; (c) o terceiro registra a 

influência da psicogênese, destacando-se o aprendizado da língua escrita pela intervenção 

direta do sujeito com o código escrito, o que evidencia a presença do texto nas salas de aula 

de pessoas jovens e adultas. Registram-se ainda outras contribuições escolhidas pelos 

coordenadores dessas ações ou pelos professores, individualmente ou em grupos, o que não 

significa afirmar que, na prática pedagógica dos professores da EJA, o ensino da língua 

materna tenha descartado o ecletismo, que é tão comum nessa modalidade de ensino. 

Asseguramos, pois, que as mudanças ainda são poucas e localizadas. 

Tudo isto somado às mudanças ocorridas do final do século XX e à chegada do 

novo milênio exigiram reflexões e discussões acerca das práticas alfabetizadoras com jovens e 

adultos não-alfabetizados, para (re)conceituação de alfabetização e para mudanças nos 

objetivos a serem alcançados. Diante desses fatos, surge a necessidade cada vez mais forte de 

basear a alfabetização nas teorias lingüísticas. Nesse sentido, Queiroz (2000, p. 64) afirma: 

 
As práticas pedagógicas passaram a perceber a alfabetização como um 
processo, que tem como objetivo de estudo a linguagem escrita, visando 
proporcionar ao alfabetizando a apropriação desse sistema de representação, 
tornando-se, para tanto, indispensável o referencial da Lingüística. 

 

Nesse sentido, qualquer professor com apenas “boa vontade” não deve se tornar 

um alfabetizador: para ensinar a ler e escrever a jovens e adultos é necessário um conjunto de 

conhecimentos. Além disso, esses alfabetizandos são caracterizados por uma grande 

heterogeneidade: são pessoas que trazem experiências distintas provindas das vivências 

cotidianas no ambiente familiar, social, cultural e no mundo do trabalho. Conforme Galvão e 

Soares (2004, p. 55), “essa diversidade de trajetórias requer um melhor preparo do educador, 
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[...] um ‘olhar diferenciado’ para esse público exigindo propostas pedagógicas adequadas e 

metodologias apropriadas para a educação de adultos”. 

 
 

1.2 Alfabetização e letramento: uma discussão necessária 
 
 
Destacamos, neste item, algumas reflexões elaboradas por estudiosos, sobretudo 

lingüistas, acerca do conceito de alfabetização e letramento no campo da EJA, embora não 

constituam, diretamente, o foco da nossa investigação, essas noções tornaram-se 

imprescindíveis para essa modalidade de ensino.  

Inicialmente, queremos ressaltar a importância da lingüística subsidiar, 

teoricamente, os profissionais envolvidos com a EJA por meio de pesquisas no campo da 

linguagem. Merecem destaque para nossa pesquisa os trabalhos sobre alfabetização e 

letramento de Soares (1999, 2004); Tfouni (1988, 1995); Kleiman (1992, 1995, 1998); 

Kleiman e Matêncio (2005); Ribeiro (2002, 2003); entre outros. 

No Brasil, historicamente, quando se fala de alfabetização de jovens e adultos que 

foram excluídos da escola, significa apenas alfabetizar. Isso porque essa alfabetização se 

constituiu por meio de diversas campanhas emergenciais, programas e projetos que se 

revelaram inadequados e com resultados extremamente limitados, conforme já explicitamos 

anteriormente. 

Em decorrência disso, as pesquisas e as ações na EJA, têm sido, segundo Soares 

(1999), quase exclusivamente, para o analfabetismo, já que o foco é a alfabetização, 

concebida como saber ler e escrever, possuir a “tecnologia” de registrar a fala em escrita, de 

decodificar o código lingüístico. Nas palavras de Soares (1999), a maioria dessas pesquisas e 

ações se voltavam para campanhas e projetos, sempre apressados, de “combate ao 

analfabetismo” – campanhas e projetos que objetivavam rapidamente ensinar a ler e a 

escrever a jovens e adultos analfabetos. 

Na década de 80, os estudos em torno do ensino-aprendizagem da língua escrita já 

apontavam que o aprendizado da leitura e da escrita vai muito além do domínio da técnica de 

decodificação do código escrito. Esses estudos indicam, entre outros elementos, que a 

aquisição da língua escrita se processa por meio das relações que os sujeitos estabelecem com 

a escrita em situações reais. Isso significou um grande desafio para a alfabetização de jovens e 

adultos: propiciar uma inserção plena desses sujeitos no mundo da escrita. Por essa razão, as 

práticas de alfabetização passaram a enfatizar seus usos e não apenas a decodificação. Além 
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desse desafio, alguns estudos contribuíram para modificar as práticas de alfabetização de 

adultos que, gradativamente, foram construindo uma ação alfabetizadora mais próxima das 

novas concepções de ensino-aprendizagem da língua escrita, e incorporando uma visão de 

alfabetização como processo que exige sistematização e continuidade. 

No que diz respeito ao conceito de alfabetização como processo, Soares (2004, p. 

15) diz, categoricamente, que se tem tentado atribuir um significado muito amplo à 

alfabetização, considerando-a um processo permanente, que não se esgotaria na aquisição da 

leitura e da escrita (grifo nosso). Para a autora, essa atribuição não parece apropriada, nem do 

ponto de vista etimológico nem pedagógico:  

 
[...] etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o significado de 
‘levar à aquisição do alfabeto’, ou seja, ensinar o código da língua escrita, 
ensinar as habilidades de ler e escrever; pedagogicamente, atribuir um 
significado muito amplo ao processo de alfabetização seria negar-lhe a 
especificidade, com reflexos indesejáveis na caracterização de sua natureza, 
na configuração das habilidades básicas de leitura e escrita, na definição da 
competência em alfabetizar (SOARES, 2004, p. 15, grifo da autora). 

 

Por isso, segundo essa pesquisadora, toma-se o conceito de alfabetização, em seu 

sentido específico, como um processo individual de aquisição do código escrito, das 

habilidades de ler e escrever. Entretanto, o conceito de alfabetização se volta também para o 

seu aspecto social: ele não é o mesmo, em todas as sociedades, depende de características 

culturais, econômicas e tecnológicas. Assim, o conceito de alfabetização deve ser entendido 

como “um conjunto de habilidades, o que a caracteriza como um fenômeno de natureza 

complexa. Trata-se de fenômeno de múltiplas facetas que fazem dele objeto de estudo de 

várias ciências” (SOARES, 2004, p. 18-21). 

Para Tfouni (1995, p. 9), a concepção de alfabetização também “se refere à 

aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas 

práticas de linguagem. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual.” 

Ainda, conforme Tfouni (1995, p. 20), em geral, esse conceito de alfabetização 

como aquisição da linguagem escrita corresponde a um modelo linear e “positivo” de 

desenvolvimento, segundo o qual o aluno aprende a usar e decodificar símbolos gráficos que 

representam os sons da fala. No entanto, essa realidade implica outras variáveis e envolve 

níveis de complexidade crescentes. Daí essa autora afirmar que, talvez, seja melhor não falar 

em alfabetização simplesmente, mas em graus, ou níveis, de alfabetização. 

Esta afirmativa vai ao encontro das palavras de Soares (2004, p. 15, grifo da 

autora) sobre a aprendizagem da língua materna (oral e escrita), como um processo 
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permanente, nunca interrompido. “Entretanto, é preciso diferenciar um processo de aquisição 

da língua (oral e escrita) de um processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita); este 

último é que, sem dúvida, nunca é interrompido.” 

Essa diferenciação entre aquisição e desenvolvimento da língua oral e escrita foi se 

desenvolvendo, concretizando-se no que, atualmente, se discute entre alfabetização e 

letramento. Esta e outras questões impulsionaram a (re)definição do conceito de 

alfabetização: ensinar/aprender a ler e a escrever passou a envolver outros processos e novas 

denominações. 

Essa discussão vem se difundindo, no Brasil, a partir de meados da década de 80, 

sobretudo no campo de estudos sobre o letramento. Essas pesquisas configuram-se, conforme 

Kleiman (1995, p. 15), 

 
[...] como uma das vertentes de pesquisa que melhor concretiza a união do 
interesse teórico, a busca de descrições e explicações sobre um fenômeno, 
com o interesse social, ou aplicado, a formulação de perguntas cuja resposta 
possa vir a promover uma transformação de uma realidade tão preocupante 
como o é a crescente marginalização de grupos sociais que não conhecem a 
escrita. 

 

Etimologicamente, a palavra letramento é recente em nossa língua. Em Soares 

(1999), o termo letramento é a versão para o português da palavra de língua inglesa literacy, 

que significa o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever6. No 

Dicionário de Houaiss e Villar (2001, p. 1747), já encontramos o significado de letramento – 

embora restrito – como um “conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de 

diferentes tipos de material escrito.” 

Esses estudos tendem a definir a noção de letramento como sendo “o resultado da 

ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever; o estado ou a condição que adquire um grupo 

social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 1999, 

p. 18). 

Nas palavras de Tfouni (1995, p. 10), “o letramento tem por objetivo investigar 

não somente quem é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individual e 

centra-se no social.” 

Além da conceituação de Soares, queremos destacar outra definição de letramento, 

defendida por Kleiman (1995), como as práticas e eventos relacionados com uso, função e 

impacto social da escrita. Segundo a autora, essa concepção de letramento não o limita às 
                                                 
6 Uma exposição mais detalhada sobre a versão histórica do vocábulo letramento encontra-se em Tfouni (1988) 
e em Soares (1999). 
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práticas que envolvem de fato ler e escrever, pois o letramento se faz presente na oralidade, 

tendo em vista que, em sociedades tecnológicas como a nossa, o impacto da escrita é muito 

amplo. 

Assim, Kleiman (1995, p. 17) afirma que, “pela complexidade e variação dos tipos 

de estudos que se enquadram nesse domínio, podemos perceber a complexidade do conceito.” 

Além disso, as exigências para o que se considera um indivíduo letrado variam, inclusive, de 

acordo com o próprio país, aumentando o fosso que separa as áreas desenvolvidas das 

subdesenvolvidas, daí porque se faz necessário (re)discutir o tema do letramento. 

Ainda, segundo Kleiman (1998, p. 175-176), “o letramento, hoje, visto pela grande 

maioria dos estudiosos (como Scribner & Cole 1981; Street 1984; Heath 1982, 1983; Scollon 

& Scollon 1980; Gee 1990) como maneiras de estruturação discursiva que afetam, como 

outras formas de falar sobre o mundo, a nossa própria relação com esse mundo [...]”. 

Observamos que Kleiman concebe o letramento não apenas como prática social, mas também 

como forma de interação com o mundo, mediada pela oralidade e pela escrita. 

As práticas e eventos sociais de letramento se realizam por meio de agências de 

letramento, tais como as instituições políticas, religiosas, familiares, escolares, sociais, etc. 

Para Kleiman (1995, p. 20-21), a escola é a mais importante das agências de 

letramento, mas, infelizmente, não se preocupa com o letramento, enquanto prática social, 

mas apenas com um tipo de letramento, a alfabetização, processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico), processo esse geralmente definido em termos de competência 

individual necessária para a promoção na escola. Conforme a autora, essa prática de uso da 

escrita, na escola, se sustenta em um modelo de letramento denominado por Street (1984 apud 

KLEIMAN, 1995) de autônomo. Essa concepção pressupõe apenas uma maneira de o 

letramento ser trabalhado, sendo esse modo associado, quase que causalmente, com o 

progresso, a civilização, a mobilidade social. 

Tfouni (1995, p. 35) discute esse modelo autônomo de letramento, apresentando a 

concepção estrita de letramento como atividade voltada para textos escritos; o letramento 

concebido como sinônimo de “progresso”, “civilização”, “tecnologia”, “liberdade individual” 

e “mobilidade social.” 

A esse modelo autônomo, Street (1984 apud KLEIMAN, 1995) contrapõe o 

modelo ideológico, afirmando que as práticas de letramento, no plural, são social e 

culturalmente determinadas, e, por isso, os significados que a escrita assume para um grupo 

social dependem tanto das instituições como dos contextos em que ela foi adquirida. Esse 

modelo não concebe um grande divisor entre grupos orais e letrados, mas investiga a interface 
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entre práticas orais e práticas letradas. Nesse modelo, a escrita, por si mesma, não tem a 

capacidade de alterar a condição ou o estado dos indivíduos. 

Assim, o que torna a escrita, talvez, capaz de fazer essas alterações são os 

contextos sociais de aquisição e de uso dela. Para esse modelo, o letramento é construído por 

diversos fatores como as práticas sociais em que o sujeito está inserido historicamente, os 

tipos de usos sociais da escrita que são propostos para o aprendizado, as negociações entre 

professor e aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, esse paradigma 

não supera a dicotomia do modelo autônomo, mas a analisa com base em uma perspectiva 

mais complexa. 

Para Tfouni (1995, p. 30-31), “o letramento é um processo, cuja natureza é sócio-

histórica”. Segundo a autora, não existe questão fechada acerca da concepção de letramento, 

pois esse neologismo surgiu da tomada de consciência que se deu, sobretudo entre lingüistas, 

de que havia algo mais além da alfabetização, que era mais ampla, e até determinante desta. 

Scliar-Cabral (1998) contrapõe criticamente duas visões antagônicas sobre a 

questão: (1) a “posição metafórica”, que amplia o conceito de letramento confundindo-o com 

qualquer tipo de representação mental e abordando-o de um ponto de vista sócio-histórico, 

relativizando-o numa dada época e num dado contexto social, gerando, portanto, expectativas 

diferentes sobre o conceito de letramento; (2) o “processamento específico”, que delimita o 

conceito de letramento à consciência fonológica a qual permite o reconhecimento da palavra 

impressa, o que pode acabar equalizando o letramento a alguns aspectos de decodificação. A 

autora chama a atenção para o fato de que exageros nas posições podem levar a distorções, 

repercutindo negativamente nas políticas educacionais, acentuando as diferenças entre os 

países mais desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Essa autora argumenta: 

 
A consciência sobre os princípios subjacentes aos sistemas alfabéticos, no 
caso, o da língua portuguesa, deve nortear a formação do pessoal envolvido 
com o letramento e com o traçado das políticas educacionais: tornar-se 
letrado na sociedade contemporânea é ser capaz de compreender os textos 
que circulam no dia a dia, veiculando as informações sobre o que acontece 
no mundo, a partir do que, e só então, será possível um posicionamento 
reflexivo e crítico; é ser capaz de se comunicar através da escrita, sejam 
quais forem os suportes, caneta e papel, ou teclado e tela do computador, de 
modo a que um interlocutor ausente possa recuperar as referências 
(SCLIAR-CABRAL, 1998, p. 30). 

 

Essa posição se contrapõe a de Tfouni (1995, p. 30-31) para a qual o letramento é 

um processo sócio-histórico, por isso, Tfouni se opõe às concepções em uso sobre letramento, 

que não são nem processuais nem históricas, mas adotam uma posição ‘fraca’ quanto à sua 
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opção processual ou histórica, como aquela que a usa como sinônimo de alfabetização. 

Em Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 300-301), pode-se destacar três sentidos 

diferentes para o termo letramento. Nestes, observamos que as posições teóricas dos autores 

citados estão contempladas nestas concepções. 

Em primeiro lugar, letramento “remete a um conjunto de saberes elementares, em 

parte, mensuráveis: saber ler, escrever, contar”. Esta é a concepção presente nas publicações 

de diversas pesquisas internacionais, que buscam avaliar o grau de letramento dos países com 

base em indicadores comuns. 

Em segundo lugar, letramento “designa os usos sociais da escrita: trata-se de 

aprender a ler, a escrever e a questionar os materiais escritos”. Nessa abordagem, os 

especialistas optaram por um conceito modular de letramento, cuja unidade é “apenas uma 

ilusão característica da cultura ocidental”. Daí, parece legítimo, designar diferentes tipos de 

letramento, confrontados com países de culturas diferentes: um “letramento familiar” 

(UNESCO, 1995 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004), um “letramento 

religioso” ou, ainda, um “letramento digital.” 

Em terceiro lugar, letramento “é concebido como uma cultura que se opõe à 

cultura da ‘orality’” (ONG, 1992 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004). Essa 

concepção exige conhecimentos sobre a “cultura da escrita”. Nessa perspectiva, estudar o 

letramento inclui investigar os usos da escrita, a divisão social dos saberes, bem como os 

valores transmitidos pelos povos letrados. 

Ainda a respeito da concepção desse neologismo, Ribeiro (2002, p. 46, grifo da 

autora) ressalta que, “nos últimos anos, também se disseminaram no ambiente acadêmico e 

pedagógico o uso dos termos ‘alfabetismo’ ou ‘letramento’, que correspondem ao literacy do 

inglês e exprimem uma ampliação da noção de alfabetização”. Essa nova conceituação do 

alfabetismo, conforme afirmação da autora, expressa a complexidade desse fenômeno, tecido 

por meio de estudos realizados em diversas disciplinas. Nesse sentido, o conceito de 

alfabetismo integra tanto a dimensão psicológica, relacionada ao domínio das habilidades 

cognitivas, quanto à dimensão sociológica, relacionada às práticas sociais de uso da escrita e 

às ideologias de que se investem. Nessas duas dimensões, o fenômeno do alfabetismo assume 

um caráter multifacetado. 

Apresentamos, de modo conciso, a concepção dada ao termo letramento, conforme 

posição teórica dos autores citados. Mesmo levando em consideração as críticas 

fundamentadas por eles aos critérios e condução das pesquisas sobre letramento, concluímos, 

pois, que a formulação de uma concepção de letramento é muito complexa, devido à 
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amplitude de seu campo semântico.  

Entretanto, uma definição geral e amplamente aceita se faz necessária, 

particularmente, quando se pretende determinar critérios que estabeleçam diferentes níveis de 

letramento. Nesse sentido, ancorando-nos em Soares (1999), concebemos letramento em uma 

perspectiva contínua, referindo-se a habilidades múltiplas de ler e de escrever que se aplicam 

a um vasto espectro de materiais de leitura e de escrita, compreendendo, assim, práticas 

diferentes que dependem da natureza, estrutura e aspirações de uma dada sociedade. 

Evidentemente que essa reflexão não pode e não deve se esgotar neste item, tendo 

em vista que o tema, além de recente, exige novas leituras e outros olhares por parte dos 

pesquisadores. Objetivamos apenas destacar a diversidade de posições teóricas referente aos 

termos alfabetização e letramento, uma vez que estes são conceitos ainda utilizados 

equivocadamente, principalmente na EJA, conforme observamos em nossa prática docente. 

Nas palavras de Soares (1999, p. 58), “nosso problema não é apenas ensinar a ler e 

a escrever, mas é, também, e sobretudo, levar os indivíduos – crianças e adultos – a fazer uso 

da leitura e da escrita, a envolver-se em práticas sociais de leitura e de escrita”. Nesse sentido, 

nenhum projeto educacional pode se dar por satisfeito em simplesmente ensinar a ler e a 

escrever (ou seja, em só alfabetizar), mas deve oferecer às pessoas, já alfabetizadas, condições 

para o letramento, isto é, condições para o desenvolvimento mais intenso das habilidades de 

leitura e escrita por meio da “escolarização real e efetiva da população e da disponibilidade de 

material de leitura” (SOARES, 1999, p. 58). 

Em nosso país, essas condições têm estado longe das práticas de EJA, 

principalmente nas campanhas de alfabetização, que se contentam em meramente ensinar a ler 

e a escrever, no sentido de decodificar palavras e escrever nome, frases, raramente textos 

adequados ao gênero. Essas deveriam criar condições para que os alfabetizados pudessem 

entrar num mundo em que as pessoas têm acesso tanto às práticas de leitura como de escrita. 

Feitas essas considerações, queremos, agora, distinguir os dois termos – 

alfabetização e letramento – e, simultaneamente, aproximá-los, pois são indissociáveis. 

Sobre essa questão, Tfouni (1995, p. 9) afirma que, escrita, alfabetização e 

letramento, apesar de estarem inevitavelmente ligados entre si, nem sempre têm sido 

focalizados como um conjunto pelos pesquisadores. Segundo a autora, os sistemas de escrita 

são vistos como produtos culturais, já a alfabetização e o letramento são concebidos como 

processos de aquisição de um sistema escrito. Desse modo, a relação entre eles é aquela do 

produto e do processo, respectivamente. 

Ferreiro (2003, p. 30) defende a utilização de um único termo – alfabetização – 
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para reunir os processos de aprendizagem e uso da leitura e da escrita. Para ela, o processo de 

alfabetização é desencadeado com o acesso à cultura escrita. Quanto ao uso do termo 

letramento, a autora enfatiza: “letramento em vez de alfabetização, tudo bem. A coexistência 

dos termos é que não dá.” 

Observamos do que foi comentado que o nível ou o grau de letramento de grupos 

sociais relaciona-se, historicamente, com as suas condições sociais, culturais e econômicas. 

Considerando o contexto educacional em nosso país, verificamos que a palavra alfabetização 

está muito associada ao termo analfabetismo, assim, a utilização dos dois termos – 

alfabetização e letramento – para denominar processos diferentes, mas indissociáveis, ainda se 

faz necessária. Essa distinção parece ser relevante, se levarmos em conta, particularmente, a 

alfabetização de jovens e adultos. 

Para Soares (1999, p. 47, grifos da autora), “o ideal seria alfabetizar letrando, ou 

seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo 

que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado.” Essa perspectiva 

teórica defendida por Soares de que o “ideal” seria alfabetizar e letrar ao mesmo tempo, tem 

razão de ser, pois, jovens e adultos não-alfabetizados demonstram um certo conhecimento 

letrado e apresentam experiências e contatos diversos com a leitura e a escrita por viverem em 

contextos sociais em que essas práticas estão presentes. Entretanto, para muitos deles, esses 

conhecimentos e experiências são muito limitados para o seu cotidiano, daí, eles retornam à 

escola, freqüentando às turmas de EJA, buscando adquirir a escrita alfabética e as habilidades 

de utilizá-la para ler e escrever competentemente. Nesse sentido, justifica-se cada vez mais 

que a prática docente “alfabetize letrando.” 

Entretanto, verificamos, nos relatos das seis professoras de EJA (Anexo E), que 

elas continuam praticando um ensino-aprendizagem da língua escrita com base em cartilhas e 

no tradicional método silábico de alfabetização. Observamos também, nesse relato, 

contradição no dizer dessas professoras, quando explicitam concepções e conhecimentos 

teóricos inovadores acerca da alfabetização, ao afirmarem, por exemplo, que os alunos devem 

ser sujeitos de seu processo de aprendizagem, e ao mesmo tempo propõem atividades 

mecânicas, como memorizar e juntar sílabas, cópia, ditado etc.. 

Esse discurso das professoras da EJA revela que elas vivenciam, cotidianamente, a 

complexidade do processo de alfabetização aliada aos limites de seus conhecimentos, aos 

desafios, às tensões e às dificuldades presentes na prática pedagógica de “alfabetizar e letrar” 

os alfabetizandos, ao mesmo tempo, em sintonia com as reflexões teóricas ressaltadas aqui. 

Essas considerações acerca das atuais concepções de alfabetização e letramento, 
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nos levam a afirmar que a conquista de níveis de letramento implica condições de uso e de 

conhecimento pelos alfabetizandos dos diversos gêneros discursivos que circulam na 

sociedade, práticas reais de leitura e produção de textos diversificados com objetivos também 

diferentes. Portanto, formar cidadãos alfabetizados e letrados exigirá a criação de condições 

para que esses possam apropriar-se tanto do sistema de escrita alfabética como dos usos, dos 

objetivos e dos diferentes textos escritos, ou seja, garantir o envolvimento dos alunos em 

práticas sociais diversificadas de leitura e de escrita, a fim de que o nível de qualidade da 

aprendizagem se concretize e se intensifique. 
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A ciência pensa a vida e, como tal, pensar 

sobre a vida não elimina pensar em vida. É um 

engodo criar um espaço estratosférico para a 

vida da ciência, pois sem o oxigênio vital que 

nos cerca podemos parar de respirar e de nos 

alimentar da vida (aliás, não é este o objeto 

maior da ciência?). Pensar sobre indica 

distanciamento; pensar em indica o mergulho. 

No entanto, ambas as posições comungam no 

pensar: não há como excluir ramos de uma 

mesma teia. 

(RAJAGOPALAN, 2003) 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 
 

O objetivo deste capítulo é expormos os aspectos metodológicos selecionados para 

a realização deste nosso trabalho, tais como hipótese, objetivos, procedimentos 

metodológicos, corpus, bem como um perfil das professoras entrevistadas. 

Inicialmente, queremos explicitar a razão de analisarmos o discurso de professoras 

da EJA na perspectiva enunciativa e discursiva. Ao escolhermos este objeto de estudo, 

admitimos: (a) a concepção de linguagem como uma atividade dialógica constitutiva 

(FRANCHI, 1977), inerente às interações sociais do ser humano; (b) a concepção de discurso 

como enunciados que se realizam em uma instância interlocutiva de enunciação. Por 

concebermos linguagem e discurso nesses moldes, adotamos a visão de (FRANÇOIS, 1993 

apud CUNHA, 2004a, p. 33), ao afirmar que: 

 
[...] a linguagem se concretiza pela sua diversidade de funcionamento, de 
modos de significar, de semiologias, de jogos de linguagem, diversidade dos 
atos de fala em função dos objetos e das condições de interlocução. Ela é 
constitutiva – os sujeitos e as relações sociais se constituem na e pela 
linguagem. 

 

Reconhecermos que o trabalho lingüístico se dá nos processos interativos, implica 

a introdução de discursos e sujeitos. Desse modo, o funcionamento do discurso – 

compreendido enquanto diferentes modos de dizer – está longe de representar a 

homogeneidade que às vezes se atribui ao sujeito ou à linguagem. 

Essa visão é baseada em Bakhtin (2002, p. 88-89), para quem “o discurso nasce no 

diálogo como sua réplica viva, forma-se na mútua-orientação dialógica do discurso de outrem 

no interior do objeto. A concepção que o discurso tem de seu objeto é dialógica”. E “[...] o 

discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, 

sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um 

determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir” (BAKHTIN, 2003, p. 

274).  

Assim, no que diz respeito aos pressupostos teóricos, mencionamos, com muita 

brevidade, os autores que subsidiarão, teoricamente, esta tese, pois optamos por apresentar as 

contribuições deles para este trabalho, no terceiro capítulo. 

Tendo em vista que o foco investigativo é o discurso de professoras da EJA, 

fundamentamo-nos nos postulados de Bakhtin (1986, 1993, 2002, 2003, 2005), 

particularmente na tese do dialogismo, pautada no princípio constitutivo da linguagem em sua 
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relação com as palavras de outrem. Bakhtin teoriza sobre o modo como, na vida cotidiana, 

estamos falando do que os outros dizem, como nossa fala está mais ou menos repleta de 

palavras alheias, que são analisadas, avaliadas, refutadas, parodiadas, transformadas ou 

utilizadas de modos diferentes e interpretadas por diferentes procedimentos. Por isso, Bakhtin 

(2002, p. 142) afirma que “o ensino de disciplinas verbais conhece duas modalidades básicas 

escolares da transmissão que assimila a de outrem (do texto, das regras, dos exemplos): ‘de 

cor’ e ‘com suas próprias palavras’”. Ao comentar esta última modalidade, Bakhtin escreve o 

seguinte: 

 
[...] relatar um texto com nossas próprias palavras é, até um certo ponto, 
fazer um relato bivocal das palavras de outrem; pois as ‘nossas palavras’ não 
devem dissolver completamente a originalidade das palavras alheias, o relato 
com nossas próprias palavras deve trazer um caráter misto, reproduzir nos 
lugares necessários o estilo e as expressões do texto transmitido. Esta 
segunda modalidade de transmissão escolar da palavra de outrem ‘com 
nossas próprias palavras’ inclui toda uma série de variantes da transmissão 
que assimila a palavra de outrem em relação ao caráter do texto assimilado e 
dos objetivos pedagógicos de sua compreensão e apreciação (BAKHTIN, 
2002, p. 142). 

 

Além das idéias do pensador russo, ancoramo-nos também na perspectiva de 

François (1998 apud CUNHA, 2005a, p. 7) ao destacar:  

 
[...] a diversidade dos modos de recepção de um texto pelo leitor, os modos 
como um texto é recebido por uma coletividade ou um receptor preciso, 
recepção que se faz necessariamente como movimento ou combinação de 
movimentos: o do ritmo próprio do texto, o da nossa leitura, o dos diferentes 
modos de remissão a um exterior do texto, a outros temas, outros mundos.  

 

Interessam-nos ainda as idéias de François sobre a circulação do discurso (1996) e 

sobre o dialogismo (1997), partindo dos postulados bakhtinianos, especialmente da 

abordagem dialógica do discurso de outrem, considerando o contexto e a situação enunciativa, 

e o discurso de outrem nos estudos da linguagem pós-bakhtinianos, na visão de Cunha 

(1992a, 1992b, 1995, 1997, 1998, 2002, 2004a, 2004b, 2004c, 2005a, 2005b, 2005c, 2006, 

2008). 

Fundamentamo-nos na reflexão do discurso-outro realizada no âmbito da teoria da 

enunciação, já que a presença desse discurso é elemento constitutivo de todo e qualquer 

discurso. Para isso, alicerçamo-nos em Authier-Revuz (1990, 2004) ao propor suas 

formulações sobre heterogeneidades enunciativas, as quais contribuíram para o 

aprofundamento da noção de heterogeneidade nos estudos da linguagem.  
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No que se refere à concepção de sujeito, apoiamo-nos ainda em alguns ensaios 

sobre discurso e sujeito na visão de Possenti (2002), sobre condições de possibilidade da 

subjetividade, especialmente na linguagem, bem como sobre a presença do eu no discurso do 

outro ou a subjetividade mostrada. Possenti (2002, p. 123) defende que “os sujeitos trabalham 

(ou seja, não são simplesmente assujeitados), que haver trabalho dos sujeitos é uma 

característica fundamental dos discursos [...].” 

Assim sendo, o enfoque teórico será construído com as contribuições desses 

autores, bem como do diálogo com as idéias de outros pesquisadores que escrevem sobre o 

dialogismo, a exemplo de Brait (1997, 2001, 2003, 2006a, 2006b); Brait e Melo (2005) e 

Faraco (2003, 2005), entre outros. 

Destacamos esses marcos teóricos, porque eles nos permitem afirmar que é o 

trabalho lingüístico que nos interessará ao analisarmos o discurso dessas professoras como 

materialidade assumida por um sujeito dialógico – na concepção bakhtiniana – que se 

completa e se constrói no dialogismo. Postular isso significa admitir que o discurso dessas 

professoras sobre a Proposta poderá ser constituído ora retomando, citando o já-dito, ora 

criando, construindo outro(s) discurso(s). Segundo Bakhtin e Volochinov (1986, p. 113), 

“toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em 

relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie 

de ponte lançada entre mim e os outros.” 

Considerando-se nosso interesse na realização desta pesquisa, elaboramos a 

hipótese de trabalho a ser comprovada: a diversidade de esquemas de retomada ao discurso de 

outrem revelam o modo de apreensão e conhecimento da Proposta. Enfocando o dizer dessas 

professoras, objetivamos, de modo geral, analisar o funcionamento dialógico no discurso de 

professoras da EJA ao retomar o conteúdo da Proposta de Língua Portuguesa do MEC e da 

Ação Educativa. Especificamente, fixamos como objetivos deste trabalho: (a) investigar os 

modos de retomada no dizer dessas professoras da EJA ao comentar o discurso da Proposta, 

isto é, como essas professoras constroem o discurso delas com base nesse documento; (b) 

evidenciar as concepções de língua, linguagem, leitura e escrita dessas professoras da EJA; e 

(c) correlacionar os comentários da Proposta com o relato da formação das professoras como 

alfabetizadoras. 

Tendo em vista a teoria bakhtiniana que fundamenta esta tese, é necessário 

apresentarmos os sujeitos da pesquisa: professoras da EJA e pesquisadora. Acreditamos ser o 

diálogo entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa um processo adequado para obtenção 

dos pontos de vista acerca do tema em estudo. Em razão disso é que selecionamos como 
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instrumento básico para a coleta de dados a entrevista, na modalidade semi-estruturada, tendo 

por base um roteiro de questões acerca do objeto a ser estudado. Esse esquema básico não 

precisa ser aplicado rigidamente, permitindo, portanto, que a entrevistadora faça as 

necessárias adaptações. Ademais, o nosso interesse na realização dessa entrevista foi 

qualitativo e não quantitativo. 

Com o intuito de solicitar permissão para mantermos contato com os professores 

que atuam na EJA, dirigimo-nos, inicialmente, à Secretaria de Educação do Município de 

Cajazeiras-PB. Após a liberação, localizamos as Escolas de Ensino Fundamental desse 

município onde essa modalidade de ensino é exercida. 

Ao chegarmos às escolas éramos acolhida pelas professoras (todas do sexo 

feminino) e, em seguida, explicávamos a finalidade de nossa visita, explicitando para elas 

nosso projeto de pesquisa do doutorado. Definimos que a entrevista seria realizada com seis 

professoras da EJA – número que consideramos suficiente e significativo –, para coletarmos 

os dados que comporiam o corpus para este trabalho. Após esse contato, seis professoras de 

instituições diferentes, espontaneamente, aceitaram participar da pesquisa.  

A respeito das escolas em que se desenvolveu a pesquisa, optamos por empreender 

a coleta de dados com essas seis professoras que lecionam em Escolas Municipais de 

Cajazeiras-PB onde funcionam turmas de alfabetização para jovens e adultos. Portanto, a 

escolha das escolas ocorreu em função dessa especificidade e da aceitação dessas professoras 

em participarem da pesquisa. As escolas selecionadas fazem parte de uma rede de ensino 

estruturada através de princípios e normas ditados pela Secretaria Municipal de Educação, 

estes refletem e refratam o discurso oficial presente na Escola, enquanto instituição social. 

Agendamos o nosso encontro com essas professoras para dois momentos distintos: 

no primeiro, dialogamos com cada professora sobre o objetivo do nosso trabalho e 

entregamos uma cópia do capítulo da Proposta Curricular do MEC e da Ação Educativa sobre 

o ensino de Língua Portuguesa para a Educação de Jovens e Adultos, explicando que esta 

deveria ser lida por ela, individualmente, pois a entrevista versaria sobre o discurso acerca dos 

fundamentos e os objetivos da área de Língua Portuguesa presentes nessa Proposta. 

Combinamos o prazo de um mês para a leitura desse documento e marcamos a data da 

entrevista; no segundo momento, realizamos a entrevista propriamente dita. O local e o 

horário para a entrevista foram determinados por cada professora. Umas preferiram o local de 

trabalho, outras a própria residência. De modo geral, o tempo de duração de cada entrevista 

foi de meia hora a uma hora e trinta minutos. 

Nomeamos o nosso encontro com as professoras como um acontecimento de 



 

48

linguagem, portanto, um acontecimento discursivo marcado por efeitos de sentido, de 

significação. De acordo com Guimarães (2005, p. 12), “o acontecimento é sempre uma nova 

temporalização, um novo espaço de conviviabilidade de tempos, sem a qual não há sentido, 

não há acontecimento de linguagem, não há enunciação.” 

Antes da entrevista, as professoras relatavam que tinham feito apenas uma leitura 

do documento, mas que, apesar disso, decidiram participar da entrevista, pois, segundo elas, o 

conteúdo dessa Proposta tinha relação direta com sua prática didático-pedagógica. A 

entrevista foi gravada em áudio para depois ser transcrita. No início, a interação era quase 

formal, mas, logo depois, a formalidade desaparecia e o dizer fluía de modo informal. 

Primeiramente, cada entrevistada comentava, de forma geral, o capítulo da Proposta, lido por 

ela, em seguida, indagávamos sobre questões pontuadas nesse capítulo e, depois, 

complementávamos com outras questões pré-elaboradas relacionadas ao ensino da Língua 

Portuguesa. 

Consideramos esse momento da entrevista como um instante rico de interação, de 

aprendizagem entre entrevistadas e pesquisadora, especialmente para a entrevistadora que 

objetivava dialogar e registrar em áudio o discurso de cada professora sobre o documento do MEC e 

da Ação Educativa. Como diz Sousa (2000, p. 47, grifo da autora): 

 
[...] o ‘eu-pesquisadora’ não está separado dos dados, ao contrário, passa, 
inclusive, a fazer parte das suas condições de produção. Que se trata de uma 
relação extremamente subjetiva e desestabilizadora não restam dúvidas. Mas 
não vimos nisso o caos, antes o assumimos como uma contingência do 
compromisso ético com a própria teoria com que nos dispomos a trabalhar. 
Com esta afirmação, pretendemos tão somente reafirmar que não estamos 
diante de um corpus neutro, mas de um objeto de análise afetado pelas 
nossas lentes, que se consubstanciam em nossos pontos de vistas. 

 

A transcrição desses dados foi feita de acordo com as Normas para Transcrição do 

NURC/São Paulo-SP, de Castilho e Preti (1986) - Projeto da Norma Urbana Culta -, sem 

perder de vista a teoria e os propósitos norteadores da investigação. As normas de transcrição 

contêm alguns sinais básicos para uma transcrição convencional a partir de materiais em fita 

magnética (ver Anexo A). Segundo Marcuschi (1986, p. 9), “o essencial é que o analista saiba 

quais os seus objetivos e não deixe de assinalar o que lhe convém. De um modo geral, a 

transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos complicados”. Nesse 

sentido, na transcrição dos dados coletados seguimos essa orientação.  

Com base nos pressupostos teóricos mencionados, sobretudo no caráter dialógico 

da linguagem, analisaremos, no corpus, estas categorias de análise: esquemas de retomada-
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modificação no dizer dessas professoras da EJA sobre o discurso da Proposta (palavras 

alheias): discurso citado e os procedimentos de acentuação, assimilação, avaliação, 

deslocamento e construção de outro(s) discurso(s). 

Assim, o referencial teórico que organizamos, certamente, oferece condições de 

analisarmos como essas professoras da EJA retomam os fundamentos e os objetivos, 

presentes nessa Proposta, bem como constroem outro(s) discurso(s) acerca dessa temática. 

Nesta perspectiva, “o trabalho do analista do discurso só se torna produtivo 

quando as suas escolhas teóricas resultarem em operações sistematizadas em termos de uma 

metodologia,” declara Voese (2004, p. 105). Assim, a primeira orientação que ressaltamos 

encontra-se, exatamente, em Bakhtin (2005, p. 181 e 183, grifo do autor), quando propõe que: 

 
As pesquisas metalingüísticas, evidentemente, não podem ignorar a 
lingüística e devem aplicar os seus resultados. A lingüística e a 
metalingüística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito complexo e 
multifacético – o discurso, mas o estudam sob diferentes aspectos e de 
diferentes ângulos de visão. [...] Por isso, ao estudar o ‘discurso dialógico’, a 
lingüística deve aproveitar os resultados da metalingüística. Assim, as 
relações dialógicas são extralingüísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 
podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 
fenômeno integral concreto. [...] É precisamente essa comunicação dialógica 
que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. 

 

Isto demonstra que a noção de comunicação dialógica em Bakhtin permite 

ultrapassar, ir além da descrição formal, para alcançar a construção do sentido, já que dialogar 

significa uma atividade discursiva exercida entre sujeitos. Além disso, tomando por base a 

concepção de dialogismo em Bakhtin e entendendo o discurso como constitutivamente 

heterogêneo, tendo em vista que todo discurso mantém uma relação de constituição com 

outros discursos, diremos que é essa heterogeneidade, manifestada pela presença do sujeito e 

da linguagem que torna possível o dizer e, possibilita, assim, a compreensão. Daí, conforme 

Bakhtin e Volochinov (1986), a compreensão do sujeito é uma atitude responsiva, um 

compromisso, uma negociação, uma parceria, às vezes, com o discurso do outro. Por isso, a 

compreensão ativa exige, de um lado, uma mudança do dizer que se rende a um novo/outro 

contexto comunicativo, do outro lado, uma resposta do sujeito, uma contrapalavra. 

Em razão disso, podemos afirmar, em outras palavras, que os enunciados não são 

portadores de significações prontas e acabadas, mas permitem que resgatemos, em nossa 

memória discursiva, outros discursos para a produção de sentidos. Essa forma de 

construir(mos) sentido(s) resulta dos diversos movimentos de interpretação, que se constituem 

nas várias possibilidades de pontos de vista, sem necessariamente implicar que analisemos 
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regras sintáticas ou estrutura lingüística. Conforme propõe François (1996, p. 54), “trata-se 

antes de entender a linguagem como movimento, do que como sistema unificado obedecendo 

a regras”. Evidentemente, que as regras da língua são mecanismos necessários, porém não são 

suficientes para produzir ou construir o(s) sentido(s). 

Nessa direção, o discurso dessas professoras da EJA, tomado isoladamente como 

um fenômeno puramente lingüístico, não pode, naturalmente, ser suficiente para a 

compreensão do sentido dele. O traço diferenciador desse discurso não é seu vocabulário ou o 

seu padrão sintático, porém a sua dependência do contexto imediato, da situação extraverbal 

em que foi pronunciado e não meramente da verbalização do próprio enunciado. Assim, são 

esses aspectos que constituem a elocução toda, pois o discurso liga pessoas, interlocutores, já 

que ele é uma situação, um evento verbal e social. 

Cabe-nos situar o contexto narrativo da entrevista com as seis professoras da EJA, 

ou seja, a situação extraverbal da enunciação que será fundamental para a análise dialógica 

do discurso delas. 

Nesse sentido, a situação extraverbal ou contexto extraverbal, que envolve a 

entrevista, compreende estes três fatores (ver a respeito em Bakhtin e Voloshinov, capítulo 3, 

deste trabalho). 

(1) O horizonte espacial comum dos interlocutores (a unidade do visível): somos todas 

professoras, e os nossos encontros aconteceram, face a face, nas seguintes instituições: nas 

Escolas com (P1, P2, P3 e P6), na Universidade com (P4) e na sede da Pastoral da Criança com 

(P5). Quanto ao local, data e horário da entrevista, a opção ficou ao critério delas, assim: P1 

escolheu (nosso apartamento); P2 (residência); P3 (residência); P4 (Universidade); P5 (sede da 

Pastoral da Criança) e P6 (residência). Quanto à duração da entrevista, cada uma efetuou de 

forma livre o tempo necessário para dialogar conosco, para explicitar suas idéias e seus 

comentários acerca da proposta lida, bem como para responder as questões formuladas por 

nós, daí, houve variação no uso do tempo, umas utilizaram mais e outras menos. 

(2) O conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos interlocutores: como 

professora da UFCG e doutoranda em Lingüística da UFPE convidamos seis professoras da 

EJA, para participarem do nosso trabalho de tese. Preliminarmente, elas foram informadas do 

nosso objeto de estudo, dos objetivos do trabalho, da metodologia e como deveria ser 

realizada a entrevista com cada uma. Das seis professoras, conhecíamos quatro, e essas já 

sabiam do nosso envolvimento com a EJA, P2 e P4 também foram minhas alunas no Curso de 

Letras. Não conhecíamos apenas, as duas últimas (P5 e P6). Além de aluna, P2 foi também 

bolsista de um Projeto de Extensão do NEAOP. Assim, todas nós, professoras, tínhamos 
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conhecimento e a compreensão da relevância da nossa participação no decorrer da entrevista, 

e as entrevistadas consideravam-se co-participantes na produção da nossa tese. 

(3) A avaliação comum dessa situação: ao aceitarem participar de nosso trabalho, essas seis 

professoras avaliavam o grau de importância da contribuição delas na constituição do nosso 

corpus de pesquisa, tendo em vista que o discurso delas sobre o capítulo da Proposta seria o 

nosso objeto de análise e interpretação, por isso, algumas se diziam inseguras e até com receio 

de não saberem opinar durante a entrevista. Como pesquisadora e entrevistadora, avaliamos a 

relevância do discurso dessas professoras da EJA para o corpus da nossa tese, avaliamos 

também a nossa grande responsabilidade na condução da entrevista com cada uma das 

professoras. Nesse sentido, a realização da entrevista foi um momento desafiador para todas 

nós. 

Esses fatores constitutivos da interação contribuirão, necessariamente, para 

analisarmos o que está “presumido” no discurso dessas professoras sobre o capítulo da 

Proposta, como enunciado concreto, bem como aquilo que está implícito e que se pode 

explicitar com base na compreensão de que o discurso analisa a situação, produzindo uma 

conclusão avaliativa. Dessa forma, a avaliação aparece como relação constitutiva entre o dito 

do enunciado concreto e o já-dito do “horizonte extraverbal”, definindo esses interlocutores 

(professoras e pesquisadora) como co-participantes e essa situação extraverbal como 

integrada ao enunciado e, portanto, parte essencial da estrutura de significação desse 

enunciado. 

Além disso, observaremos a “orientação social” dos enunciados proferidos pelas 

professoras da EJA, a dependência deles face à nossa posição social como professora de uma 

Universidade Federal e a relação entre esses enunciados e os participantes dessa enunciação: 

as professoras e a pesquisadora. Esta avaliação social organiza o contexto do enunciado, isto 

é, a situação e a forma dos enunciados verbais: a entonação, a escolha lexical e sua disposição 

no interior como um todo (ver a respeito em Bakhtin e Voloshinov, capítulo 3, deste trabalho). 

Assim, buscando analisar o fenômeno de retomada do discurso dessas professoras, 

seguiremos a seguinte ordem metodológica: em primeiro lugar, descreveremos o perfil dessas 

seis professoras entrevistadas; em segundo lugar, analisaremos o corpus de nossa pesquisa, 

examinando o discurso retomado com base na visão bakhtiniana e de outros teóricos. A 

análise dos dados será qualitativa, de caráter interpretativo com base no corpus (Anexo D). 

Evidenciaremos, pois, os modos de retomada-modificação do discurso da Proposta no dizer 

dessas professoras, analisando as significações desse discurso. 
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2.1 Perfil das professoras entrevistadas 
 
 
Quanto às professoras, queremos ressaltar que elas foram a presença real e a força 

significativa nessa pesquisa, ao aceitarem participar, espontaneamente, desvelando por meio 

de seu discurso, às vezes de modo explícito, outras vezes de forma implícita, o ponto de vista 

delas sobre a Proposta de Língua Portuguesa. Durante a entrevista, notamos que as 

professoras vão construindo o seu discurso a partir de seu conhecimento, de sua historicidade, 

enfim, de sua experiência profissional. 

Em relação à faixa etária, as seis professoras entrevistadas (de agora em diante P1, 

P2,..., P6) estão entre 21 a 56 anos de idade: P1 (31 anos), P2 (35 anos), P3 (54 anos), P4 (21 

anos), P5 (56 anos) e P6 (31 anos). Já no tocante à escolaridade, as seis professoras possuem a 

seguinte formação profissional: P1 – graduada em Pedagogia e, na época da pesquisa, 

mestranda em Educação; P2 – graduada em Pedagogia, em Letras e especialista em 

Psicopedagogia; P3 – graduada em Pedagogia e especialista em Metodologia do Ensino; P4 – 

recém-graduada em Letras; P5 – curso Logos II (correspondente ao Pedagógico); P6 – curso 

Magistério. 

Objetivando conhecermos “um pouco mais” as seis professoras da EJA que foram 

entrevistadas e a sua formação profissional, solicitamos delas que elaborassem um relato 

pessoal por escrito (Anexo E). Neste, cada professora descreve sua trajetória escolar, 

focalizando, especialmente, o ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa e sua formação 

docente para a EJA. Assim, com base nessa exposição individual, traçamos o perfil de cada 

professora e, em seguida, destacamos as semelhanças e as diferenças que observamos entre 

elas, reveladas por meio dessa narrativa. Essa produção textual também nos ajudará a 

analisarmos o discurso dessas professoras sobre as concepções de língua, linguagem, leitura e 

escrita, bem como revelará o modo como foram formadas para atuarem na EJA. 

(P1) – Nascida em Catolé do Rocha-PB, filha de família pobre cujos pais tiveram 

formação escolar limitada. Apesar disso, ela recebeu deles “um grande incentivo à 

valorização da escola como um meio de ascensão cultural e social.”  

Sonhava em estudar, mas só ingressou, na escola, aos seis anos de idade. No 

primeiro dia de aula da alfabetização, liberou a presença da mãe daquele espaço escolar. Já 

ensaiava os passos iniciais para sua liberdade e sua busca constante para os estudos. Durante o 

primeiro grau (1ª a 4ª séries) se revelou “mais confiante no processo de aprender”, embora, 

muitas vezes, se sentiu marginalizada por não possuir a letra bonita, nem ter uma posição 

social elevada. Entretanto, isto não se tornou “empecilho para o desenvolvimento da minha 
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aprendizagem”, ao contrário, “foi até um impulso para o meu crescimento”, disse ela. Em seu 

relato, afirma também que, “nas primeiras séries iniciais, aprendi decodificar palavras, fazer 

cópias, operações”. Da 5ª a 8ª séries, estudou “algumas disciplinas apenas de maneira 

decorativa”, uma vez que não possuía a habilidade de memorizar, já nas disciplinas que 

exigiam questionamentos, nelas se saía melhor. 

Nos anos 90 mudou-se com sua família para a cidade de Cajazeiras-PB onde 

concluiu o 2º grau (Científico), contrariando a orientação dos pais que queriam o curso 

pedagógico, pois pretendiam vê-la professora – “uma opção de trabalho para quem é pobre” –, 

todavia não era a escolha dela. 

Reprovada no primeiro vestibular, começou a trabalhar no comércio e cursou 

Técnico em Contabilidade. Encontrando-se desempregada, aceitou o convite de uma amiga 

professora, para dar aulas de reforço a turma de alunos da 1ª a 8ª séries em uma escolinha da 

cidade. Após esta experiência foi convidada pela diretora da escola, para assumir uma turma 

do maternal. Aceitou o desafio preocupada, porque não possuía formação adequada. Resolveu 

regularizar sua profissão cursando o Logos II. 

Agora, em suas palavras, “aceitando a minha vocação para professora”, é aprovada 

no vestibular para o curso de Pedagogia. Este foi bastante significativo em sua formação, pois 

conheceu algumas teorias pedagógicas e psicológicas voltadas para o ensino-aprendizagem. 

Comenta que o laboratório teórico-prático foi “minha sala de aula na Educação Infantil.” 

Assim, identificando-se com a profissão de professora, investiu em sua formação 

acadêmica, participando de simpósios, congressos, cursos de extensão; foi bolsista de projeto 

de extensão, integrou grupos de pesquisa e, além disso, continuou lecionando. 

Foi como bolsista do projeto de extensão “Educando com Arte” que iniciou a sua 

experiência na alfabetização com jovens e adultos. Tarefa essa, descrita por ela, como “muito 

difícil”, uma vez que o curso de Pedagogia “não prepara o professor para trabalhar com o 

processo de alfabetização seja de crianças ou de jovens e adultos, de maneira adequada.” Por 

isso, ela diz:  

 
Sinto a falta de conhecimentos específicos da área da lingüística, pois 
aprendi a ler e a escrever, mas tenho a consciência que faltou aos meus 
professores, bem como a mim na qualidade de professora da Educação 
Infantil e da EJA uma formação contínua e especializada, para compreender 
como deve ser uma prática em alfabetização. Entendo que a prática docente 
em alfabetização deve, ainda, ser entendida sob os aspectos das teorias, das 
técnicas, do conteúdo, da didática, da metodologia, da criatividade (P1). 

 

Inquieta e insatisfeita com a sua formação docente, desbrava outros mares e é 
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aprovada no Mestrado em Educação/UFPB, na cidade de João Pessoa-PB, onde conclui esse 

curso de Pós-Graduação, em 2006. 

Essa professora conclui o seu relato afirmando que, “nos dias de hoje, ainda se 

coloca em sala de aula, pessoas sem formação adequada para o desempenho da profissão 

docente”. Hoje, como professora do Ensino Superior, reconhece também que é devido a 

professores sem formação para alfabetizarem que existem milhares de “alfabetizados” que 

não compreendem o que lêem e nem o que escrevem. Ela conclui a sua reflexão denunciando 

“que o processo educacional brasileiro banaliza o ato de se alfabetizar”, já que não se admite 

que se alfabetize, hoje, como a professora foi alfabetizada em 1981 – “apenas aprendendo a 

decodificar palavras.” 

(P2) – Natural da cidade de Cajazeiras, localizada no sertão da Paraíba, informa 

que é “filha de uma professora primária e de um sapateiro, que me ensinaram as primeiras 

lições de vida”. Ela comenta que estes a “escolheram” para ser a “professora” dos seus irmãos 

mais novos.  

Iniciou seus estudos nessa cidade, na Escola Aprendizado, onde foi alfabetizada 

aos cinco anos de idade. Ainda hoje, ela lembra “dos intermináveis exercícios repetitivos do 

ba-be-bi-bo-bu, dos textinhos sobre Lili e a menina do doce, presentes na cartilha”. Fez o 1º 

grau (1ª a 4ª séries), no Instituto Monte Carmelo, instituição dirigida pelas Irmãs Missionárias 

Carmelitas. Segundo a professora, os anos de estudos no Carmelo foram “bem vividos, 

estudados, tanto no que diz respeito à formação inicial como à religiosa”. São muitas as 

lembranças. 

 
Da professora lendo-nos Monteiro Lobato, da outra chamando-nos, 
individualmente, ao “pé do birô” pedindo a lição do dia ou a tabuada, da 
formação da fila no pátio para rezar e uma vez por semana cantar o Hino 
Nacional, da ida à pequena biblioteca da escola, do pé de groselha no meio 
do pátio, uma delícia! Sem falar que era moleca de recado da professora e 
das irmãs, escrevente de minha avó, de minha madrinha, das amigas de 
minha mãe... (P2). 

 

Essa professora estudou da 5ª a 8ª séries, no Colégio Diocesano Padre Rolim. 

Desse estabelecimento, lembra “com carinho da minha professora de Português, aplicada e 

determinada em suas aulas de gramática”. Durante esses anos, recorda apenas de uma única 

obra literária completa que leu para prova foi “A Moreninha” de Joaquim Manoel de Macedo. 

Todavia, diz que, “a leitura sempre fez parte do meu universo, muito mais familiar 

do que escolar, pois meus pais gostavam de ler”. O pai trazia para casa os jornais “velhos” 

que ele arranjava para embrulhar os sapatos para conserto, e a revista “Sentinela” dada por um 
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de seus clientes protestante. Afirma também que, “minha mãe foi meu maior espelho”, além 

de sua irmã mais velha, “que fazia das revistas românticas Sabrina, Bianca, Júlia e tantas 

outras um sarau de leitura.” 

Quanto ao 2º grau, concluiu três cursos: Científico, Contabilidade e Pedagógico, 

este por falta de outra opção na cidade, pois, na década de 90, só existia, na cidade de 

Cajazeiras, formação superior para a área da educação. Por não querer ser professora, foi 

trabalhar no comércio e, só foi aprovada no segundo vestibular, para a segunda opção, em 

Pedagogia. Concluiu a primeira habilitação em Administração Escolar, em seu dizer, “iludida 

porque, ingenuamente, pensava que o cargo administrativo era assumido por concurso e não 

por indicação política”. Mesmo assim, decidiu continuar os estudos, optando pela segunda 

habilitação em Supervisão Escolar. Nas palavras dessa professora, “o curso de Pedagogia me 

despertou para ‘os sentidos da educação.’”  

Nessa sua trajetória marcada pela inquietude “com a vida e com o mundo, e sem 

possibilidades de fazer uma pós-graduação em outra cidade, retornei como graduada ao curso 

de Letras”, disse ela. Nesse curso, deparou-se com a lingüística. “Quase que fico engasgada” 

e confessa que sentiu angústia ao ouvir essa palavra e suas “implicações” ao ensino de 

Português. Nesse período, aconteceu o seu maior crescimento estudantil: foi selecionada para 

bolsista do Programa de Licenciaturas – PROLICEN do Centro de Formação de Professores. 

Após essa experiência participou também como bolsista do Núcleo de Educação de Adultos e 

Oficina Pedagógica – NEAOP, onde foi desenvolvido um projeto de extensão voltado para a 

assessoria pedagógica, cujo enfoque principal era a formação do educador da EJA. Nesse, 

participou de quase todos os momentos acadêmicos, ministrou oficinas e apresentou o 

trabalho desenvolvido em seminários e congressos. 

Segundo a professora, a participação nesse projeto do NEAOP abriu-lhe os olhos 

para a difícil, mas apaixonante convivência com jovens e adultos. Esse trabalho possibilitou-

lhe também ser selecionada e classificada pelo SESC-LER, para ser professora e 

coordenadora de um projeto da EJA, que foi desenvolvido em uma comunidade extremamente 

carente, no bairro São Francisco. Segundo a professora, as propostas de atividades eram já 

definidas e regulamentadas pelo Departamento Nacional dessa instituição, “a qual teria que 

seguir à risca e consistia na problematização, desenvolvimento e síntese”. Seguindo essa 

orientação, priorizava, em sua sala de aula, os relatos dos alunos, já que a oralidade era a base 

para a produção escrita. Seus alunos da EJA davam muita importância às aulas de Português, 

e, em seus depoimentos, diziam que “queriam aprender mesmo era escrever o nome.” 

Entretanto, não foi muito adiante a sua participação, nesse projeto. Em sua 
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afirmação, devido a sua “empatia com a comunidade, total dedicação ao trabalho e a não 

conivência com ‘desvios’ e ‘mascaramento’ dos dados apresentados pela situação 

vivenciada”. Por causa disso, foi convidada pela instituição a ser excluída do programa. 

Depois dessa experiência continuou seu trabalho docente sendo chamada para substituições 

em salas de aula do município e do estado, no ensino fundamental e EJA. Nesse período, fez 

pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia. 

Mais uma vez, retornou ao curso de Letras para concluir a outra habilitação, em 

Língua Inglesa, assumindo, logo depois, o ensino de Inglês em uma cidade vizinha a 

Cajazeiras. No final de 2006 foi aprovada na UFCG/CFP, para professora substituta de 

Didática, no curso de Pedagogia, onde atualmente, leciona as disciplinas de Fundamentos e 

Metodologia do Ensino da Alfabetização, Língua Portuguesa, História e Geografia; 

Seminários Temáticos I e Didática. Além disso, faz parte do projeto de monitoria, juntamente 

com sete professores e uma bolsista. Concluiu o seu relato afirmando: 

 
Mesmo distante formalmente da EJA, vivencio com os catadores, projeto 
onde sou voluntária há mais de oito anos, o drama do analfabetismo, da 
repetência também, da não permanência dos mesmos na escola. É fato que 
os programas implantados pelo governo federal pouco têm contribuído para 
tirá-los dessa exclusão (P2). 

 

(P3) – Essa professora, paraibana, da cidade de São José de Piranhas, migrou, antes 

de completar dois anos, para São Paulo com a família, morando lá até os sete anos de idade. 

Na capital paulista não freqüentou escolas, contudo, afirma ela, “os meus primeiros contatos 

com o mundo da leitura foram mediante jornais, revista ‘Cruzeiro’, os livros de minha irmã e 

a carta de ABC, onde aprendi as letras e a ler algumas palavras.” 

Em 1961, sua família retornou de São Paulo para Cajazeiras-PB. Nessa cidade, 

seus pais a matricularam na classe de sua irmã, para ela, “provavelmente a turma era 

multisseriada”. Na escola, a professora a chamava para tomar a lição que constava da leitura 

do alfabeto na carta de ABC. No ano seguinte, a professora afirma que, “em outra escola, 

iniciei o ano na carta de ABC e, no meio do ano, passei para a cartilha ‘Maravilhosa’”, essa a 

pôs em contato com “o mundo encantado da literatura infantil”. Nessa escola, comenta que “a 

professora tomava a lição diariamente, no birô; fazia ditados de palavras; atividade para 

separar sílabas de palavras e a cópia sem um exercício de interpretação.” 

Descrevendo série por série, o seu curso primário, a professora lembra que, na 1ª 

série, estudou no livro “Nordeste”. Recorda como inovação a metodologia de sua professora: 

atividades de interpretação de textos e estudos da gramática. Na 2ª série, sua professora exigia 
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cópia, ditado, interpretação de texto e trabalhos sobre as datas comemorativas. Na 3ª série, a 

metodologia da professora consistia em apresentar imagens aos alunos, e, com base nelas, 

deveriam escrever as redações. Além disso, explicava como os alunos deveriam estruturá-las. 

A 4ª série cursou com essa mesma professora, que solicitou dos alunos que organizassem um 

caderno só para composição. Incentivava-os a participar de dramatizações; a recitar poesias; a 

cantar etc. Ensinava-os também como utilizar o verbo e outras classes gramaticais por meio 

dos textos. No ano seguinte, diz ela, “realizei o sonho de estudar no livro de minha irmã – o 

Programa de Admissão” – nesse, “estudávamos as classes gramaticais com mais 

profundidade.” 

Em seu relato sobre a vida escolar, lembrou que foi selecionada para ingressar na 

5ª série, e a professora de Língua Portuguesa trabalhou todas as classes gramaticais, 

centralizando no estudo do verbo. Na 6ª série, o ensino de Língua Portuguesa foi também 

voltado para o estudo gramatical, além disso, a professora enfatizava muito o modo de falar 

corretamente e a produção da redação descritiva ou narrativa. Na 7ª série, o professor de 

Língua Portuguesa focalizou o ensino na análise sintática; funções do “que” e do “se”. Já a 

última série ginasial e todo o colegial (hoje, ensino médio), só veio concluí-los, doze anos 

depois, no Ensino Supletivo. 

Em 1982, foi aprovada no vestibular para o curso de Pedagogia. Nesse, afirmou 

que as aulas de Língua Portuguesa não acrescentaram quase nada ao conhecimento já 

adquirido. Concluído esse curso, retornou à UFPB como graduada, para cursar Letras, desistiu 

desse, para fazer o curso de Especialização em Metodologia do Ensino. Ao elaborar essa 

análise de sua vida escolar, observa que, “mesmo sendo criticado, o ensino tradicional 

construiu um aprendizado que foi realmente um suporte para minha formação profissional.” 

Após a conclusão do curso de Pedagogia, trabalhou na Secretaria de Educação do 

Município de Cajazeiras como coordenadora de Educação Infantil e Educação de Jovens e 

Adultos. Em 1987 foi aprovada e nomeada como Supervisora Escolar para a 9ª Regional de 

Ensino do Estado da Paraíba, depois solicitou remoção para a Escola Estadual do Ensino 

Fundamental e Médio Professor Crispim Coêlho, onde exerce a função até os dias de hoje.  

Em 2001 foi designada pela Secretaria de Educação do Município para lecionar na 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Vitória Bezerra em uma turma 

de EJA, onde trabalha também até o presente momento. Ao assumir a EJA, afirma que “não 

sabia como iniciar o trabalho”, então, indagou aos alunos “se já tinham freqüentado a escola, 

se sabiam ‘ler’, ‘escrever’, bem como a importância que atribuíam a esses conhecimentos”. 

Para a professora não foi surpresa a constatação de que “quase todos os adultos nunca tinham 
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freqüentado à escola, enquanto que os jovens sim por sete, nove anos”. Diante de sua 

experiência educacional, essa professora ressalta um questionamento: “por que tantos jovens 

que ingressaram na escola em idade ‘própria’ não conseguiram aprender a ler?” 

Concluindo o seu relato, a professora declarou que as dificuldades são muitas e 

constantes em sala de aula e são enfrentadas até hoje. Comenta que, “para atender às 

necessidades de aprendizagem de cada um, apliquei metodologias diversificadas para os 

alunos que sabiam ‘ler’ e ‘escrever’ [...] e trabalhava, individualmente, com os que não liam.” 

(P4) – Essa jovem professora lembra que “a educação sorriu muito cedo, antes dos 

cinco anos de idade, quando me interessei pelo mundo das letras, sob influência de minha 

mãe, que era professora”. Seu primeiro dia de aula “consistiu de uma alegria muito grande”, 

segundo relato de sua genitora. Para a sala de aula, a professora recorda que conduziu tão 

somente uma pequena sacola de plástico a qual serviria para guardar a cartilha do ABC, o 

caderno, o lápis comum e a borracha que receberia ao chegar à escola, ou seja, ao Grupo, 

como era chamada. Nas palavras dessa professora, “a cartilha foi o objeto que mais me 

encantou, como também que mais encantou as outras crianças, porque seria nela que 

aprenderíamos a desenhar as letras do alfabeto.” 

Quanto à primeira escola onde estudou, situava-se na zona rural, onde também 

morava. Lá, cursou o 1º grau, que compreendia desde a alfabetização até a 4ª série. Nas 

palavras dela, “os professores desse período escolar, [...] embora tivessem como formação 

apenas o Logos II, alfabetizaram-me bem”. Só hoje tem consciência de que poderia ter sido 

melhor seu processo de alfabetização, se estes tivessem tido formação superior, 

especificamente o curso de Letras. A professora lembra “que as primeiras letras estudadas 

foram as vogais, depois, o estudo da família das consoantes”. Nesse, algumas dificuldades se 

evidenciavam porque diante de tanto parentesco, de tantos sons parecidos, acabavam 

misturando tudo. Mas, com muito esforço, “entendíamos.” 

Ao cursar a 1ª série, diz: “aprendi a juntar sílabas e formar palavras, bem como o 

processo oposto”. Essas atividades foram realizadas em paralelo com a leitura e a escrita. 

Assim, começou a formar frases e a ler pequenos textos. 

Nos anos seguintes – 2ª, 3ª e 4ª séries – a professora relatou que “o ensino de 

Língua Portuguesa consistiu, predominantemente, no ensino de leitura e compreensão textual, 

bem como de regras gramaticais”. Durante esses anos, o trabalho com a leitura esteve 

relacionado à memorização com o objetivo de treinar a leitura. No tocante ao ensino de 

Gramática, declara que era adotado o método tradicional e, “as professoras obedeciam ao 

livro didático”. Daí, “as respostas desse livro eram absolutas e os alunos deviam responder do 
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mesmo jeito” às perguntas referentes à compreensão textual e aos exercícios gramaticais. 

Quanto ao processo de avaliação, constava de questões de compreensão textual e de 

gramática, as mesmas que responderam nos exercícios. 

Quanto ao 1º grau (5ª a 8ª séries) não existiu muita diferença, comparando àquele. 

Lembra que, “os professores, a maior parte, tinham o mesmo grau de formação daqueles do 

Primário e o mesmo método, o tradicional”. Todavia, esses não tiveram o mesmo empenho 

com a aprendizagem dela. No que se refere à produção textual, praticamente inexistiu, pois 

significava apenas preencher linhas e linhas do caderno. Por isso, o ensino de Língua 

Portuguesa de 5ª a 8ª séries foi insatisfatório para ela. 

Para a professora, no 1º ano do Científico, “sinais de melhoria começaram a 

aparecer”, pois, apesar de ser licenciado em História, seu professor de Português ensinava 

muito bem. Nas suas palavras, “esse ano foi o melhor de todos, [...] nele, aprendi muitas 

regras de ortografia, morfologia e sintaxe”. Seu professor ensinou-lhe com clareza e 

brincando. Com ele, aprendeu a interpretar texto e avaliou o ensino de Literatura como muito 

bom. Contudo, as séries seguintes interromperam esse percurso, tendo em vista que seus 

professores, “licenciados em Letras, não tinham o domínio que o professor do 1º ano tinha”. 

Segundo ela, isto aconteceu devido ao modo como eles utilizaram o método tradicional, “em 

que o livro didático era o senhor da sala de aula, o dono da verdade.” 

Surgiu um tempo novo para a professora ao chegar à Universidade. Lá, seus 

sonhos foram se concretizando. Declara que, “a princípio, tive um grande choque: o ideal de 

estudar Gramática normativa, profundamente, foi castrado. Apareceu-me uma tal de 

lingüística – a ciência da linguagem –”, mas, esta, “ao contrário do que pensava”, serviu-lhe 

de suporte teórico para seus estudos gramaticais ao explicar-lhe os “por quês” de seus 

questionamentos. Logo, o estudo da lingüística foi de muita relevância para sua formação 

acadêmica. 

Em seu relato, a professora afirmou que as disciplinas leitura e redação 

“contribuíram enormemente para minha formação, [...] ajudaram-me a desenvolver a 

habilidade de ler e escrever texto”. No tocante às disciplinas de Português, comentou “que 

foram regulares, haja vista que nem todos os professores foram competentes e comprometidos 

com a aprendizagem dos alunos”. Em linhas gerais, mesmo com dificuldades, afirma que, “ter 

sido graduada no curso de Licenciatura em Letras foi a melhor coisa que aconteceu em minha 

vida. Graças a ele, as portas do mercado de trabalho se abriram para mim muito cedo.” 

Quanto à prática pedagógica, sua primeira experiência foi na EJA pelo Programa 

Alfabetização Solidária – PAS –, tendo ingressado por meio de uma avaliação escrita. Antes 
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de assumir a sala de aula, os selecionados para esse Programa foram a Barra Nova-CE e, lá, 

participaram do curso de capacitação com professores do mesmo local, durante quinze dias. 

Comenta que, “essa capacitação compreendia palestras sobre como ensinar a jovens e adultos 

e a importância do processo ensino-aprendizagem para o professor e para os alunos”. Além 

disso, objetivava orientar os professores a utilizarem adequadamente os três livros e o manual 

do PAS. 

A metodologia dessa capacitação consistiu de debates, de respostas às atividades 

dos livros, de interpretação de textos, de participação em oficinas para aprender como 

confeccionar materiais didáticos para trabalhar com os alfabetizandos. Enfim, para ela, “o 

principal objetivo do Programa era, portanto, orientar os professores sobre como ensinar os 

jovens e adultos a ler e a escrever.” 

Em seu relato, a professora avaliou positivamente os sete meses de experiência no 

PAS, particularmente, a relação com seus alunos. “Todavia, não foi nada fácil” o processo de 

alfabetização, tendo em vista que “a maioria dos jovens e adultos apresentava certa 

dificuldade em aprender”, daí, “descobri que não podia seguir à risca os livros que o 

Programa oferecia. Passei, então, a planejar minhas aulas conforme suas necessidades.” 

Assim, “a solução para esse problema foi mesclar o método tradicional ao construtivista”. 

Desse modo, “muitos deles aprenderam a ler e a escrever um pouco.” 

Terminado o módulo do PAS, continuou na EJA, agora em parceria com o SESI. 

Nesse, declara que, “a forma de ingresso foi o reconhecimento de meu trabalho no outro 

Programa e o meu empenho na escola ao participar dos eventos”. Quanto à sua experiência 

neste trabalho, ela avaliou como melhor do que a primeira, “porque tive mais tempo para 

alfabetizar meus alunos”. Ao concluir o relato, a professora revelou: 

 
A experiência na EJA foi um momento muito especial em minha vida, pois 
ajudei alguns jovens e adultos de meu município a ler e a escrever e, eles, 
precisamente os adultos, contribuíram bastante para enriquecer minhas 
experiências lingüísticas ao revelar dizeres populares de seu tempo de 
infância, entre outras coisas (P4). 

 

(P5) – Com base no relato sobre a escolaridade e a formação como docente da 

EJA, observamos que essa professora iniciou os seus estudos, aos cinco anos de idade, na 

cartilha de ABC e só com doze anos cursou a 4ª série primária, pois reside em uma zona rural. 

Ela informa que permaneceu nela, “passando a ser professora, por falta de outra mais 

experiente”, em razão disso, começou a lecionar em uma turma multisseriada e, com ajuda 

dos pais, seus alunos se tornaram grandes amigos, passando, assim, a estudarem juntos. Para 
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essa professora, “mesmo sem conhecer a metodologia, estudávamos a palavra geradora, a 

realidade de cada educando em sala de aula, com base no ‘titulo do ditado’, na época, por 

exemplo ‘A CASA’”, por isso, todas as atividades se relacionavam com o tema moradia. 

A professora cursou o Logos II e participou de vários estágios e capacitações. 

Ensinou durante vinte e cinco anos, nunca gozou uma licença e já está aposentada por tempo 

de serviço. Como sempre se identificou com a sala de aula, continuou lecionando na EJA, 

“trabalhando a metodologia da ‘palavra geradora’”, pois, para ela, essa “é a mais prática”, 

subsidiando a troca de experiências e conhecimentos. Como docente revelou que “gosto de 

valorizar a presença dos educandos em todos os sentidos”: por meio do comparecimento, da 

participação, da realização das lições e por tudo o que eles fazem. Comenta que, “isso é muito 

importante porque ajuda ao educando resgatar e valorizar a sua própria história.” 

Encerrando o seu relato, a professora enalteceu o papel e a responsabilidade de 

todos que integram a EJA: 

 
Tenho a convicção de que nós da EJA, somos chamados a transformar a 
realidade de cada alfabetizando e precisamos conservar a chama do 
entusiasmo e do amor, pela causa, para que esse bem imenso se alastre e 
como conseqüência, dê frutos de cidadania, nessa e nas próximas gerações. 
A responsabilidade é grande, mas a graça de Deus, de sermos luz e caminho, 
não nos faltará nessa missão de abrir os olhos, para a vida, em abundância 
para todos (P5). 

 

(P6) – Essa professora optou em relatar, apenas, a sua escolaridade de modo 

cronológico, tecendo alguns comentários acerca de cada ano letivo. Assim, da Alfabetização 

ao segundo ano do Magistério, observamos que a professora freqüentou uma instituição da 

rede particular de ensino da cidade de Cajazeiras-PB, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, 

dirigido pelas Irmãs Escolares de Nossa Senhora (IENS). Neste, foi alfabetizada pelo método 

tradicional, denominado de silábico. Por este método, diz a professora, “juntávamos as letras 

na formação de sílabas e na formação de palavras, aprendendo a ler.” 

Na 1ª série, a aprendizagem foi de forma contínua e tradicional pelo método 

silábico. Na 2ª série foram utilizados vários livros, já que nas aulas de Português, os textos 

eram para leituras e interpretações. Na 3ª série, a metodologia foi ainda a tradicional, 

continuando a aprendizagem com livro-texto e redação. Na 4ª série, os textos foram 

produzidos pelos próprios alunos, para interpretação e redação. 

Quanto às séries seguintes, destacou alguns pontos centrais de sua aprendizagem: 

na 5ª série, passeios com a finalidade de elaborar um texto descritivo, bem como leituras, 

interpretações e produção textual; na 6ª série, análise de textos literários, produções textuais e 
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interpretações; na 7ª série, aulas com vídeo para interpretação, leitura de livros didáticos e 

literários, produção textual; na 8ª série, continuação e aprofundamento dos assuntos da série 

anterior. 

No que diz respeito ao Magistério, a professora revela que o 1º ano foi de 

“preparação para lecionar, estudo de textos, aulas expositivas, relatórios, seminários etc.”; o 

2º ano foi “a continuação da programação do 1º ano só que aprofundando os conteúdos com 

projetos desenvolvidos pelos alunos”. O 3º ano, a professora cursou na Escola Cenecista João 

Régis Amorim, na cidade de João Pessoa-PB, e constou de “estágios em salas de aula, cursos 

administrados pelos alunos, programas, entre outros”. Após a conclusão do curso de 

Magistério, a professora participou de vários cursos de capacitação e aperfeiçoamento. 

 
 
2.2 Pontos de semelhanças e diferenças no perfil escolar das professoras  

 
 
Desenhado o perfil das seis professoras entrevistadas, com base no relato por elas 

produzido acerca de sua formação escolar e profissional, destacamos, agora, alguns traços 

comuns e diferentes que identificamos em suas narrativas, a fim de analisarmos com mais 

clareza o discurso dessas professoras. 

No que diz respeito à naturalidade das professoras, observamos que três nasceram 

no Alto Sertão da Paraíba, duas não informaram sua origem, e uma registrou, apenas, que era 

da zona rural. 

Quanto à formação escolar, quatro professoras concluíram o curso superior: 

graduação em Pedagogia e/ou Letras; duas só possuem o Ensino Médio: Logos II e 

Magistério. Outro dado relevante a ser considerado é que uma já concluiu o Mestrado em 

Educação e duas concluíram o curso de Especialização: uma em Psicopedagogia e a outra em 

Metodologia do Ensino. 

No tocante ao processo pessoal de alfabetização, essas professoras revelaram que 

aprenderam a ler e a escrever pelo método tradicional de ensino – denominado silábico –, bem 

como pela cartilha ou carta de ABC. 

Outro traço de semelhança refere-se às instituições onde fizeram seus cursos. Das seis 

professoras, cinco estudaram na rede de ensino pública e, apenas, uma estudou em escola privada. 

Em relação à opção profissional, verificamos que duas professoras revelaram que 

não queriam ser educadoras; três não explicitaram se queriam ou não essa profissão, e uma 

expressou em seu relato que passou a ser professora por falta de profissional mais experiente 
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na comunidade da zona rural, onde reside. 

Embora “ser professora” não tenha sido a escolha profissional mencionada pelas 

seis docentes, observamos que todas elas assumiram salas de aula ou outras funções 

pedagógicas nas instituições escolares, por “falta” de outras opções. Desse modo, elas foram 

“incentivadas”, “envolvidas”, “seduzidas” por necessidade ou prazer a permanecerem na área 

da educação. Atualmente, duas delas são professoras universitárias; uma da Educação Básica 

e Ensino Médio; duas continuam na EJA. Somente uma deixou o cargo temporário de 

professora da EJA, para assumir um emprego no comércio. Observamos também que quatro 

professoras conseguiram concluir a graduação e a pós-graduação. Apenas duas, por falta de 

condições, não cursaram o ensino superior. Evidentemente, esse empenho pela educação só 

vem demonstrar que essas professoras valorizam a busca contínua de outros saberes e novos 

conhecimentos. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
 

Quem sou eu? O que produz em mim a presença 
do outro? Uma resposta possível: compreender que 
temos a identidade que os outros nos dão. Mas há 
no interior mesmo desta identidade socialmente 
construída, uma intimidade que articula respostas, 
imposições, significações, incertezas.  

(GERALDI, 2003) 

 
 
Para fundamentar esta tese, escolhemos como principal ponto de ancoragem a 

teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin, especialmente no que se refere ao 

discurso do outro, ao sujeito dialógico, bem como à circulação do(s) discurso(s).  

 
 
3.1 Críticas aos estudos da língua 
 
 

Entre as várias orientações do pensamento do Círculo de Bakhtin, ressaltamos a 

crítica que Bakhtin e Volochinov (1986)7 fizeram às duas correntes teóricas principais do 

pensamento filosófico-lingüístico na época, que os autores denominaram de subjetivismo 

idealista, primeira orientação e objetivismo abstrato, segunda orientação. 

Conforme Bakhtin e Volochinov (1986, p. 72), o subjetivismo idealista se 

interessa tão somente pelo ato da fala, de criação individual, como fundamento da língua. 

Nessa primeira orientação, a língua consiste em um fluxo contínuo de atos de fala, de modo 

que, nada permanece estável, nada conserva sua identidade. Nessa corrente, as leis da criação 

lingüística são as leis da psicologia individual, e são elas que devem ser estudadas pelo 

lingüista e também pelo filósofo da linguagem. Esclarecer o fenômeno lingüístico, nessa 

perspectiva, é reduzi-lo à criação individual e a tarefa do lingüista tem “um caráter preliminar, 

construtivo, descritivo, classificatório, e limita-se simplesmente a preparar a explicação 

exaustiva do fato lingüístico como proveniente de um ato de criação individual, ou então a 

servir a finalidades práticas de aquisição de uma língua dada” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 

1986, p. 72). Esses autores apresentam o pensamento dos principais representantes dessa 

primeira tendência, destacando Wilhelm Humboldt como um dos mais notórios. 

Em se tratando do objetivismo abstrato, Bakhtin e Volochinov (1986) criticam o 
                                                 
7 Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, edição de 1986, obra citada, o sobrenome VOLOCHINOV registra-
se com C, em outros livros registra-se com S. Assim, neste trabalho, esse sobrenome será escrito de acordo com 
registro na obra consultada. 
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ponto de partida: o centro organizador dos fatos da língua, o que faz dela o objeto de uma 

ciência, ser, precisamente, o sistema lingüístico: as formas fonéticas, gramaticais e lexicais da 

língua. Para esta segunda orientação, “a língua é um arco-íris imóvel que domina este fluxo”. 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 77). Por isso, essa corrente defende que “cada 

enunciação, cada ato de criação individual é único e não reiterável, mas em cada enunciação 

encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado 

grupo de locutores” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 77). Esses autores criticam estes 

traços idênticos, considerados normativos para todas as enunciações – traços fonéticos, 

gramaticais e lexicais -, que garantem a unicidade de uma dada língua e sua compreensão por 

todos os locutores de uma mesma comunidade. 

Bakhtin e Volochinov (1986) afirmam também que, do ponto de vista do 

objetivismo abstrato, as leis que governam o sistema da língua são puramente imanentes, 

irredutíveis a leis ideológicas, artísticas ou a quaisquer outras, não podendo depender da 

consciência individual. Para essa orientação, o indivíduo tem que assimilá-la em seu conjunto, 

pois só existe um critério lingüístico: certo ou errado. 

Além disso, “o fato mais significativo é o fosso que separa a história do sistema 

lingüístico em questão da abordagem não histórica, sincrônica. A argumentação fundamental 

faz deste fosso dialético, um fosso intransponível” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 

80). Esses autores consideram a Escola de Genebra, com Ferdinand de Saussure, como a 

principal expressão do objetivismo abstrato. 

Ao concluírem sua crítica epistemológica ao subjetivismo idealista e ao 

objetivismo abstrato, Bakhtin e Volochinov (1986) asseveram que a verdade não se encontra 

exatamente no meio dessas duas orientações: ela está além. Para superar essas duas 

orientações, esses autores postulam uma outra teoria com base na crítica a essas duas 

tendências em vigor, no século passado, a estilística clássica e o estruturalismo. Como estas 

teorias não explicavam o funcionamento da língua, Bakhtin e Volochinov propõem uma teoria 

que concebe a linguagem em uso e os interlocutores inseridos no contexto sócio-histórico. 

Para eles, esse processo se dá por meio da interação verbal, já que “a enunciação é de natureza 

social” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 109). 

Além dessa crítica às duas orientações, Bakhtin (2002, p. 83) afirma: “[...] a 

filosofia da linguagem, a lingüística e a estilística, nascidas e formadas no curso das 

tendências centralizadoras da vida lingüística, ignoravam o plurilingüismo dialogizado que 

personificava as forças centrífugas dessa mesma vida”. Assim, asseguramos que o aspecto 

dialógico do discurso permaneceu inexplorado, por muito tempo, nos estudos da lingüística, 
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da filosofia da linguagem e da estilística que se baseavam numa orientação centralizadora, 

numa categoria de linguagem única, que buscava a unidade na diversidade num mundo de 

falas e línguas diferentes. 

Contrariamente a essa orientação centralizadora de estudar a linguagem, Bakhtin 

postula um outro olhar sobre os fenômenos do discurso ao focalizar as diferentes “linguagens 

sociais”. Dessa forma, a visão de uma linguagem única abre espaço para a concepção de 

linguagem como um fenômeno pluridiscursivo. Na explicação de Bakhtin (2002, p. 98), o 

plurilinguismo deve-se 

 
[...] à coexistência de contradições sócio-ideológicas entre presente e 
passado, entre diferentes épocas do passado, entre diversos grupos sócio-
ideológicos, entre correntes, escolas, círculos, etc., etc. Estes ‘falares’ do 
plurilingüismo entrecruzam-se de maneira multiforme, formando novos 
‘falares’ socialmente típicos. 

 

Assim, do ponto de vista do Círculo de Bakhtin, a linguagem atravessa toda a vida 

social e se renova cotidianamente na enunciação dialógica, tendo em vista que o sentido é 

produzido no processo de comunicação entre indivíduos socialmente organizados. Por isso, 

Bakhtin e Volochinov afirmam que:  

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação 
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, 1986, p. 123). 

 

Desse modo, no tocante ao pensamento bakhtiniano, o dialogismo é o elemento que 

instaura a natureza interdiscursiva da linguagem. Sob essa perspectiva, o fenômeno lingüístico 

passa a ser analisado a partir de questões específicas da interação, da compreensão e da 

significação, trabalhadas de forma discursiva. Ao afirmar que a linguagem é produto da vida 

social, Bakhtin e Volochinov (1993, p. 242-243) mostram que “tanto a linguagem interior como 

a exterior se encontram igualmente orientadas para o ‘outro’, para o ‘ouvinte’. Tanto o falante 

como o ouvinte são participantes conscientes do acontecimento da enunciação, ocupam nele 

posições interdependentes” (tradução nossa). Para Bakhtin (2002, p. 89): 

 
[...] Todo discurso é orientado para a resposta e ele não pode esquivar-se à 
influência profunda do discurso da resposta antecipada. [...] O discurso vivo 
e corrente está imediata e diretamente determinado pelo discurso-resposta 
futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e baseia-se nela. [...] 
Assim é todo diálogo vivo. 
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3.2 Dialogismo 
 
 

A abordagem teórica de um determinado tema sempre representa um desafio. 

Neste trabalho, assumimos esse desafio quando optamos pela análise da linguagem em uma 

perspectiva dialógica. Esta escolha permite-nos observar a comunicação humana como 

construída por pessoas que estabelecem relações sociais, interagem por meio da linguagem e 

compreendem ativamente o mundo verbal e não-verbal. Desse modo, a linguagem humana só 

pode ser entendida como pluridimensional e complexa, e os enunciados dos interlocutores 

vistos como acontecimentos definidos por suas condições contextuais tanto de produção como 

de recepção. 

Pode-se dizer que, no chamado Círculo de Bakhtin, Bakhtin e Volochinov são os 

que mais extensamente discutiram o tema da linguagem. Neste trabalho, não se trata de fazer 

uma exposição sobre a teoria de Bakhtin, mas de destacar e compreender a construção de 

certos conceitos presentes na rede interativa de seus escritos os quais embasarão a análise do 

nosso corpus. 

Nessa perspectiva, seguimos Brait (2003, p. 14), para quem a concepção dialógica 

possibilita “uma incursão pelo fazer bakhtiniano e pelos conceitos fundamentais como 

dialogismo, polifonia, intertextualidade, citatividade, preservando a dimensão de 

incompletude conferida pelo autor e pelo conceito de vozes aí instaurado”. Pela incompletude 

transpira, conseqüentemente, palavra pessoal – palavra do outro como um processo em que a 

linguagem atravessa o indivíduo dialogicamente na interação incessante da vida. Desse modo, 

as palavras, as idéias que vêm de outrem “tecem o discurso individual de forma que as vozes 

– elaboradas, citadas, assimiladas ou simplesmente mascaradas – interpenetram-se de maneira 

a fazer-se ouvir ou a ficar nas sombras autoritárias de um discurso monologizado” (BRAIT, 

2003, p. 14-15, grifo da autora). 

Bakhtin e Volochinov elaboraram em conjunto, já na segunda metade da década de 

1920, uma concepção dialógica de linguagem que tornou célebre esse Círculo na história do 

pensamento lingüístico. No Dicionário de Análise do Discurso de Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 160-161), encontramos o significado de dialogismo como um 

“conceito emprestado ao Círculo de Bakhtin e que se refere às relações que todo enunciado 

mantém com os enunciados produzidos anteriormente, bem como com os enunciados futuros 

que os destinatários poderão produzir.” 

A esse respeito, Todorov (1981 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, 

p. 160) afirma que esse termo é “carregado de uma pluralidade de sentidos muitas vezes 
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embaraçantes”, não somente nos escritos do Círculo de Bakhtin, mas, igualmente, devido às 

diferentes maneiras como ele foi compreendido e retrabalhado por outros pesquisadores. 

Charaudeau e Maingueneau dizem que, se investigarmos esse termo, do ponto de 

vista etimológico, observamos que diálogo (do grego diálogos, “entrevista, discussão”) 

significa “entrevista entre duas ou mais pessoas”, segundo o Dictionnaire historique de la 

langue française (Le ROBERT, 1992 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 

163). Na verdade, a palavra “diálogo” é, geralmente, utilizada nesse sentido restrito por causa 

de uma confusão efetuada entre os dois sufixos dia – (que significa “através”, e, portanto, o 

diálogo é uma fala que circula e se troca) e di – (“dois”). Para esses autores, esse 

deslizamento é igualmente revelador de uma tendência em assimilar a comunicação à troca 

diádica (face a face), considerada como a forma prototípica de toda troca comunicativa, 

apesar de não ser esta a forma mais freqüente. Enfim, para o senso comum, a palavra diálogo 

conota geralmente a idéia de uma troca positiva, conduzida de acordo com regras e tendo o 

objetivo de chegar a um consenso. 

Para Bakhtin e Volochinov (1986), o diálogo – a troca de palavras – vai muito 

mais além, já que é a forma mais natural da linguagem. Ao afirmarem que a interação verbal 

constitui assim a realidade fundamental da linguagem, destacam o diálogo como uma das 

formas mais importantes da interação verbal. Por isso, “pode-se compreender a palavra 

‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas 

colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” e “qualquer 

enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma fração de uma 

corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao 

conhecimento, à política, etc.)”. No entanto, “essa comunicação verbal ininterrupta constitui, 

por sua vez, apenas um momento na evolução contínua, em todas as direções, de um grupo 

social determinado” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 123). 

Bakhtin e Volochinov enfatizam a heterogeneidade concreta da parole, isto é, a 

complexidade multiforme das manifestações de linguagem em situações sociais concretas, ao 

contrário de Saussure e dos estruturalistas, que privilegiam a langue, ou seja, o sistema 

abstrato da língua, com suas características formais passíveis de repetição. 

Desse modo, Bakhtin e Volochinov, além de ampliarem o conceito restrito de 

diálogo como relação face a face entre duas pessoas, trazem para a interação verbal uma outra 

abordagem, uma nova dimensão: a de que a linguagem é constitutivamente dialógica, de 

natureza sócio-ideológica e, portanto, só opera na relação de um eu para um tu, isto é, na 

mediação, de mim para o outro e vice-versa. 
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Por isso, a categoria básica da concepção de linguagem em Bakhtin é a interação 

verbal de caráter dialógico. Para o autor, toda enunciação é um diálogo; faz parte de um 

processo de comunicação ininterrupto. Não há enunciado isolado, todo enunciado pressupõe 

aqueles que o antecederam e todos os que o sucederão: um enunciado é apenas um elo de uma 

cadeia, só podendo ser compreendido no interior dessa cadeia. 

Para Bakhtin, as relações dialógicas são muito particulares e não podem ser 

reduzidas às relações que se estabelecem entre as réplicas de um diálogo real; são muito mais 

amplas, complexas e heterogêneas. Dois enunciados distantes um do outro no tempo e no 

espaço podem revelar uma relação dialógica. Portanto, as relações dialógicas são relações de 

sentido, quer seja entre os enunciados de um diálogo real e específico, quer seja no âmbito 

mais amplo do discurso das idéias criadas por vários autores ao longo do tempo e em espaço 

distintos. 

Assim, ao retratar a dialogicidade de todo dizer, Bakhtin (2002) apresenta três 

dimensões diferentes: (a) todo dizer não pode deixar de se orientar para o ‘já-dito’, ou seja, 

todo enunciado é uma réplica; (b) todo dizer é orientado para a resposta, isto é, todo 

enunciado espera uma réplica; (c) todo dizer é internamente dialogizado, quer dizer, todo 

discurso é heterogeneamente constituído. 

Estas três dimensões sobre a dialogicidade demonstram a relevância dessa 

temática como um elemento central do pensamento bakhtiniano. As idéias de Bakhtin sobre o 

homem e a vida são caracterizadas pelo princípio dialógico. A alteridade constitui o ser 

humano. Na perspectiva bakhtiniana, a noção de dialogismo é concebida como princípio 

fundador da linguagem, isto é, todo enunciado é sempre um enunciado de alguém para 

alguém. Assim sendo, esta idéia de linguagem como uma atividade interativa nega a noção de 

língua somente como forma ou sistema. 

No entanto, como mostra François, o conceito é por demais complexo: 

 
Sabemos, ou melhor, será que sei, o que pode querer dizer esta palavra 
‘dialogismo’? [...] Poderíamos, talvez, colocar o problema em termos de 
preposições: eliminando os ‘monológicos’ falar, sem preposição, falar com 
uma certa pragmática ou falar de, desenvolvendo as qualidades semânticas 
do objeto, interrogar-se sobre os dialógicos, falar a propósito de, com os 
movimentos que isto representa, falar como, falar de outro modo que 
(responde – polemiza), falar sob o olhar de (‘aqui, o que Bakhtin teria dito?’) 
e, principalmente, se perguntar o que é falar-pensar com alguém? Mais 
precisamente, o que é falar-pensar com alguém numa dupla relação de alívio, 
mas também de diálogo desigual, no outro sentido. Pois, nós somos, 
provisoriamente seres vivos, que fazemos falar o sentido potencial 
enigmático do texto escrito (FRANÇOIS, 1997, p. 200). 
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Entendemos que a postura filosófica de Bakhtin e, sobretudo, a orientação de seu 

sistema teórico - fundado no dialogismo - é olhar o mundo como pontos de vista diversos. O 

grande desafio é compreender o movimento dos fenômenos em sua pluralidade, em sua 

diversidade. 

Para mostrar a amplitude das relações dialógicas, Bakhtin argumenta: 

 
A compreensão estreita de dialogismo como debate, polêmica ou paródia. 
Estas são as formas externamente mais óbvias, embora rudimentares, de 
dialogismo. A confiança na palavra do outro, a recepção reverencial (a 
palavra de autoridade), o aprendizado, a busca pelo sentido profundo e sua 
natureza obrigatória, a concordância, suas infinitas gradações e nuanças (mas 
não suas limitações lógicas e restrições puramente referenciais), a 
estratificação de um significado que se sobrepõe a outro, de uma voz que se 
sobrepõe a outra voz, fortalecimento por meio da fusão (mas não 
identificação), a combinação de muitas vozes (um corredor de vozes) que 
amplia a compreensão, o afastamento para além dos limites do 
compreendido, e assim por diante (BAKHTIN, 1995 apud FARACO, 2003, 
p. 65-66). 

 

Bakhtin alerta para outro viés estreito de entender as relações dialógicas ao tomá-

las apenas como debate, polêmica ou paródia, arrolando, neste texto, diversas outras situações 

em que se pode reconhecê-las, por exemplo: a confiança na palavra do outro, a recepção 

reverencial, o aprendizado, a concordância, a combinação de muitas vozes, o afastamento 

para além dos limites do compreendido etc. 

Interpretando o dialogismo bakhtiniano como o elemento que instaura a natureza 

interdiscursiva da linguagem, Brait (1997) ancora a questão do dialogismo numa dupla e 

indissolúvel dimensão: 

(a) diz respeito ao diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes 

discursos que representam uma comunidade, uma cultura, uma sociedade; 

(b) diz respeito às relações que se instituem entre o eu e o outro nos processos discursivos 

instaurados historicamente pelos sujeitos. “E aí, dialógico e dialético aproximam-se, ainda 

que não possam ser confundidos, uma vez que Bakhtin vai falar do eu que se realiza no nós, 

insistindo não na síntese, mas no caráter polifônico dessa relação exibida pela linguagem” 

(BRAIT, 1997, p. 98). 

A essa questão da dimensão dialógica da linguagem, Barros (2003, p. 2) afirma 

que Bakhtin acredita que o monologismo rege a cultura ideológica dos tempos modernos, por 

isso, que a ele opõe o dialogismo, marca essencial da linguagem e princípio constitutivo, 

muitas vezes mascarado, de todo discurso. 

Nessa perspectiva, a linguagem é tudo na vida humana. Por conseguinte uma 
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realidade tão abrangente e com tantas facetas não pode ser compreendida unicamente por 

meio da lingüística. Segundo Bakhtin (2005), a lingüística estrutural é incapaz de apreciar a 

natureza do diálogo. A especificidade das relações dialógicas precisa de uma nova abordagem 

que ele chama metalingüística. Essas relações não são redutíveis às relações lógicas da língua, 

que embora sejam evidentes e necessárias, não esgotam toda a complexidade presente nas 

relações dialógicas. 

A concepção do Círculo sobre a interação verbal amplia as reflexões acerca da 

língua para além da estrutura formal, focalizando a linguagem como atividade em seu 

contexto sócio-histórico. Segundo Faraco (2003, p. 105-106), a concepção de linguagem do 

Círculo é “como atividade, como um conjunto de práticas socioculturais e estão atravessadas 

por diferentes posições avaliativas sociais (concretizam diferentes vozes sociais).” 

Para Bakhtin e Volochinov (1986), a linguagem é um campo de batalha social, o 

local onde os embates são travados tanto pública quanto intimamente. Nessa perspectiva é que 

a linguagem e o poder vivem numa interseção permanente: cada palavra transforma-se na 

arena onde competem as entonações sociais, ou seja, a mesma palavra, sendo dita por um 

camponês, por um operário, um intelectual, um político ou um empresário, não é exatamente 

a mesma palavra. 

A concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin como atividade, como forma de 

ação interindividual, como meio de interação que possibilita na interlocução a prática social 

dos mais diversos tipos de atos, contrapõe-se às concepções de língua, no curso da história 

das idéias lingüísticas. 

A mais antiga dessas concepções continua tendo seus defensores na atualidade. 

Para esses, o homem representa para si o mundo por meio da linguagem e, assim sendo, a 

função da língua é refletir como espelho seu pensamento e seu conhecimento de mundo. 

A outra noção de língua como instrumento de comunicação a considera como um 

código por meio do qual um emissor comunica a um receptor determinadas mensagens. Neste 

caso, a principal função da língua é a transmissão de informações. 

Essas concepções não dão conta do funcionamento da língua, em razão disso, 

Bakhtin inova ao considerar a linguagem em uso e os interlocutores inseridos na história 

produzindo sentido(s) nessa interação. “Na interação vista pelo olhar bakhtiniano, não se 

trocam mensagens, mas se dialogizam axiologias8”, afirma Faraco (2005, p. 219). 

                                                 
8 “A dimensão axiológica é parte inalienável da significação da palavra viva.” Bakhtin dirá que não há, nem pode 
haver enunciados neutros, pois todo enunciado emerge sempre de um contexto cultural saturado de significados e 
valores e é sempre um ato responsivo, ou seja, uma tomada de posição neste contexto (FARACO, 2003, p. 25 e 57). 
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Conforme Clark e Holquist (1998, p. 243), “[...] o lugar onde a linguagem habita, 

de acordo com Bakhtin, não é algures, nem outro no espaço ou passado no tempo. Ela se 

encontra, antes, aqui e agora; vive na enunciação concreta, [...]”. E por isso, Bakhtin e 

Volochinov (1986, p. 113) postulam que “a situação social mais imediata e o meio social mais 

amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação que é uma estrutura puramente social.” 

Baseando-nos nestas posições teóricas, compreendemos, cada vez mais, a 

complexidade dos fenômenos interação e linguagem na interação. 

 
Da concepção da interação como evento fundamentalmente socioaxiológico 
é que emerge a concepção bakhtiniana de linguagem como heteroglossia, 
isto é, como um conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais 
e, mais relevante para ele, o contínuo processo de encontros e desencontros, 
de aceitação e recusa, de absorção e transmutação das vozes sociais – 
fenômeno que ele designa de heteroglossia dialogizada (FARACO, 2005, p. 
219). 

 

Como vemos, o Círculo de Bakhtin não reduz a questão do dizer à esfera das 

relações interindividuais ou à esfera das relações sociais pensadas sobre o modo de interagir 

entre grupos humanos. Seu foco de investigação são as relações dialógicas em sentido amplo, 

entendidas como relações de sentido que derivam da responsividade – da tomada de posição 

axiológica – inerente a todo e qualquer enunciado. 

Nessa perspectiva, o desafio é como não perder de vista a realidade heterogênea da 

linguagem na interação. Por isso, para tentar compreender a linguagem, como diz Geraldi 

(1996, p. 22), “[...] há que mergulhar em seu mar contínuo de discursos para sentir a onda e, 

vivendo-a, compreendê-la em seu movimento e no seu impacto na pele do observador, [...]”. 

Eis, por conseguinte, o grande desafio para os interacionistas frente também aos dilemas e 

paradoxos deste nosso tempo. 

Para esse desafio, as idéias de Bakhtin permanecem atuais, bem como relevantes 

para os estudos lingüísticos e, de modo geral, para todos os que investigam a linguagem. Por 

isso, Todorov, em seu Prefácio à edição francesa de Estética da Criação Verbal (1979, p. I), 

afirma que a figura de Mikhail Bakhtin aparece como uma das “mais fascinantes e também 

enigmáticas da cultura européia de meados do século XX”. “A fascinação é facilmente 

compreensível: obra rica e original à qual nada pode ser comparado na produção soviética em 

matéria de ciências humanas” (TODOROV, 2003, p. xiii). 

Além disso, nesse prefácio, Todorov (2003, p. xxvi) também ressalta a unidade da 

obra de Bakhtin, presente nele desde antes do livro sobre Dostoiévski e até seus últimos 
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escritos, segundo a qual “o inter-humano é constitutivo do humano”. Para Bakhtin, conforme 

Todorov (2003), os homens são diferentes, o que implica que são necessariamente vários: a 

multiplicidade dos homens é a verdade do próprio ser do homem. 

 
[...] Bakhtin não cessou de procurar o que pode nos parecer agora diferentes 
linguagens destinadas a afirmar um único e mesmo pensamento. 
Poderíamos, desse ponto de vista, distinguir quatro grandes períodos (quatro 
linguagens), conforme a natureza do campo em que ele observa a ação desse 
pensamento: fenomenológico; sociológico; lingüístico; histórico-literário. 
No decorrer de um quinto período (os últimos anos), Bakhtin tenta a síntese 
dessas quatro linguagens diferentes (TODOROV, 2003, p. xxvi). 

 

O conjunto dessas linguagens expressa o pensamento condutor da obra 

bakhtiniana: a irredutibilidade da entidade transindividual. E o projeto comum de Bakhtin tem 

a participação de todas essas vastas explorações (TODOROV, 2003).  

 
 

3.2.1 Lugar da palavra na interação verbal 
 
 
Concebendo o dialogismo como o princípio fundador da linguagem e a condição 

de sentido do discurso, Bakhtin trata do fenômeno da interação verbal destacando o processo 

de enunciação, e define a palavra como um ato bilateral. “[...] Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. [...] A palavra é o território comum 

do locutor e do interlocutor” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 113). Eis uma das teses 

do dialogismo bakhtiniano, que se fundamenta no princípio constitutivo da linguagem em sua 

relação com o outro. 

 
Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 
citadas) é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 
assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. 
Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom 
valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos (BAKHTIN, 
2003, p. 294-295). 

 

Por isso, a palavra é, na vida cotidiana, o material privilegiado da comunicação. Os 

enunciados construídos a partir da interação verbal exprimem e realimentam a ideologia do 

cotidiano. A ideologia do cotidiano é um termo utilizado por Bakhtin para explicitar o 

domínio da palavra interior e exterior desordenado e ainda não fixado num sistema. A 

ideologia se expressa por meio de cada um de nossos atos, gestos ou palavras, permitindo que 
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os sistemas ideológicos constituídos (religião, ciência, arte, moral) cristalizem-se a partir dela. 

Nesse sentido, é no fluxo da interação verbal que a palavra se concretiza como 

signo ideológico, que se transforma e ganha diferentes significados, de acordo com o contexto 

em que ela surge. Constituído pelo fenômeno da interação social, o diálogo se revela como 

forma de ligação entre a linguagem e a vida. Buscando situar o diálogo no amplo conjunto de 

textos que constitui a estrutura simbólica-ideológica de uma cultura, Bakhtin ressalta sua 

preocupação com o contexto ideológico e a forma como este exerce uma influência constante 

sobre a consciência individual e vice-versa. 

Desse modo, cada época e cada grupo social têm seu repertório de formas de 

discurso que reflete e refrata o cotidiano. A palavra é a revelação de um espaço no qual os 

valores fundamentais de uma dada sociedade se explicitam e se confrontam. Por isso, Bakhtin 

e Volochinov nos dizem: 

 
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É 
portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas 
as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda 
não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas 
ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio no qual 
se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 
tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não 
tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A 
palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras 
das mudanças sociais (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 41). 

 

Tendo em vista esta perspectiva teórica, podemos afirmar que o discurso não é 

individual, tanto pelo fato de que ele se constrói entre interlocutores que são seres sociais; 

quanto pelo fato de que ele se constrói como um diálogo entre discursos, ou seja, estabelece 

relações com outros discursos. Por isso, a palavra é sempre habitada pela palavra do outro. 

Bakhtin e Volochinov ao discutirem a questão da palavra, da ideologia, da 

interação e das relações estabelecidas entre psiquismo e ideologia, apontam para a alteridade 

constitutiva do ser, ou seja, para a concepção bakhtiniana de “outro”. Para esses autores, “o 

signo ideológico é o território comum, tanto do psiquismo quanto da ideologia; é um terreno 

concreto, sociológico e significante” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 57). 

 
 
3.2.2 Enunciado e enunciação 

 
 
Além dessas abordagens, interessa-nos também destacar um aspecto relevante nas 
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reflexões do Círculo de Bakhtin sobre a concepção de enunciado e enunciação, uma vez que 

analisamos os enunciados das professoras. 

Os termos enunciado e enunciação têm sido utilizados por diversas teorias 

lingüísticas, sendo elas enunciativas ou não, assumindo, portanto, sentidos teóricos também 

diferentes. Por causa disso, há um leque de definições e usos lingüísticos. 

Neste trabalho, optamos pelo conceito adotado pelo Círculo de Bakhtin, tendo em 

vista que as noções de enunciado e enunciação têm papel preponderante na concepção de 

linguagem concebida por esse Círculo. Ressaltamos que essas noções vão sendo elaboradas 

no conjunto das obras e não em um texto específico. Segundo Brait e Melo (2005, p. 65), 

Bakhtin e seu Círculo propõem reflexões acerca de enunciado e enunciação em estreita 

articulação com signo ideológico, palavra, interação, texto, discurso, dialogismo, polifonia e 

outras categorias constitutivas do processo enunciativo-discursivo. Por isso, que a definição 

desses termos não se encontra pronta em uma determinada obra. 

 
O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é 
impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa 
própria idéia – seja filosófica, científica, artística – nasce e se forma no 
processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não pode 
deixar de encontrar seu reflexo também nas formas de expressão verbalizada 
do nosso pensamento (BAKHTIN, 2003, p. 298, grifo do autor). 

 

Nossas idéias estão sempre em consonância ou em luta com os pensamentos dos 

outros. Nossos textos surgem a partir de uma ativa posição responsiva (BAKHTIN, 2003) 

inerente a toda ato de linguagem. Quando falamos, nos posicionamos em relação ao já-dito, o 

que demonstra que o enunciado é sempre uma resposta. 

Na teoria bakhtiniana, a enunciação tem caráter interativo, social, histórico e 

cultural. Em razão disso, Bakhtin e Volochinov dizem categoricamente: “o ato de fala, seu 

produto, a enunciação, não pode de forma alguma ser considerado como individual [...]; não 

pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é 

de natureza social” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 109). 

Na arquitetura bakhtiniana, “[...] a enunciação é o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser 

substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra 

dirige-se a um interlocutor [...]” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 112). Dessa forma, 

na visão dialógica, o locutor constrói seu enunciado em função do interlocutor, que também 

tem um papel ativo e constitutivo na formulação dos enunciados. Assim, inserir o locutor e o 
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receptor no funcionamento da linguagem é admitir que o processo de compreensão não se 

limita apenas à identificação da forma lingüística, pois, entendemos que a compreensão é um 

processo ativo. Compreender a enunciação de outra pessoa requer uma orientação específica 

do ouvinte em relação a ela; além disso, é preciso que o interlocutor encontre o lugar dessa 

enunciação no contexto de suas significações anteriores. 

No processo de compreensão, a cada palavra do outro fazemos corresponder uma 

série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem 

nossas réplicas, mais profunda e real é a nossa compreensão. Compreender é, portanto, opor à 

palavra do locutor uma contrapalavra. O sentido construído na compreensão ativa e 

responsiva é o traço de união entre os interlocutores. Para Bakhtin, o sentido de um enunciado 

não está na palavra nem na alma do falante, assim como também não está na alma do 

interlocutor; o sentido do enunciado é, melhor dizendo, o efeito da interação do locutor e do 

receptor produzido por meio do material de um determinado complexo sonoro. 

Metaforicamente, Bakhtin e Volochinov dizem que o significado ou o sentido de um 

enunciado “é como uma faísca elétrica que só se produz quando há contato dos dois pólos 

opostos. [...] Só a corrente da interação verbal fornece à palavra a luz de sua significação” 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 132). 

A compreensão, além de ser um processo ativo, é também um processo criativo, 

por isso, Bakhtin afirma que aquele que compreende participa do diálogo, continuando a 

criação de seu interlocutor, multiplicando a riqueza do já-dito. 

Um dos méritos de Marxismo e Filosofia da Linguagem, segundo Brait e Melo 

(2005, p. 68), foi ter propagado a idéia de enunciação, de sujeito e de história na existência de 

um enunciado concreto, além disso, ter concebido a enunciação como sendo de natureza 

constitutivamente social e histórica, nesse sentido, as enunciações produzidas fazem circular 

os discursos. 

A respeito de enunciado e contexto, em Discurso na Vida e Discurso na Arte – 

sobre poética sociológica – Voloshinov ([19--] - 1ª edição de 1926) postula que o enunciado 

possui uma parte verbal e uma parte extraverbal. Para esse autor, o contexto extraverbal do 

enunciado compreende três fatores: “(1) o horizonte espacial comum dos interlocutores (a 

unidade do visível); (2) o conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos 

interlocutores; e (3) sua avaliação comum dessa situação” (VOLOSHINOV, [19--], p. 5 - 1ª 

edição de 1926). Observa-se que esses fatores representam o processo interativo, isto é, a 

existência do verbal e do não-verbal integrando a situação e o contexto histórico. É disso tudo 

que o sentido do enunciado dependerá. 
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Outro aspecto importante é a “orientação social” do enunciado, a dependência do 

enunciado face ao peso hierárquico e social do auditório, (isto é, a(s) classe(s) social(is) à(s) 

qual(is) pertence(m) os interlocutores, sua relação entre enunciado e auditório). Assim, para 

Voloshinov ([19--], p. 8 - 1ª edição de 1930) esta orientação social estará presente em todo 

enunciado verbal ou não-verbal. Ela é precisamente uma das forças vivas e constitutivas que 

organizam o contexto do enunciado – a situação –, determinam a sua forma estilística, bem 

como a sua estrutura gramatical. 

Além dessa orientação social, todo enunciado real, verdadeiro, comporta um 

sentido, um conteúdo. Nas palavras de Voloshinov ([19--] - 1ª edição de 1930), o enunciado, 

se é privado de conteúdo, transforma-se em um simples arranjo de sons sem significação, e 

ele passa a não mais caracterizar uma interação verbal. Quanto ao sentido do enunciado, este 

permanecerá obscuro se nós não conhecermos o conjunto das circunstâncias nas quais ele foi 

pronunciado. Desse modo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o contexto, o 

enunciado terá um sentido, a cada vez, diferente:  

 
[...] quase todas as palavras de nossa língua têm inúmeras significações em 
função do sentido do enunciado por inteiro; sentido que depende, ao mesmo 
tempo, das circunstâncias imediatas que suscitaram o enunciado e das causas 
sociais mediatas que estão na origem do ato de comunicação verbal 
considerado (VOLOSHINOV, [19--], p. 9 - 1ª edição de 1930). 

 

Voloshinov ([19--] - 1ª edição de 1930) apresenta três aspectos que formam a parte 

extraverbal do enunciado, ou seja, a situação: (a) o espaço e o tempo do evento; (b) o objeto 

ou o tema do enunciado (aquilo de que se fala); e (c) a posição dos interlocutores diante do 

fato – a “avaliação”. Assim, é precisamente a diferença das situações que determina a 

diferença de sentidos de uma única e mesma expressão. Esse autor observa também que não 

existe enunciado – seja de natureza científica, filosófica ou literária – que possa abrir mão de 

uma certa parcela de subentendido. 

Em relação à forma de enunciados verbais, Voloshinov ([19--] - 1ª edição de 1930) 

diz que é preciso definir os vínculos existentes entre a forma verbal do enunciado, sua 

situação e seu auditório. Mas não basta só isso, é necessário destacar os elementos 

fundamentais que organizam a forma do enunciado: (a) a entonação – o timbre expressivo da 

palavra -; (b) a escolha lexical; e (c) sua disposição no interior como um todo. Estes três 

elementos servem à construção de todo enunciado compreensível – aquele que possui um 

conteúdo e é socialmente orientado. 

Ao explicar estes três elementos, Voloshinov ([19--] - 1ª edição de 1930) ressalta o 
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papel da entonação como sentido geral, significação global dos enunciados verbais. A 

situação e seu respectivo auditório determinam a entonação por meio da qual se efetua a 

escolha e a ordenação das palavras, isto faz com que o enunciado alcance sentido próprio. Nas 

palavras desse autor, “a entonação desempenha o papel de um guia particularmente sutil e 

sensível no interior das relações sociais que, em uma determinada situação, se estabelecem 

entre o locutor e o ouvinte. [...] A entonação é a expressão fônica da avaliação social” 

(VOLOSHINOV, [19--], p. 12 - 1ª edição de 1930). 

Para Brait (1997, p. 97), a “avaliação social” realizada pelo sujeito é um conceito 

retomado no conjunto das obras de Bakhtin. Este envolve uma atividade de competência 

avaliativa e interpretativa de sujeitos em processo de interação. Segundo essa autora, essa 

avaliação social é o julgamento da situação que interfere na estrutura do enunciado e, por isso, 

deixa no produto enunciado as marcas do processo de enunciação. 

É nesse painel da arquitetura bakhtiniana, que queremos (re)afirmar a relevância 

do pensamento de Bakhtin sobre o enunciado e a enunciação, sobretudo quando este autor 

declara: 

 
O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já existente 
fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes dele, 
absolutamente novo e singular, e que ainda por cima tem relação com o 
valor (com a verdade, com a bondade, com a beleza, etc.). Contudo, alguma 
coisa criada é sempre criada a partir de algo dado (a linguagem, o fenômeno 
observado da realidade, um sentimento vivenciado, o próprio sujeito falante, 
o acabado em sua visão de mundo, etc.). Todo o dado se transforma em 
criado (BAKHTIN, 2003, p. 326). 

 

Bakhtin afirma que o enunciado nunca é apenas um reflexo, dado e acabado, já 

que ele cria algo que não existia antes. Entretanto, esse autor diz, também, que alguma coisa 

só é criada a partir de algo dado. Esta explicação acerca do enunciado só vem ressaltar a 

concepção dialógica da linguagem, tendo em vista que Bakhtin sempre se opusera a que a 

linguagem se tornasse mecânica e autoritária, pois ele depreciava o monólogo e defendia a 

idéia de abertura e incompletude, daí as oposições invocadas por esse autor em seus escritos, 

tais como ser/vir-a-ser, dado/criado e acabado/inacabado. O ponto de vista de Bakhtin se 

punha a favor desse segundo termo, de sentido aberto. 

Compreendemos com Bakhtin, que as possibilidades e as perspectivas que estão 

presentes nas palavras são infinitas. Nosso enfoque, neste trabalho, centrar-se-á no discurso de 

professoras da EJA como forma de retomada da Proposta, bem como de construção de 

outro(s) discurso(s), isto é, para aquilo que Bakhtin denomina de criado, pois, ele vê e 
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compreende o mundo como um processo em formação e o homem como um ser em formação, 

daí sua aversão a toda idéia do monologicamente fechado e da conclusão como ponto final. 

 
 

3.3 Discurso do outro 
 
 

Investigarmos os modos de retomada, no discurso de professoras da EJA com base 

na Proposta, requer a explicitação desse conceito-chave para fundamentar este trabalho. 

Historicamente, nas gramáticas normativas ou tradicionais e na prática pedagógica, o discurso 

citado – direto, indireto e indireto livre – é estudado ao nível da sintaxe da frase. Esta 

perspectiva de estudo reduz o exame das modificações lingüísticas e estilísticas que decorrem 

do uso desse fenômeno, por isso, não nos interessa analisarmos, no discurso dessas 

professoras, a estrutura gramatical do discurso citado, mas, os diferentes modos de 

funcionamento dialógico, os efeitos de sentido produzidos por esta diversidade, na inter-

relação dinâmica que se estabelece entre contexto narrativo e discurso citado. Nos estudos que 

Bakhtin e Volochinov (1986, p. 148-151) fazem dos esquemas de citação do discurso, esta 

dinâmica se traduz ora na delimitação ora na dissolução das fronteiras que separam a palavra 

citada daquela que cita, construindo a proximidade ou a distância do narrador em relação ao 

discurso citado. 

Conforme Cunha (1992b, p. 108), para se investigar o discurso reportado nas falas, 

é preciso abordá-lo na perspectiva bakhtiniana do discurso retomado e modificado devido ao 

processo de reacentuações diversas, pois, para Bakhtin e Volochinov (1986, p. 146), 

“naturalmente, há diferenças essenciais entre a recepção ativa da enunciação de outrem e sua 

transmissão no interior de um contexto”. Nesse sentido, por mais “fiel” que seja a transmissão 

do discurso de outrem, o fato de isolar o recorte de fala do seu contexto de origem para 

explicitá-la em outro lugar, ocorrerá, nessa dinâmica, modificações. Além disso, na fala, “as 

seqüências de palavras são produzidas com entoação e acentos específicos e são 

acompanhadas por gestos, atitudes, eventos, situações” (CUNHA, 1998, p. 134).  

A idéia central do pensamento de Bakhtin é o dialogismo, é a idéia do outro, da 

interação e do embate entre a palavra de um e de outrem, da enunciação sendo construída 

discursivamente. Nesse sentido, em “Para uma história das formas da enunciação nas 

construções sintáticas”, Bakhtin e Volochinov (1986) apresentam uma “tentativa de aplicação 

do método sociológico aos problemas sintáticos”. O objetivo desses autores se justifica, tendo 

em vista que as questões acerca da sintaxe eram tratadas da mesma maneira que os fenômenos 
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morfológicos por meio de princípios e métodos tradicionais da lingüística, ou seja, à luz do 

objetivismo abstrato. 

Apesar desse tratamento, Bakhtin e Volochinov (1986) afirmam que as 

construções sintáticas são de enorme relevância para se compreender a língua e seu processo 

de evolução, por isso, dentre todas as formas lingüísticas, as sintáticas são as que mais se 

aproximam da enunciação, isto é, das condições reais da fala. Em razão disso, esses autores 

esclarecem que o estudo da sintaxe só é viável no bojo de uma teoria da enunciação. Assim, a 

solução para os problemas sintáticos também só é possível sobre a base da comunicação 

verbal. 

Nessa perspectiva, esses autores vão dedicar-se ao estudo do discurso citado, 

considerado por eles um problema específico da sintaxe, ao afirmarem que a dimensão 

escolhida deve ser analisada de uma perspectiva enunciativo-discursiva, isto é, a questão do 

discurso citado deve ser trabalhada de maneira diferente das abordagens gramaticais ou 

estilísticas. Por isto, os autores afirmam que o nó da questão é o discurso citado, isto é: 

 
Os esquemas lingüísticos (discurso direto, discurso indireto, discurso 
indireto livre), as modificações desses esquemas e as variantes dessas 
modificações que encontramos na língua, e que servem para a transmissão 
das enunciações de outrem e para a integração dessas enunciações, enquanto 
enunciações de outrem, num contexto monológico coerente. [...]. Ninguém 
foi capaz de discernir nessa questão da sintaxe à primeira vista secundária os 
problemas de enorme significação que ela coloca para a lingüística [...] 
(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1986, p. 143). 

 

Bakhtin e Volochinov (1986) traçaram uma orientação sociológica em lingüística, 

para tratarem o fenômeno de transmissão da palavra de outrem, delimitando como fronteira o 

fenômeno social da interação verbal em seu todo, realizada por meio da enunciação ou das 

enunciações. Bakhtin e Volochinov (1986, p. 144) postulam que “o discurso citado é o 

discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre 

o discurso, uma enunciação sobre a enunciação”. Nas palavras de Cunha (1992b, p. 115), essa 

afirmação categórica de Bakhtin e Volochinov (1986) “impossibilita tratarmos ‘de discurso 

reportado’9 sem considerarmos o contexto narrativo no qual vem se inserir e no qual circula a 

enunciação ‘autônoma’ de um outro sujeito”. Assim sendo, essa inter-relação dinâmica 

                                                 
9 Segundo Cunha (2005b, p. 102, grifo da autora), “discurso reportado (DR) é o termo genérico que engloba as 
três formas de citação: discursos direto (DD), indireto (DI) e indireto livre (DIL).” Para a autora, “o DR é um 
conteúdo tradicionalmente apresentado nas gramáticas e livros didáticos, do ensino fundamental à educação 
superior, seja como estilo, seja como discurso direto, indireto e indireto livre.” Cunha (2005b) considera “um 
tema de extrema relevância no uso, no ensino-aprendizagem da língua e da literatura e das Ciências Humanas em 
geral, uma vez que revela a relação ao discurso do outro e, por conseguinte, ao outro.” 
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constitui o objeto de estudo do discurso retomado. Por isso, para Cunha (1997, p. 309), “o 

discurso relatado não é só o que é marcado como tal pelo relator, mas também o que é 

percebido como tal pelo interlocutor que reconhece diferentes vozes no discurso”. 

Para estudarmos o discurso de outrem na perspectiva bakhtiniana, faz-se 

necessário compreendê-lo como um discurso retomado que está sujeito a diversas 

acentuações, pois, refletem tendências básicas e constantes da recepção ativa do discurso de 

outrem. Bakhtin e Volochinov (1986, p. 145) questionam e esclarecem esse problema. 

“Como, na realidade, apreendemos o discurso de outrem?”. Eles afirmam que encontramos 

nas formas do discurso citado um documento objetivo que nos dá indicações sobre as 

tendências sociais estáveis características da apreensão ativa do discurso de outrem que se 

manifestam nas formas da língua – numa enunciação concreta. Assim, onde no discurso vem 

se inscrever o discurso dos outros? Para Cunha (2005c, p. 112), “essa operação é de um 

enxerto entre dois tecidos. A inserção de uma citação supõe o trabalho do sujeito que cita, que 

o fragmento de discurso selecionado não é neutro para o receptor”. A autora postula que tanto 

o ato de selecionar como de inserir obrigam o sujeito a pensar, julgar, pesar e avaliar. 

Para Bakhtin e Volochinov (1986, p. 142), a transmissão deve considerar uma 

terceira pessoa – “a pessoa a quem estão sendo transmitidas as enunciações citadas”. E é 

exatamente essa orientação para uma terceira pessoa que intensifica a influência das forças 

sociais organizadas sobre o modo de apreensão do discurso. Segundo Cunha (2004b, p. 242, 

grifo da autora), “Bakhtin/Volochinov (1995) e Bakhtin (1981, 1993) tiveram a originalidade 

de abordar o discurso como circulante e o discurso citado como um fenômeno relacional: uma 

‘relação de falas’ e uma fala relacionante, que concerne no mínimo dois atos de enunciação e 

três sujeitos.” 

Abordando o funcionamento dialógico das vozes no discurso, Cunha (2002, p. 

166) afirma que “é por meio das formas marcadas e não marcadas de dialogismo que 

percebemos a posição e os pontos de vista do enunciador do discurso atual, o grau de 

distância ou de adesão aos discursos dos enunciadores citados ou mencionados, e os lugares 

ocupados por eles.” 

Nesse sentido, para efetuar-se o trabalho de análise do dialogismo, destacam-se 

duas tendências, segundo Cunha (2002): a primeira, baseada nas pesquisas de Authier-Revuz 

(1978), Gaulmyn (1983), Martins (1989), trata a presença do discurso de outrem como 

discurso direto, direto livre, indireto, narrativizado, indireto livre e modelos mistos; a 

segunda, formulada por Bakhtin e utilizada de modo diferente por Gardin (1976), 

Maingueneau (1980), Fiala (1986), Cunha (1992), Rosier (1999), Moirand (1999), Authier-
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Revuz (2001), Fairclough (2001), entre outros, analisa: 

 
A dinâmica da interação entre o discurso de outrem e o contexto no qual ele 
aparece, para compreender as posições dos sujeitos, que podem ser aliados 
ideologicamente, adversários, portadores de verdade, de erro, etc.. A análise 
da tensão entre contexto introdutor da citação e formas de representação de 
outro discurso vai além de uma classificação da citação com base em 
critérios tipográficos e lingüísticos (CUNHA, 2002, p. 169, grifo da autora). 

 

É com base nessa segunda tendência – formulada por Bakhtin – que analisamos o 

dialogismo entre os enunciados no discurso de professoras da EJA sobre a Proposta. Nas 

palavras de Cunha (2004b, p. 242), “[...] a retomada é um fenômeno aberto e dinâmico, ligado 

às múltiplas maneiras como os sujeitos falantes recebem e reorientam a fala alheia.” 

Baseando-se em Bakhtin e Volochinov, Cunha (1992b, p. 115) mostra que:  

1. não existem formas de discurso reportado, mas esquemas, configurações de retomadas da 

fala do outro, com tendências para o discurso direto, indireto ou indireto livre;  

2. há uma posição especial do locutor ao interagir com o discurso de outrem. No processo de 

retomada-modificação de um discurso, o locutor se auto-introduz como autor da retomada por 

meio de descrições, tematizações, etc.;  

3. os esquemas são estratégias discursivas elaboradas como uma nova enunciação dialógica. 

Já para Authier-Revuz (2004), o que chama a atenção em Marxismo e Filosofia 

da Linguagem (1986) é a tendência nova de análise do discurso indireto livre: nos limites de 

uma única e mesma construção lingüística, ouve-se ressoar os acentos de duas vozes 

diferentes. “De acordo com a expressão de Bakhtin, o discurso indireto livre abre às formas 

híbridas e aos gêneros, que são sua sistematização” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 38). 

Além do discurso citado, Bakhtin e Volochinov (1986, p. 148) teorizam sobre a 

mediação entre o discurso interior e a apreensão da enunciação de outrem – “a palavra vai à 

palavra”. Para a efetivação desse processo, eles expõem duas operações: a réplica interior e o 

comentário efetivo, estes são organicamente ligados na unidade da apreensão ativa e não são 

isoláveis. Esses autores afirmam que essas duas operações de apreensão realizam-se no 

discurso citado que engloba o contexto narrativo. Estes fundem-se por meio de relações 

dinâmicas, complexas e tensas. 

Ora, se o discurso citado e o contexto narrativo estão entrelaçados, impossível 

analisar as formas de transmissão do discurso de outrem separadamente sem levar em conta 

essa relação. Daí, segundo Bakhtin e Volochinov (1986, p. 148), o erro fundamental dos 

pesquisadores é estudar o discurso citado sistematicamente divorciado do contexto narrativo, 
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uma vez que o objeto verdadeiro da pesquisa deve ser exatamente essa interação dinâmica 

dessas duas dimensões, o discurso a transmitir e aquele que serve para transmiti-lo. 

Evidentemente, essa dinâmica reflete a dinâmica da inter-relação social dos indivíduos no 

meio social. 

Na interação entre discurso narrativo e discurso citado, ou seja, na relação do 

locutor com o discurso que ele retoma, Bakhtin e Volochinov (1986, p. 150) definem duas 

orientações. A primeira, denominada estilo linear, o locutor conserva o discurso de outrem, 

cria fronteiras nítidas à volta do discurso citado, por isso, existe completa homogeneidade 

estilística de todo o texto. A segunda, designada estilo pictórico, o locutor infiltra suas 

réplicas e seus comentários individuais no discurso de outrem, desfazendo a estrutura 

compacta do discurso citado e apagando as fronteiras entre os dois, manifestando-se, assim, 

numa diversidade de enunciados. 

A concepção teórica de Bakhtin sobre a transmissão e o exame das palavras de 

outrem é muito relevante para analisarmos esse discurso, uma vez que 

 
[...] fala-se no cotidiano sobretudo a respeito daquilo que os outros dizem – 
transmitem-se, evocam-se, ponderam-se, ou julgam-se as palavras dos 
outros, as opiniões, as declarações, as informações; indigna-se ou concorda-
se com elas, discorda-se delas, refere-se a elas, etc. (BAKHTIN, 2002, p. 
138-139).  

 

Apesar do discurso de outrem ser um dos temas mais divulgados e essenciais da 

fala humana, antes dos estudos bakhtinianos, os estudos não o abordavam do ponto de vista 

da enunciação mas da perspectiva gramatical, estrutural, em que o foco investigativo era 

somente nas formas do discurso citado: direto, indireto e indireto livre. 

Ao ressaltar algumas abordagens do discurso reportado, Cunha (2005b) postula 

que, mesmo antes de ser considerado um conteúdo da gramática, já fora objeto de estudo da 

retórica antiga. “A partir do século XVIII, a ênfase é dada à tipografia e à inserção dos 

diálogos em discurso direto na narração” (ROSIER, 1999 apud CUNHA, 2005b, p. 103). 

Somente nos últimos vinte anos, o discurso reportado foi investigado na 

perspectiva enunciativa. Entre esses estudos, destacamos os de Cunha (1992a, 1992b), para 

quem o discurso reportado não se restringe aos aspectos formais, como prescreve a gramática, 

mas há diversos modos de retomada do discurso de outrem, como mostram  

 
[...] os locutores, em graus diferentes, assumem uma atitude em relação ao 
discurso original que se revela através de modificações, retematizações, 
comentários e julgamentos, marcados diferentemente, visto que todo 
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discurso reportado serve a um propósito numa situação sócio-histórica 
(CUNHA, 2005b, p. 103). 

 

A esse respeito, Cunha (1992a, 1992b) e Brait (2001) asseguram que o discurso 

citado, trabalhado por Bakhtin e Volochinov (1986), de forma pioneira, dá continuidade à 

configuração do “outro” e sua participação na constituição do sujeito e das identidades, 

surpreendendo-o enquanto discurso presente no discurso, uma forma de “heterogeneidade 

mostrada”, na visão de Authier-Revuz (1990), e que aponta para dois ângulos: o “outro” 

enquanto discurso e o “outro” enquanto receptor.  

Esse conceito de “outro” é desenvolvido na obra bakhtiniana, baseando-se em suas 

reflexões sobre a linguagem enquanto condição humana constitutiva. 

Expondo as suas idéias sobre a “hermenêutica do cotidiano”, Bakhtin (2002, p. 

139) assinala que as nossas conversas diárias são repletas de transmissões e interpretações das 

palavras dos outros. Por isso, prestando atenção às nossas falas, observamos que a todo 

momento estamos fazendo citações, referências às palavras de um interlocutor, às nossas 

palavras, a um filme, a um jornal, a um livro, a uma novela, a um fato recente, etc. “A maioria 

das informações e opiniões não são transmitidas geralmente, em forma direta, originária do 

próprio falante, mas referem-se a uma fonte geral indeterminada: ‘ouvi dizer’, ‘consideram’, 

‘pensam’, etc.” (BAKHTIN, 2002, p. 140). 

Em razão disso, observamos também que os procedimentos de transmissão do 

discurso alheio dependem do contexto, por isso são muito variados. Assim, o discurso de 

outrem está sujeito e submetido a diversas interpretações, (re)considerações, (re)acentuações, 

enfim, a transformações de sentido, já que não podemos “separar os procedimentos de 

elaboração deste discurso dos procedimentos de seu enquadramento contextual (dialógico): 

um se relaciona indissoluvelmente ao outro” (BAKHTIN, 2002, p. 141). 

Com base nas investigações sobre apreensão do discurso de outrem, Bakhtin 

articula formas de citação e gênero, percorre o discurso literário em obras de sua época, entre 

elas a Dostoievski, criador do romance polifônico, para Bakhtin. 

A reflexão sobre o discurso de outrem desloca Bakhtin do campo da teoria literária 

para o do uso ideológico da palavra. Dessa forma, o objetivo da assimilação da palavra de 

outrem busca definir a nossa atitude ideológica em relação ao mundo e o nosso 

comportamento, daí, Bakhtin postular duas categorias da palavra de outrem: a palavra 

autoritária e a palavra interiormente persuasiva. A primeira exige dos interlocutores “o 

reconhecimento e a assimilação, [...] a encontramos unida à autoridade. A palavra autoritária 
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já foi reconhecida no passado. É uma palavra encontrada de antemão. [...] (a autoridade do 

dogma religioso, a autoridade reconhecida da ciência, a autoridade do livro da moda), [...]” 

(BAKHTIN, 2002, p. 143, grifo do autor). A segunda se liga a “nossa palavra” que “se 

elabora gradual e lentamente a partir das palavras reconhecidas e assimiladas dos outros, e no 

início suas fronteiras são quase imperceptíveis” (BAKHTIN, 2002, p. 145). Por isso, para o 

autor, a palavra persuasiva interior é explicitada como metade nossa, metade também de 

outrem. Ela nasce nas relações sociais, dos diferentes pontos de vista verbais e ideológicos, 

entra num inter-relacionamento tenso e num conflito com as palavras interiormente 

persuasivas. “A estrutura semântica da palavra interiormente persuasiva não é terminada, 

permanece aberta, é capaz de revelar sempre todas as novas possibilidades semânticas em 

cada um dos seus novos contextos dialogizados” (BAKHTIN, 2002, p. 146). 

Assim, com base nas palavras de Bakhtin, podemos afirmar que existe em quase 

todo enunciado, de modo aberto ou velado, a presença de palavras significativas de outrem, 

verbalizadas por diversos processos. Essas abordagens do discurso de outrem, elaboradas pelo 

Círculo de Bakhtin, deram origem a diversos estudos sobre a heterogeneidade enunciativa da 

linguagem, bem como a estudos sobre os diferentes modos de retomada dos discursos pelos 

locutores. 

Segundo Faraco (2003), nos textos de Bakhtin e Voloshinov, é compreensível que 

o fenômeno lingüístico concreto mais debatido seja o discurso reportado, isto é, a marca 

explícita da palavra de outrem nos enunciados. Ele justifica o seu pensamento, afirmando que 

esse interesse decorre da noção dialógica de linguagem defendida pelo Círculo de Bakhtin, 

que focaliza a realidade lingüística social e a de cada falante como heterogênea. Por isso, 

Faraco (2003, p. 123, grifo do autor) afirma ainda, que “Bakhtin, em O Discurso no 

Romance (1934), mostra-se fascinado pela onipresença, em forma aberta ou velada, da 

palavra de outrem ‘nos enunciados de um indivíduo social’, desde a réplica do diálogo 

familiar até as grandes obras verbo-axiológicas.” 

 
Está se dando uma interação intensa e um embate entre a palavra de um e de 
outrem, um processo no qual elas se opõem mutuamente ou se interanimam 
dialogicamente. O enunciado assim concebido é um elemento 
consideravelmente mais complexo e dinâmico do que quando entendido 
como simplesmente uma coisa que articula a intenção da pessoa que o 
pronuncia, caso em que assume-se o enunciado como um veículo direto, 
univocal, da expressão (BAKHTIN, 1934 apud FARACO, 2003, p. 123). 

 

Na abordagem bakhtiniana, o discurso citado não se exaure na citação, já que 

reportar não significa apenas repetir, mas também estabelecer uma relação entre o discurso 
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que reporta e o discurso reportado; uma forma de interação dinâmica dessas duas dimensões. 

Nas palavras de Cunha (1997), o discurso reportado não pode ser abordado fora da situação 

de interlocução, pois, trata-se de um fenômeno bivocal por excelência. 

Ainda, conforme Cunha (2004b, p. 242), pesquisas sobre o discurso de outrem, em 

gêneros primários e secundários, revelam também a existência de diversos modos de relação à 

fala de outrem, tais como: “de um lado há a citação, do outro há a paráfrase, retomada não 

marcada do discurso de outrem que se funde com o discurso próprio.” 

Atualmente, verificamos diversos termos e conceitos que se referem a “discurso de 

outrem”, o que revela que esse tema continua em vigor nas pesquisas lingüísticas. Nessa 

direção, Cunha (2004b, p. 242, grifo da autora) ressalta que “o discurso de outrem revela uma 

variedade de objetos, de questionamentos e de abordagens teóricas dentro da literatura 

lingüística” sob diversos nomes: “discurso citado, heterogeneidade mostrada e constitutiva, 

interdiscurso, polifonia, intertextualidade manifesta e a intertextualidade constitutiva, 

dialogismo mostrado e constitutivo”, cada um implicando algum viés específico. 

Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 172) concordam que o discurso citado 

compreende os diversos modos de retomar, no discurso, falas atribuídas a outras instâncias 

diferentes do locutor. Para estes autores, essa problemática vai muito além do estudo 

tradicional entre discurso direto, indireto e indireto livre, já que abrange também fenômenos 

lingüísticos como as formas híbridas, a colocação entre aspas e o itálico, a modalização por 

remissão a um outro discurso, as diversas formas de alusão a discursos já-ditos. Para muitos 

lingüistas que analisam o discurso, a problemática do discurso citado abre esse estudo para o 

conjunto dos fenômenos tanto de polifonia quanto de heterogeneidade. 

Vemos que os estudos sobre o discurso citado insistem, cada vez mais, no 

continuum entre as formas de discurso reportado, nas formas “mistas”, a ponto de 

questionarem a distinção entre as três formas sintáticas de discurso citado, analisadas pelas 

gramáticas normativas. 

Para Charaudeau (1992 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 176), 

existem múltiplas formas de discurso citado, diferentes maneiras de citar o discurso de 

origem. Ele as reagrupa em quatro conjuntos: discurso citado, discurso integrado, discurso 

narrativizado, discurso evocado. 

Assim, de acordo com Charaudeau (1992 apud VAZ, 2007, grifo nosso), no 

discurso citado, o discurso de origem é relatado (mais ou menos integralmente e autônomo) 

em uma construção que o reproduz tal como foi enunciado. Esse tipo de discurso equivale 

àquele que a gramática tradicional chama de “estilo direto” ou discurso direto. 
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No integrado, o discurso de origem é relatado quando faz parte de uma construção 

que o integra parcialmente ao dizer daquele que narra, o que ocasiona uma transformação no 

enunciado que passa a ser narrado na 3ª pessoa (os pronomes e os tempos verbais). Nesse 

caso, a gramática tradicional fala de “estilo indireto” e “estilo indireto livre” ou discurso 

indireto e discurso indireto livre. 

No discurso narrativizado, o discurso de origem é reportado de tal forma que se 

integra completamente ao discurso citante e quase desaparece no dizer de quem reporta. O 

locutor de origem torna-se agente de um ato de dizer. Nesse caso, o discurso de origem passa 

por uma transformação morfológica aparecendo, em geral, em forma nominalizada. Outra 

noção de discurso narrativizado, encontramos em Cunha (1992, p. 111 apud CUNHA, 1995, 

p. 2): “trata-se de uma modalidade de discurso reportado que descreve o ato de fala realizado, 

cujo valor pragmático resulta de um julgamento metadiscursivo”. Em Cunha (2006, p. 130), a 

autora reafirma essa noção ao dizer: “[...] pode, contudo, evocar o discurso por meio do 

discurso narrativizado (DN) em que se relata apenas o ato de fala realizado.” 

No evocado, esse discurso é utilizado para provar ou tornar mais verdadeiro o 

enunciado do locutor relator. É um tipo de discurso geralmente configurado por uma palavra 

ou um grupo de palavras entre aspas, travessões ou parênteses, correspondendo a um “Como 

se diz”, “Como você diz”, “Como ele diz”, ao “é comum”. As citações de máximas e de 

provérbios são exemplos de discurso evocado, pois fazem alusão ao saber popular, em que se 

recorre ao conhecimento de mundo do leitor para o entendimento da citação. 

Essa classificação proposta por Charaudeau não só amplia o que a tradição 

gramatical considera como discurso reportado (discurso direto, indireto e indireto livre), mas 

também revela que o discurso citado é mais do que forma, ou seja, é a linguagem em uso. E, 

no uso do discurso reportado, observamos que um modo de enunciação de origem pode ser 

retomado de diferentes formas pelo enunciador e que, na escrita, nem sempre o discurso 

citado aparecerá com a pontuação canônica. Outro ponto importante a ser destacado é que, se 

o locutor retoma o discurso de outrem, todo discurso reportado é polifônico. Nas palavras de 

Cunha (1992b, p. 114, grifo da autora), “toda citação, mesmo a transmissão direta ipsis litteris 

entra em outras redes dialógicas que não são as do contexto original.” 

Daí que a compreensão de discursos depende da historicidade de vida do(s) 

sujeito(s), dos conhecimentos acumulados, das leituras realizadas, entre outros. Observamos 

que determinados discursos, determinadas obras só se revelam por meio do conhecimento de 

outro(s) discurso(s) e de outra(s) obra(s). Como afirma Orlandi (1988, p. 18), “[...] todo 

discurso nasce em outro (sua matéria-prima) e aponta para outro (seu futuro discursivo). Por 
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isso, na realidade, não se trata nunca de um discurso, mas de um continuum.” 

Reconhecendo o dialogismo constitutivo da linguagem, atribuindo-se um papel 

privilegiado à presença de discursos “outros”, ou seja, atribuíveis a outra fonte enunciativa, 

destacamos, nas abordagens enunciativas pós-bakhtinianas, o trabalho de Authier-Revuz 

(1990) que, partindo da concepção dialógica da linguagem formulada por Bakhtin e da 

abordagem do sujeito e de sua relação com a linguagem formulada por Freud e por Lacan, 

elaborou uma distinção entre heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva. 

Fundamentada nessas concepções, Authier-Revuz (1990, p. 26) propõe “uma 

descrição da heterogeneidade mostrada como formas lingüísticas de representação de 

diferentes modos de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do seu 

discurso”. Ainda, segundo Authier-Revuz (1990, p. 32), “heterogeneidade constitutiva do 

discurso e heterogeneidade mostrada no discurso representam duas ordens de realidade 

diferentes: a dos processos reais de constituição dum discurso e a dos processos não menos 

reais, de representação num discurso, de sua constituição”. Assim, nas formas lingüísticas de 

heterogeneidade mostrada, essa autora distingue aquelas que mostram o lugar do outro de 

forma unívoca, tais como discurso direto, aspas, itálicos, incisos de glosas; e outras formas 

não marcadas onde o outro é dado a reconhecer sem marcação unívoca, como o discurso 

indireto livre, ironia, pastiche, imitação etc. Quanto à heterogeneidade constitutiva, esta é 

inerente à linguagem, pois todo discurso se constrói a partir de outros sobre o mesmo tema, 

sendo, assim, constituído por diversas vozes não mostradas explicitamente no texto. 

Segundo Authier-Revuz (2004), partindo das formas mostradas que atribuem ao 

outro um lugar delimitado no discurso e passando pelo continuum das formas recuperáveis da 

presença do outro no discurso, chega-se, “à presença do outro – às palavras dos outros, às 

outras palavras – em toda parte sempre presentes no discurso, não dependente de uma 

abordagem lingüística” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 21). Eis a constatação da realidade da 

heterogeneidade constitutiva, como indica o próprio termo, de que o discurso do outro é 

sempre onipresente e, por isso, está presente em toda parte. 

Para Brandão, essa lingüista francesa tem analisado as marcas explícitas 

denominadas de heterogeneidade mostrada como “formas de ruptura, de fraturas que intervêm 

no fio do discurso, colocando em confronto a identidade/alteridade do sujeito” (BRANDÃO, 

2001, p. 68). As marcas dessa heterogeneidade mostrada relacionam-se com a 

heterogeneidade constitutiva da linguagem; essa heterogeneidade de forma não marcada é, 

contudo, possível de ser determinada pelo dialogismo. Ainda, conforme Brandão (2001), a 

impossibilidade de fugir da heterogeneidade constitutiva da linguagem faz o sujeito negociar 



 

89

com ela, explicitando a presença do outro por meio das marcas da heterogeneidade mostrada. 

Assim sendo, com base nas abordagens de Authier-Revuz (1990) sobre a(s) 

heterogeneidade(s) enunciativa(s), observa-se que a heterogeneidade constitutiva é não 

analisável pelo lingüista, por sua vez, a heterogeneidade mostrada consiste na inscrição do 

“outro” na seqüência discursiva e apresenta-se sob formas lingüísticas ou não de 

representação de seu discurso. 

Assim, o dialogismo bakhtiniano refere-se à presença do discurso de outrem em 

todas as produções verbais. Daí, a concepção dialógica da produção do dizer e do seu sentido, 

por meio de outros discursos, é ativa e dinâmica. Nas palavras de Bakhtin (2002, p. 88), “em 

todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 

discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa”. 

Nessa direção, Cunha (2008, p. 112) afirma: “a experiência discursiva do ser só se concretiza 

e se desenvolve no movimento contínuo de interação. Por isso, a aquisição da linguagem não 

pode ser pensada em termos de formas da língua, mas de assimilação dos discursos do outro”. 

Tomando por base essa visão de Bakhtin e de Cunha, entendemos que os discursos não são 

formas sintáticas de transmissão das falas alheias, mas pontos de vista, representações da 

interação entre sujeitos e suas posições axiológicas. 

Muitas destas considerações se ancoram no pensamento bakhtiniano de que:  

 
[...] tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um enunciador, 
não pertence só a ele. Em todo discurso são percebidas vozes, às vezes 
infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais, quase imperceptíveis, 
assim como as vozes próximas que ecoam simultaneamente no momento da 
fala (BAKHTIN, 1979 apud BRAIT, 2003, p. 14). 

 

Desse modo, alicerçado na concepção dialógica da linguagem, podemos dizer que 

a nossa fala não pertence só a nós. Nela ecoam muitas vozes, às vezes explícitas, às vezes 

silenciadas. Feitas essas considerações sobre o dialogismo, o discurso do outro, queremos 

ressaltar, agora, o lugar do sujeito nos moldes da teoria enunciativa. 

 
 
3.4 Concepções de sujeito 

 
 
Ao abordarmos o tema do sujeito nos estudos lingüísticos, uma questão também 

vem à tona: qual o objeto de estudo da lingüística? Para tratarmos desta temática, 

estabelecemos como lugar de partida, o ponto de vista de Saussure, presente no livro Curso 

de Lingüística Geral (1916), organizado por seus alunos Bally e Sechehaye. Nele, o lingüista 
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evidencia que “as questões lingüísticas interessam a todos [...] que tenham de manejar textos. 

[...] a linguagem constitui fator mais importante que qualquer outro” (SAUSSURE, 2006, p. 

14). Esta afirmativa de Saussure já visava buscar um lugar exclusivo para a lingüística, para 

isto, seria imprescindível definir o seu objeto, daí a sua indagação: “Qual é o objeto, ao 

mesmo tempo integral e concreto, da lingüística?” (SAUSSURE, 2006, p. 15). 

Assim, quanto ao objeto da lingüística, Saussure afirma que a questão é 

particularmente difícil, adotando, então, primeiramente, a definição da linguagem apresentada 

em dupla face. Ele declara: 

 
A linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível 
conceber um sem o outro. Finalmente: a cada instante, a linguagem implica 
ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução: a cada instante, 
ela é uma instituição atual e um produto do passado (SAUSSURE, 2006, p. 
16). 

 

A partir desta reflexão, percebemos que Saussure ressalta a dificuldade em definir 

o objeto da lingüística, por isso, em um gesto inaugural, afirma: “De fato, entre tantas 

dualidades, somente a língua parece suscetível duma definição autônoma [...]” (SAUSSURE, 

2006, p. 17). 

Estes recortes de idéias extraído do Curso de Lingüística Geral demonstram a 

opção saussuriana – a língua como objeto integral e concreto de estudo da lingüística, sendo 

descartado, portanto, o estudo da fala. Com base nessa escolha, delimita-se o surgimento da 

lingüística da língua vindo a influenciar todos os estudos da linguagem, em uma perspectiva 

estruturalista até a década de sessenta. 

Para Indursky (2000), a escolha da língua elimina a fala que é eminentemente 

dialógica e produtora de sentidos. Vale dizer, o famoso corte epistemológico silenciou e 

excluiu a fala, assim representando os limites da língua, tendo em vista que este gesto dividiu 

o sistêmico do pragmático e do discursivo que nela existem igualmente. 

Apesar do predomínio da lingüística estrutural, já na década de vinte, Bakhtin e o 

seu Círculo criticaram o objetivismo abstrato cujo representante principal era Saussure. 

Mesmo assim, só a partir da década de sessenta, surgem estudos lingüísticos centrados na 

Sociolingüística, na Lingüística Textual, na Análise do Discurso, dentre outras abordagens, 

em que as reflexões sobre a linguagem apontam caminhos diferentes daqueles do 

estruturalismo. 

Talvez Benveniste seja um dos primeiros lingüistas a desenvolver um modelo de 

análise da língua introduzindo a enunciação. Assim mesmo, ao propor a inclusão dos estudos 
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da enunciação no objeto da lingüística, Benveniste tomou por base o mesmo estruturalismo de 

Saussure. Segundo Flores e Teixeira (2005, p. 30, grifo dos autores), “se de um lado, 

Benveniste mantém-se fiel ao pensamento de Saussure, por outro lado, apresenta meios de 

tratar da enunciação ou, como ele mesmo diria, do homem na língua”. Para estes autores, 

“esta é a inovação de seu pensamento: supor sujeito e estrutura articulados.” 

Embora Benveniste seja considerado um estruturalista, pois sua semântica é 

pautada pelos princípios estruturais, não deve ser rotulado como um continuador stricto sensu 

de Saussure, uma vez que os seus estudos enunciativos instauram um pensamento 

diferenciado acerca da linguagem. Com a publicação de Problemas de Lingüística Geral I 

(1966), Benveniste é reconhecido, mas, conforme Dosse (1994, p. 64), as idéias desse 

lingüista passam a ter uma repercussão significativa no campo dos estudos lingüísticos apenas 

em 1970, com a divulgação de um artigo sobre enunciação, na revista Langages. 

Em sua teoria enunciativa, Benveniste traz para os estudos lingüísticos as 

manifestações da enunciação, afirmando que: “é na linguagem e pela linguagem que o homem 

se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade 

que é a do ser, o conceito de ‘ego’” (BENVENISTE, 1988, p. 286, grifo do autor). A partir 

desta afirmativa, a linguagem já é definida como a possibilidade de instauração da 

subjetividade. Portanto, ao reformular as dicotomias saussurianas, Benveniste, sem afastar-se 

do mestre, promove uma abertura de análise da linguagem para a enunciação, e, por meio 

desta, traz à tona a questão do sujeito, excluída da lingüística. 

Sem negar as contribuições de Benveniste aos estudos lingüísticos, queremos 

também ressaltar, que este autor tem sido criticado em suas formulações sobre a teoria 

enunciativa por levar em conta apenas as marcas lingüísticas explícitas, como eu/tu. 

 
O sujeito na Lingüística da Enunciação está, portanto, centrado na figura do 
locutor. Locutor cuja subjetividade se funda no exercício da língua, na sua 
ação discursiva e que se dá a conhecer através das marcas lingüísticas de sua 
inscrição no enunciado, testemunhas objetivas de sua identidade. É, portanto, 
um sujeito ego-cêntrico e o acesso ao seu conhecimento se faz perseguindo 
as marcas lingüísticas constitutivas do aparelho formal da enunciação de que 
se apropria. É uma visão idealista da subjetividade que tem no locutor a 
fonte, que se supõe autônoma, do dizer e, conseqüentemente, do sentido 
(BRANDÃO, 2001, p. 61-62). 

 

Esta observação de Brandão tem fundamento, particularmente no tocante à 

constituição de sujeito defendida por Benveniste. Apesar dessas críticas, outras leituras, outras 

interpretações foram dadas às investigações deste lingüista sobre a linguagem, exigindo, desse 
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modo, outro(s) e novo(s) percurso(s) para a lingüística. Nessa direção, vejamos a declaração 

de Geraldi (1996, p. 14-15): 

 
[...] Se Benveniste passa para a história da disciplina como o reintrodutor da 
questão do sujeito na Lingüística, isto se deve ao fato de que Saussure foi 
lido como quem inaugurou sua exclusão da língua, remetendo a 
subjetividade para o espaço insuportável da fala. E neste lugar indesejável 
para a ciência e para a objetividade, encontram-se Saussure e Benveniste. Ao 
primeiro, porque se lhe atribui um sujeito da fala independente das 
contrições da língua; ao segundo, porque se lhe atribui uma teoria metafísica 
do sujeito, origem e centro de referência de seu dizer. 

 

Outra é a visão de Bakhtin e Volochinov (1986), apesar de não terem formulado 

explicitamente uma teoria do sujeito. Podemos dizer que há, na arquitetura bakhtiniana, uma 

relação constitutiva entre a concepção dialógica de linguagem e de sujeito. Como mostra 

Cunha (2005c, p. 109) é impossível separar o dialogismo das reflexões sobre o homem, a 

linguagem, a alteridade, não sendo possível conceber o ser humano fora da relação com os 

outros. Na concepção bakhtiniana, o sujeito é dialógico, tendo em vista que “o homem nunca 

encontrará sua plenitude apenas em si mesmo” (BAKHTIN, 2005, p. 180).  

Além de tecermos reflexões em torno da constituição dialógica do sujeito na 

perspectiva bakhtiniana, destacamos algumas contribuições da Análise do Discurso (AD) 

francesa sobre a concepção de sujeito. Ressaltamos apenas a abordagem da AD que 

complementa também a nossa compreensão acerca do discurso de professoras da EJA. Na 

visão de Bakhtin, o sujeito, situado historicamente, se constitui nas relações sociais. Na AD, 

apresentada por Possenti (2004), o sujeito constituído historicamente tem um papel ativo na 

interação verbal, quer dizer, ele atua também como construtor do seu discurso. Entendemos 

que estas duas posições teóricas têm em comum o fato de ambas refutarem a noção de sujeito 

assujeitado. 

Possenti (2004) apresenta didaticamente a questão do sujeito em um artigo 

intitulado, Teoria do Discurso: um caso de múltiplas rupturas. Segundo o autor, o texto toma 

em consideração a AD dos anos 1970 do século XX. Para essa reflexão, Possenti limita-se a 

comentar apenas algumas distinções feitas por Althusser (1973)10, que, para ele, esclarecem as 

bases, a partir das quais a AD estabelece sua noção de sujeito, ao mesmo tempo em que 

explicitam o gesto de ruptura com outras concepções teóricas. Além disso, Possenti cita as 

duas teses que são fundamentais para a AD em relação ao sujeito: (1) o sujeito é clivado; (2) o 

                                                 
10 Melhores esclarecimentos sobre essa questão em Louis Althusser, Observações sobre uma categoria: processo 
sem sujeito e sem fim(s). In: Posições – 1. Rio de Janeiro: Graal, 1973. 
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sujeito é assujeitado e não está na origem do discurso. 

Tecendo reflexões sobre a concepção de sujeito, Indursky (2000, p. 79) afirma 

que, “no âmbito da Análise do Discurso, o sujeito do discurso deixa de ser o centro da 

interlocução, a qual passa a estar não mais no EU, como proposto por Benveniste, nem no 

TU, mas no intervalo criado entre ambos”. Dessa forma, descentrado, o sujeito fica dividido, 

abrindo espaço para o discurso-outro no interior de seu discurso. Para os analistas do discurso 

esse espaço aberto para o discurso-outro se dá por meio do interdiscurso. 

Barros também afirma que “os analistas do discurso de linha francesa, 

principalmente, [...] não concebem o sujeito como centro do discurso, nem aceitam a idéia de 

liberdade discursiva individual do sujeito sem inconsciente, sem pertencer a uma classe, sem 

ideologia, que fala, que se fala” (ROBIN, 1977 apud BARROS, 2003, p. 3). 

Este breve recorte teórico sobre a questão do sujeito nos estudos lingüísticos, mais 

precisamente sobre a concepção de sujeito na perspectiva da AD francesa, ajuda-nos a acolher 

a proposição de Bakhtin sobre essa temática.  

Iniciamos esta reflexão sobre a concepção do sujeito em consonância com Brait 

(2006b, p. 9-10), ao sustentar que “o conjunto das obras do Círculo motivou o nascimento de 

uma análise/teoria dialógica do discurso, perspectiva cujas influências e conseqüências são 

visíveis nos estudos lingüísticos e literários e, também, nas Ciências Humanas de maneira 

geral.” 

Ainda conforme Brait (2006b), sem estabelecer uma concepção do que seria essa 

análise/teoria dialógica do discurso, é possível, sim, explicitar seu embasamento constitutivo, 

isto é,  

 
[...] a indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e 
sujeitos que instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de 
conhecimento de forma comprometida, responsável, e não apenas como 
procedimento submetido a teorias e metodologias dominantes em 
determinadas épocas. Mais ainda, esse embasamento constitutivo diz 
respeito a uma concepção de linguagem, de construção e produção de 
sentidos necessariamente apoiadas, nas relações discursivas, empreendidas 
por sujeitos historicamente situados (BRAIT, 2006b, p. 10). 

 

Podemos afirmar que Bakhtin não formulou uma teoria do sujeito explicitamente, 

contudo, “a indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e sujeitos que 

instaura os estudos da linguagem” (BRAIT, 2006b, p. 10), estes ancorados nas relações 

sociais, vem à tona a constituição dialógica do sujeito em Bakhtin, tendo em vista que a visão 

deste autor acerca dessa noção emerge e se sustenta na enunciação, entendida como um 
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processo social em que o eu se institui mediado no outro e como outro do outro, sendo pela 

inter-relação entre dialogismo e alteridade que se pode e se deve compreender a questão do 

sujeito na teoria bakhtiniana. 

Para o pensador russo, as palavras que ecoam no enunciado não são frutos da 

“mente criativa” do sujeito falante nem retiradas por ele das páginas dos dicionários, mas 

encontram-se em permanente diálogo com outras palavras na corrente da comunicação 

discursiva. Os sujeitos retiram-nas dos discursos dos outros e assumem uma posição 

responsiva em relação ao conteúdo ou sentido ideológico que elas carregam no contexto de 

enunciações precisas. 

Desse modo, ao afirmar que o dialogismo bakhtiniano coloca a interação verbal no 

centro das relações sociais, Dahlet (1997, p. 59) explicita a relação existente entre dialogismo 

e sujeito, bem como esclarece que esse princípio dialógico articula três posicionamentos 

maiores. “Um, sobre a natureza do social: a socialidade é de essência intersubjetiva. Um 

segundo, sobre a natureza do signo: o signo é para agir. Um terceiro, enfim, sobre a natureza 

do sujeito: o sujeito é feito do que ele não é”. Preliminarmente, podemos dizer que para 

Bakhtin, o sujeito é construído pelo discurso do outro, por isso, atribui-se ao sujeito um 

estatuto heterogêneo. Para Dahlet (1997, p. 59), “na origem desta tríplice tomada de posição 

de Bakhtin, existe a idéia de que o reconhecimento do sujeito e do sentido são indispensáveis 

para a constituição de ambos.” 

Discorrendo sobre a interação verbal, Bakhtin e Volochinov (1986, p. 113) dizem: 

“Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade”. Esta afirmativa torna clara a idéia de um sujeito não homogêneo no âmbito da 

lingüística. Em razão disso, Dahlet (1997) questiona: qual é a natureza desse sujeito no olhar 

de outrem, que Bakhtin convoca em sua teoria? “Sustentarei que essa natureza é de ordem 

filosófica, e de uma ordem filosófica particular: há sujeito kantiano no sujeito bakhtiniano” 

(DAHLET, 1997, p. 61, grifo do autor). 

Ao salientar esta convergência, Dahlet (1997) lembra que a representação kantiana 

do sujeito, cuja base se encontra na Crítica da Razão Pura (KANT, 1967 apud DAHLET, 

1997), identifica-se, ela mesma, a uma rejeição do sujeito pensante de Descartes. Para Kant, o 

“eu penso” não deve ser considerado fonte do pensamento, porém como um atributo do que é 

pensado. Assim sendo, Kant afirma: “não temos nenhum conhecimento do sujeito em si, que 

esteja na base do eu, como de todos os pensamentos, na qualidade de substrato” (KANT, 1967 

apud DAHLET, 1997, p. 62). Para Bakhtin (apud DAHLET, 1997, p. 62), “não podemos 

perceber e estudar o sujeito enquanto tal, como se fosse uma coisa, já que ele não pode 
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permanecer sujeito não tendo voz; por conseguinte, seu conhecimento só pode ser dialógico” 

(BAKHTIN, in TODOROV, 1981, p. 34 e 281 apud DAHLET, 1997, p. 62). 

Articulado ao pensamento kantiano, destacamos que o sujeito só pode ser 

concebido, apreendido na linguagem com base na realidade das vozes que ele enuncia. 

Tomando por base estas afirmações, podemos entender porque o dialogismo bakhtiniano 

abala o conceito clássico do sujeito, sujeito cartesiano. Segundo Teixeira (2006, p. 229, grifo 

da autora), “ao entender que o sujeito não pode ser objeto de teoria a não ser sob a condição 

de ser da linguagem, ao conceber a linguagem por uma perspectiva dialógica, Bakhtin dá 

lugar e corpo a uma concepção de sujeito que se contrapõe ao ‘eu penso’ cartesiano.” 

Dahlet (1997) ressalta a força do movimento reflexivo do dialogismo no campo da 

enunciação, explicando que “o sujeito se constrói não só pela determinação do outro, mas 

pelo esforço para se diferenciar das formas desse outro que o reformula completamente” 

(DAHLET, 1997, p. 84). 

Afirmações como estas demonstram que a questão do sujeito, no conjunto da obra 

de Bakhtin, vem entrelaçada à visão dinâmica e social da enunciação, à presença da 

alteridade, ambas vinculadas à concepção dialógica da linguagem. 

Fundamentando a constituição do sujeito dialógico de Bakhtin e de seu Círculo, 

Faraco (2003, p. 80) diz, que o sujeito bakhtiniano “nasce e se constitui no interior do 

complexo caldo de heteroglossia e de sua dialogização, em que a realidade lingüística se 

apresenta como um mundo de vozes sociais em múltiplas relações dialógicas”, sendo que 

essas relações podem ser constituídas tanto “de aceitação como de recusa; de harmonia e de 

conflitos; de convergência e de divergência; de intersecções e de hibridizações”. Ainda de 

acordo com Faraco (2003, p. 80-81): 

 
É nessa atmosfera heterogênea que o sujeito [...] vai se constituindo 
discursivamente, assimilando vozes sociais e, ao mesmo tempo, suas 
interrelações dialógicas. [...] Como a realidade lingüístico-social é 
heterogênea, nenhum sujeito absorve uma só voz social, mas sempre muitas 
vozes. 

 

Ora, se “a realidade lingüístico-social é heterogênea”, logo, o sujeito também é 

heterogêneo. 

Desde os primeiros textos, Bakhtin e seu Círculo insistem em afirmar que cada ser 

humano é um evento único do Ser. Para o Círculo de Bakhtin (apud FARACO, 2003, p. 83), 

“o sujeito é social de ponta a ponta, uma vez que a origem do alimento da consciência é 

externa à consciência; o sujeito é singular de ponta a ponta, tendo em vista que os modos 
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como cada consciência responde às suas condições objetivas são sempre singulares.” 

Desse modo, o sujeito tem limites, fronteiras discursivas, mas também tem a 

possibilidade de singularizar-se e de singularizar seu discurso. Portanto, na teoria de Bakhtin, 

não há lugar para a simetrização do sujeito, uma vez que a constituição deste se realiza entre 

sujeitos concebidos intersubjetivamente.  

A noção de sujeito situado, nas palavras de Sobral (2005, p. 22), implica: (a) 

pensar o contexto complexo em que se age; (b) considerar tanto o princípio dialógico como os 

elementos sociais, históricos etc. que formam o contexto mais amplo do agir, sempre 

interativo. Além disso, no Círculo de Bakhtin, todos estes elementos estão integrados 

intrínseca e constitutivamente aos atos humanos, inserindo aí os discursivos. Por isso, Sobral 

(2005, p. 23) postula: 

 
[...] a proposta do Círculo de não considerar os sujeitos apenas como seres 
biológicos, nem apenas como seres empíricos, implica ter sempre em vista a 
situação social e histórica concreta do sujeito, tanto em termos de atos não 
discursivos como em sua transfiguração discursiva, sua construção em 
texto/discurso. 

 

Desse ponto de vista, muitos estudiosos da linguagem buscam suporte em Bakhtin 

para uma teoria do sujeito. Entre eles, Geraldi, que se posiciona assim: 

 
Inspirado em Bakhtin, entende-se que o sujeito se constitui como tal à 
medida que interage com os outros, sua consciência e seu conhecimento do 
mundo resultam como ‘produto sempre inacabado’ deste mesmo processo no 
qual o sujeito internaliza a linguagem e constitui-se como ser social, [...]. 
Isto implica que não há um sujeito dado, pronto, que entra em interação, mas 
um sujeito se completando e se construindo nas suas falas e nas falas dos 
outros (GERALDI, 1996, p. 19). 

 

Se não há um sujeito pronto, conforme afirmativa de Bakhtin, compreendemos que 

é na singularidade dos acontecimentos interlocutivos, bem como na dialogicidade, que se 

localizarão as fontes essenciais para a produção da linguagem, dos sujeitos e do universo 

discursivo. 

Para Sousa (2000), nessa discussão, é importante também reconhecer que o sujeito 

ocupa diversas posições enunciativas, pois, 

 
[...] o processo de significação ocorre entre sujeitos e linguagem em 
situações históricas e sociais que, assim como sujeitos e linguagem, não são 
exatamente as mesmas. Esta compreensão permite reconhecer que o sujeito 
ocupa diversas posições enunciativas – teorizadas também de formas 
diferentes (Bakhtin, Foucault, Pêcheux, Authier-Revuz, François, Orlandi) – 
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agindo/atuando não só através da língua, mas sobre a própria língua. No 
entanto, precisamos acrescentar que essa função-sujeito que assegura essas 
posições enunciativas é ‘exercida’ por sujeitos com práticas históricas 
distintas e que, por isso mesmo, se relacionam distintamente com essa 
função-sujeito. Não esqueçamos que ‘os modos de dizer’ e os efeitos de 
sentido que eles provocam engendram as diferenças (SOUSA, 2000, p. 43, 
grifo da autora). 

 

Portanto, podemos afirmar que o sujeito se constitui discursivamente num mundo 

de vozes sociais em complexas inter-relações dialógicas, em permanente movimento. Essas 

relações acontecem entre sujeitos históricos e sociais por meio de trocas e retomadas de 

idéias, de experiências de vida, de posições socioideológicas, sempre tensas. 

Atualmente, essa é uma questão crucial para os interacionistas: entender como se 

dá o processo em que “o inter-subjetivo se torna intra-subjetivo, isto é, em que o movimento 

externo se torna movimento interno” (FARACO, 2005. p. 215, grifo do auto). 

 
[...] todos nós interacionistas queremos compreender a subjetividade como 
emergindo do social, queremos compreender a interação como condicionada 
por vários fatores, mas, ao mesmo tempo, não queremos perder nem as 
singularidades da subjetividade, nem o novo, o inusitado, o imprevisível, o 
inesperado dos eventos de interação. Ou seja, nem o primado do indivíduo, 
nem o determinismo absoluto da estrutura (FARACO, 2005. p. 216). 

 

E é justamente dessa dupla compreensão da concepção de sujeito como 

manifestação do social e, ao mesmo tempo, como manifestação das singularidades, do 

imprevisível dos eventos de interação que interessa para o nosso trabalho. 

Defendemos, pois, a constituição de um sujeito dialógico no qual ou sobre o qual 

se dá a inscrição da subjetividade, isto é, em que é visível a presença do outro no discurso do 

sujeito, mas também é visível o espaço para o trabalho do eu. Nessa direção, Possenti (2002, 

p. 64-65) argumenta “que a presença do outro não é suficiente para apagar a do eu, é apenas 

suficiente para mostrar que o eu não está só. Isto é, que o eu não pode ser simplesmente 

apagado [...]”. Além disso, por ser o sujeito constituído historicamente, ele tem um papel 

ativo na interação verbal, ou seja, ele atua também como construtor do seu discurso. 

Aceitando a tese da heterogeneidade e concebendo o sujeito como se constituindo 

dialogicamente, não podemos operar com uma noção de sujeito assujeitado mas com a 

possibilidade de várias manifestações da subjetividade. Segundo Possenti (2002, p. 130), 

“uma das formas mais evidentes de manifestação da subjetividade é uma certa capacidade do 

sujeito de colocar-se à distância (ver-se de fora, avaliar-se adequadamente), por um lado, e, 

por outro, a capacidade de colocar à distância (ver de fora, avaliar adequadamente) seu 
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discurso”. Portanto, essa manifestação caracterizada pela capacidade do sujeito de pôr-se à 

distância não significa aceitar que o sujeito está na origem do discurso, nem aceitar que o 

sujeito é uno, nas palavras de Possenti (2002), o sujeito por ser um usuário, realiza manobras 

sobre o discurso do outro. 

Por fim, reconhecemos que, na interação verbal, o sujeito é ativo, criador de 

práticas sociais, numa arena social heterogênea onde há limites, mas também possibilidades 

de construir outro(s) e novo(s) discurso(s). Reconhecemos que o sujeito não é a fonte do 

dizer, do sentido, mas o constrói no trabalho interativo com os interlocutores e com os 

discursos já-ditos. Denominamos este sujeito de um sujeito dialógico que se constitui, 

reconhecendo o outro e nele reconhecendo-se, contudo sem se assujeitar. Assim sendo, 

faremos todas as etapas de nossa análise com base nesta concepção de sujeito. 

 
 
3.5 Circulação do(s) discurso(s) 

 
 
Resgatando as idéias de autores como Bakhtin e Volochinov, Piaget, 

Wittgeinstein, Vigotsky, entre outros, François (1996) tece reflexões em torno da linguagem 

humana. Das contribuições apresentadas por esse pesquisador francês aos estudos 

interacionistas, objetivamos ressaltar alguns dos seus pontos de vista que subsidiarão este 

nosso trabalho, sobretudo sua concepção de linguagem, sentido e interpretação, uma vez que 

o sentido é concebido por ele como uma construção interativa entre sujeitos heterogêneos e 

definido pelas diversas práticas sociais, e por isso, precisa ser interpretado. 

Em Práticas do Oral: diálogo, jogo e variações das figuras do sentido, François 

remete à diversidade do que pode ser feito em relação à linguagem, em oposição à unidade da 

língua. Para ele, esta diversidade se manifesta, inicialmente, na variação das relações entre a 

linguagem e o que a segue: os outros signos, o corpo, o real, o irreal. Assim, a contribuição 

trazida por François trilha a linha de pensamento de Bakhtin e Volochinov – já referendada 

neste trabalho – de que a linguagem é social, dialógica e heterogênea. Do ponto de vista dessa 

concepção existem diferentes abordagens do discurso, do diálogo e da interação. Nessa 

perspectiva, François (1996) defende que ao se centrar a análise lingüística sobre a “língua” e 

as regras de “boa formação” dos enunciados, perde-se a essência da análise, já que os efeitos 

que se produzem por meio da linguagem, produzem-se em um espaço de jogo onde o aberto e 

o inesperado estão presentes. Daí, para François (1996, p. xii), uma marca desta abertura “é a 

diversidade dos modos de significar, diversidade esta que então se manifesta, na circulação do 
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sentido, nas distâncias entre interlocutores”. E, para esse teórico, se há distância, não estamos 

em situação de saber o sentido, mas de interpretá-lo. 

Desse modo, François (1996, p. xii-xiv) evoca algumas explicações acerca do tema 

linguagem. Destacamos apenas algumas dessas reflexões às quais consideramos relevantes:  

a) Primeiramente, a linguagem caracteriza-se pela diversidade de modos de significar e pela 

multiplicidade semiológica que se manifesta por meio dos movimentos constitutivos do 

discurso, e não por um conjunto de regras às quais ela obedeceria.  

b) Um segundo ponto seria o do liame consolidado entre sentido e diálogo: trata-se de uma 

relação entre o que o outro mostra ou nos diz, e o modo com que retomamos/modificamos 

este sentido do outro. Dessa maneira, é por reportar-se a essas palavras do outro que todo 

discurso é necessariamente esperado ou irruptivo, doxa ou paradoxo. Eis um outro ponto 

característico da diversidade e da natureza dialógica da linguagem.  

c) O terceiro ponto diz respeito à linguagem da criança que, para o autor, desde a origem, é 

diversa, mistura do que vem do outro e o do que vem do eu, quer isto esteja na modificação 

das palavras recebidas ou nas “criações”, em sentido estrito. Isto se traduz em “jogos de 

linguagem” diferentes, e, neles, encontraremos a tensão entre o que é comum com o outro, ou, 

ao contrário, todas as particularidades, as diferenças de ênfase ou modalização, ou seja, a 

subjetividade. 

d) No quarto ponto, o autor enfatiza a linguagem como abertura de um espaço de jogo, como 

um multiplicador do imaginário – não criador absoluto -, pois a criança representa antes de 

saber falar. Ao falar, geralmente, a criança desloca a significação do que foi dado “ao sentido 

antes da linguagem.” 

e) Um quinto ponto de reflexão é a concepção de linguagem como o lugar das variações e 

também das significações redobradas. Este conceito de linguagem exclui a possibilidade de 

“dizer o sentido em definitivo.” 

f) No sexto ponto, o autor afirma que a questão da diversidade da linguagem traz alguns 

problemas de método, uma vez que não podemos recuperar do discurso a sua semiologia, 

dedutivamente ou por acumulação empírica, ou seja, ao escutarmos o interlocutor, como 

sabermos se se trata de discurso repetido ou inventado, se é para fazer rir ou é de verdade, 

etc.? Portanto, trata-se do problema de interpretação, de esclarecimento e não de um saber 

“objetivo”. A questão será definirmos o que queremos, o que é que enfatizamos, o que é que 

deixamos de lado. 

Concebendo linguagem como o lugar das variações, das significações redobradas e 

que admite modos de significação que os outros sistemas de signos dificilmente permitem, 
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François (1996, p. 95-96, grifo do autor) propõe uma lingüística que leva em consideração 

aspectos particulares e diversificados da linguagem, denominada por ele como uma 

lingüística da circulação do discurso. Para esse autor, a circulação do discurso se realiza por 

meio da: a) circulação “material” – quando a criança retoma-modifica o modo do discurso 

do adulto; b) circulação “ideal” da significação – quando uma forma lingüística, usada em 

outras situações distintas daquelas na qual ela foi recebida, significa necessariamente de um 

modo diferente; c) circulação “monológica” – onde, o que faz sentido, é a co-presença de 

dois enunciados que não foram construídos para ficar juntos. Para François, esta lingüística 

está livre do estruturalismo que prevaleceu nos estudos lingüísticos durante muitas décadas. 

Refutando o formalismo, esse autor tece críticas tanto ao pensamento da tradição filosófica, 

anunciando que as filosofias clássicas e as teorias psicológicas cometem erros por se apoiarem 

na hipótese unívoca de linguagem/significação. 

François define que seu objeto de estudo é linguagem, que se caracteriza pela 

dinamicidade e pela diversidade que marca o dizer, não acatando o estudo da língua como 

sistema lingüístico fechado. Para o autor, esse modelo de análise voltado para a descrição do 

conteúdo não evidencia o dinamismo da linguagem presente nos diálogos ou nos discursos. 

Ele propõe, portanto, que se analise a linguagem na relação com o que está em torno dela, os 

implícitos, a circulação dos discursos, a mistura dos gêneros, o contexto etc.. 

Assim, ao afirmar que a linguagem se caracteriza por relações fundamentalmente 

heterogêneas, bem como por sentidos heterogêneos, François (1996, p. 5-6, grifo do autor) 

apresenta uma classificação destas relações distinguindo:  

a) as relações dialógicas – relação com o outro e com seu discurso, ou com o discurso já 

mantido por ele – por grandes oposições como: 

 discurso repetido/discurso polêmico; 

 repetição estrita/discurso parafrástico; 

 discurso da doxa/paradoxo; 

 discurso do eu encadeado do eu sobre o outro/discurso encadeado do eu sobre o eu; 

b) as relações com outros modos de comunicar – a oposição da nomeação do objeto presente 

à evocação do objeto ausente, depois à presentificação do objeto – que não pode ser dado 

senão pela linguagem. Para esse pesquisador, podemos ter, igualmente, todas as relações 

variadas do dizível ao visualizado, ou do dizível ao experimentado. 

Esse ponto de vista de François sobre as relações dialógicas e sobre as relações 

com outros modos de comunicar nos fornece mais subsídios acerca do aspecto dialógico da 

linguagem, pois significa dizer que há sempre uma ligação entre o que os outros nos dizem ou 
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nos mostram e o modo como retomamos-modificamos os sentidos já-ditos pelos outros. 

Portanto, é nesse jogo do dito e do não-dito, da retomada-modificação do já-dito, assim como 

da elaboração do enunciado que se constrói o sentido por meio da linguagem. Por isso, 

discorrendo sobre a linguagem e a retomada-modificação do sentido, François (1996, p. 37, 

grifo do autor) enfatiza que “não podemos repetir sem modificar”. Em outras palavras, isto 

quer dizer que nós retomamos o sentido do discurso do outro e o modificamos de diferentes 

modos: seja na forma parcial, criativa ou de outras maneiras. 

Para François (1996, p, 34), o status de universalidade da linguagem está na 

capacidade de funcionar em modos diferentes e produzir movimentos de circulação, de 

mistura, de irrupção do novo. Isso revela que na linguagem há sempre algo de inesperado que 

se junta ao discurso já-dito, provocando, assim, reações ou respostas do interlocutor. Na visão 

desse autor é pela idéia de circulação que podemos compreender a diversidade de mundos, de 

papéis, de gêneros que surgem pelos movimentos do texto e podemos também entender a 

variedade de modos no processo de construção do sentido. Podemos afirmar que com 

linguagem não se pode ter certezas, trata-se, portanto, de interpretá-la em cada contexto ou 

situação de enunciação. 

Nesse sentido, na enunciação, os nossos enunciados não são veículos de 

mensagens prontas, mas permitem ao ouvinte ou leitor resgatar, em sua memória, aquilo que 

faz sentido na fala ou na escrita do interlocutor. Assim, esse modo de construir sentido(s) 

resulta dos diferentes movimentos de interpretação, que se concretizam nas diversas 

possibilidades de entender, sem necessariamente pressupor regras sintáticas da língua. 

Abordando temas como: infância, jogo, linguagem e jogos de linguagem, principalmente a 

partir de Wittgenstein, François (1996, p. 54) afirma que, “grosso modo, trata-se antes de 

entender a linguagem como movimento, do que como sistema unificado obedecendo a 

regras”. Apesar de termos clareza que regras sintáticas existem e são mecanismos que 

contribuem, compreendemos também que não são suficientes para revelarem o sentido, que se 

constrói na interação e na persuasão dos interlocutores, no contexto e na singularidade dos 

usuários da língua. Portanto, adotamos o ponto de vista de François (1996, p. 3) ao propor 

“que não há uma lógica única, comum às diferentes maneiras de produzir sentido.” 

Nessa direção, analisar a linguagem é observar os efeitos de sentido que ela traduz 

no cotidiano das pessoas num diálogo vivo, já que o diálogo se realiza entre dois ou mais 

interlocutores, “é um acontecimento que ocorre num momento histórico preciso e tem uma 

temporalidade, podendo ser longo ou breve, apresentar-se como homogêneo ou se modificar 

no curso da interação” (FRANÇOIS, 1993a apud CUNHA, 2004c, p. 164). Além disso, a 
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linguagem carrega em si possibilidades de funcionamento que permitem a elaboração de 

outros ou novos discursos. Baseando-se em um texto antigo de Hockett (1963), François 

(1996, p. 20-21) diz que, “não se deve levar em conta somente traços reais, mas possibilidades 

oferecidas pela linguagem”. E apresenta duas características possíveis da linguagem: a) 

deslocamento, isto é, “as mensagens lingüísticas podem referir-se a objetos distantes no 

tempo ou no espaço ou nos dois em relação ao lugar de comunicação”; b) abertura, ou seja, 

“novas mensagens podem ser produzidas livre e facilmente” (FRANÇOIS, 1996, p. 20-21). 

Um dos pontos destacados pelo autor acerca do pensamento de Hockett é de não ligar esta 

abertura à capacidade gramatical de poder substituir, deslocar, combinar de outro modo os 

signos, mas de ligar esta abertura à variação tanto no funcionamento semântico como no 

semiótico. Desse modo, o autor postula que a linguagem funciona em diferentes modos e 

mundos, segundo gêneros diferentes, conforme os grupos, as épocas e com os indivíduos 

diferentes que a utilizam. 

 
Dizer que os caracteres mais importantes da linguagem estão do lado do 
possível e não do real, é estender à linguagem, cada vez mais, o que 
dissemos sobre o fato: a linguagem pode funcionar como índice, nomeação 
do objeto presente, remessa a um objeto real ausente, remessa a um objeto 
que não pode ser apresentado senão pela linguagem, utopia, ideologia, 
devaneio, mentira (FRANÇOIS, 1996, p. 21). 

 

Refletindo sobre sentido, signos e não-signos, François (1996, p. 10, grifo do 

autor) afirma que a relevância da linguagem na vida dos seres humanos faz com que 

possamos, muitas vezes, ultrapassar os métodos de estudo da lingüística a outros domínios. 

“Assim, faz parte dos signos da língua que seu sentido possa ser relativamente 

independente de sua forma”. Nesse sentido, o autor postula que não podemos elucidar o 

sentido do sentido, “senão por suas relações com outra coisa além dele”. Por isso, François 

(1996) expõe duas formas de construir sentido: uma delas revela o sentido transmitido pela 

língua e outras fontes, a outra pela relação entre o sentido real (significação) e o sentido 

potencial (significado) ligado à forma lingüística. Esse modo de conceber sentido difere 

daquele em que Bakhtin e Volochinov distinguem sentido real (tema) e significação. Para 

François, a significação é atribuída pela utilização da palavra num contexto determinado, ou 

seja, a palavra em uso, já que não se pode apreender sentido em uma única forma 

semiológica, pois a língua é um código de semiologias variáveis. Isto quer dizer que, para 

construirmos o sentido, temos de recorrer não só ao domínio lingüístico, mas a tudo que 

margeia o texto. 
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Desse modo, a significação implica relações com diversos fatores. François (1996, 

p. 11) apresenta três dimensões do sentido: da ação, da percepção e do afeto. A ação revela 

como o discurso pode ser duplamente articulado entre o repetitivo e o novo, ressaltando, 

sobretudo, que tanto na ação como no discurso, haverá sentido também por articulação entre a 

repetição, e o que lhe escapa: o novo, o não-previsível. Mas para esse autor, o sentido das 

ações e dos discursos também se modifica no emaranhado dos diálogos verbais, pois não 

somos seres puros da significação. Na percepção não podemos contar as significações, pois 

elas se submetem de modo explícito ou implícito ao discurso, que pode sempre mudar de 

contexto, de ponto de vista, ser reinterpretado entre os interlocutores. Em geral, no mundo da 

percepção, há uma espécie de tesouro de percepções possíveis, logo, um tesouro de 

significações também possíveis. Já o afeto faz com que o mundo não seja, para nós, “neutro”, 

no dizer de François (1996). Ele enfatiza que o afeto – aquele dos prazeres e dos desprazeres 

– está relacionado ao uso dos signos, ou seja, da linguagem. Assim, tendo em vista que os fios 

do sentido são numerosos, o autor justifica a necessidade do emprego no plural dos termos 

prazeres e desprazeres. 

Diante disto, os modelos de estudo da significação advindos da teoria da 

informação ou da perspectiva dicotômica entre símbolos motivados/signos arbitrários 

simplificam, reduzem a problemática do significar. Daí a idéia aberta de que o que vale ao 

estudar os signos da linguagem não seja “a” classificação, mas compreender o conjunto do 

que a linguagem permite fazer, ou seja, as possibilidades oferecidas por ela. 

Além dessas possibilidades, François (1996, p. 103, grifo do autor) lembra 

também que “um grande número de procedimentos de construção do sentido no discurso, e, 

mais precisamente, no diálogo oral, são movimentos bem distanciados da aplicação de regras 

sintáticas”. Se isto é possível, significa dizer que o discurso não carrega em si seu sentido, 

mas se reporta a um horizonte discursivo e implícito. Por isso, na visão de François (1996), 

o horizonte discursivo é tudo o que se encontra exterior ao discurso, indispensável à sua 

significação, e que compõe um conjunto aberto por oposição àquilo que se encontra “na 

mensagem” própria. Em nosso entendimento, com base na lingüística da circulação do 

discurso, o horizonte discursivo é uma espécie de leque, abrindo possibilidades diversas de 

leitura e interpretação do discurso do outro. 

Baseando-se nestas reflexões, não se pode precisar o ponto de partida ou de 

chegada do sentido, porque este é produto de um processo que vai sendo construído na 

interlocução, num movimento discursivo constante, tenso e revelador. Nesta perspectiva, nem 

o sujeito nem o sentido estão prontos, mas ao significar, eles se significam. Diante da 
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pluralidade dos modos de significação na linguagem é importante dar ênfase não somente à 

materialidade lingüística, às significações discretas ou analíticas, mas também enfatizar outros 

modos do sentido se manifestar que François (1996, p. 23) denomina de “significações não-

localizáveis”. Estas incluem além do lingüístico, o contexto, os implícitos, a diversidade de 

discursos, a tensão entre o que é comum e o diferente, entre o repetido e o novo etc.. Nessa 

direção, o sentido é sempre uma aproximação, pois nunca se apreende o sentido exato nem o 

verdadeiro, ele circula, varia de acordo com a visão de mundo, da cultura, dos saberes, da 

historicidade vivenciada por cada interlocutor. 

Em se tratando da concepção de interpretação, François (1996, p. 43) diz que é 

preciso, inicialmente, “considerar a linguagem em sua relação com outros sistemas 

significantes, como lugar universal de interpretação, sem ser, todavia, o que ‘diz a verdade’ 

sobre aquilo de que ele fala”. Isto revela que não podemos dizer “o que é” ou o que significa 

tal objeto. Nas palavras desse autor, podemos, entretanto, mostrar indiretamente, enfatizar, 

esclarecer, comparar, fazer movimentos discursivos em torno de objetos em análise. Podemos 

também destacar pontos de vista acerca desses objetos que estarão em relação de 

complementaridade uns com os outros, sem que com isso possamos jamais dizer “a verdade” 

sobre tais objetos em análise. Esta visão acerca do processo de interpretação se contrapõe ao 

modo como ainda, hoje, muitos professores desenvolvem, com seus alunos, a questão da 

interpretação de textos em sala de aula: interpretar, significando tão somente, repetir, 

reproduzir ou parafrasear a mensagem do autor ou o conteúdo do texto lido. 

Para François (1996) é relevante também relacionar interpretação e multiplicidade 

dos mundos, pois, se há interpretação é porque o mesmo objeto em análise pode ser visto e 

tocado, depois visto, tocado e dito pelo outro, depois dito pelo outro e dito também por mim. 

Esta visão só confirma as palavras de François (1996, p. 83, grifo do autor) de que “a 

interpretação é, por natureza, indefinida ou aberta”. Nesse sentido, no processo de 

interpretação é o sujeito que trabalha para interpretar, realiza um ato processual que não é 

idêntico, já que o interlocutor olha, lê e percebe o mundo ao seu redor de modo diferente. Por 

isso, na atividade de interpretação misturam-se muitos elementos que estão dentro e fora da 

linguagem, daí, o sujeito se posiciona para elaborar sentido ou interpretar o texto. Essa 

atividade revela também que, por sermos seres dialógicos, plurais, no ato de interpretar 

partilhamos as nossas idéias com as do outro e, assim, lemos e interpretamos com o nosso 

olhar e os olhares do outro. 

Nas palavras de François (1998, p. 19), “o dito faz sentido em relação ao não-dito 

que é a base da interpretação”. Por isso, esse autor defende a idéia de que o objeto de 
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interpretação é seu entorno – a noção de entorno substitui o termo contexto e se caracteriza 

como aquilo que envolve a situação de interpretação, o lugar de onde se está construindo o 

sentido e tudo que circula esse espaço. Logo, a noção de interpretação é muito ampla e 

complexa, além de ser necessário considerar o ponto de vista do leitor sobre o objeto. 

Ora, se há modos diferentes de interpretar, isto quer dizer que, “ninguém se reduz 

a um ponto de vista” (FRANÇOIS, 1994, p. 23), uma vez que o nosso discurso e o discurso 

do outro estão repletos de pontos de vista variados. Desse modo, não podemos apreender 

todos os pontos de vista, nem há um ponto de vista superior que sintetizaria todos os pontos 

de vista. Nas palavras de François (1996, p. 48), a fuga do sentido no diálogo dos pontos de 

vista é “a constatação da impossibilidade de não ter ponto de vista que repita, critique, 

modifique o ponto de vista do outro, sem que uma forma definitiva de saber possa 

interromper este movimento. Se há ponto de vista é porque não há discurso final.” 

Outro aspecto significativo, na lingüística da circulação do discurso, diz respeito à 

continuidade e movimentos discursivos. Na visão de François (1996), trata-se daquilo que faz 

com que um texto funcione ou não. Dentre vários temas estudados, destacamos três: 

continuidade e deslocamentos temáticos; encadeamentos de discurso por meio da oposição 

paralela-complementar e os encadeamentos metadiscursivos. 

Para François (1996, p. 115) “é a continuidade temática que faz com que 

enunciados sem continuidade sintática marcada ‘vão juntos’. [...] e o deslocamento temático 

[...] é a marca da liberdade do espírito – linguagem, como capacidade de colocar junto tudo o 

que depende da lógica do como”. Para o autor, isto só é possível porque “os campos 

temáticos são por natureza conjuntos abertos – salvo os campos técnicos”. É no interior do 

tema, “que vai poder se instalar um sistema de movimentos” (FRANÇOIS, 1996, p. 115, grifo 

do autor). 

Já os encadeamentos de discurso são descritos segundo estes dois modos de 

oposição: paralela – complementar. Assim, conforme François (1996, p. 116), a construção de 

enunciados paralelos se concretiza sob forma de repetição estrita ou sob forma de enunciados 

em série, àqueles de seu interlocutor. Quanto aos enunciados complementares serão do tipo 

questão-resposta ou enunciado-acréscimo. Nas séries paralelas, a forma permanece a mesma, 

no entanto, o conteúdo muda. Na forma complementar, a questão desencadeia a seqüência do 

outro. Nesse sentido, caracterizar os encadeamentos de discurso por esta visão dicotômica, 

por estas duas únicas modalidades, perde-se, assim, um aspecto essencial da linguagem: os 

encadeamentos metadiscursivos. 

Para François (1996, p. 116), os encadeamentos metadiscursivos constituem 
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comentários do que o outro ou eu mesmo posso dizer, tomando, assim, formas diferentes. 

Desse modo, podemos realizar uma troca de tipo paralelo ou complementar por uma marca 

que indique a relação possível entre dois enunciados. Na forma metalingüística, o locutor 

desenvolve, resume, modifica o discurso do outro. 

Ressaltamos, com François, que a noção de campo temático é abrangente, 

identificando-se com a concepção de linguagem que exige uma abertura para além do signo 

lingüístico. Além disso, o campo temático se constitui em um dos elementos relevantes para a 

organização das seqüências dialógicas em consonância com os modos de interação e os 

movimentos discursivos revelados pelos encadeamentos. 
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O constante diálogo 

 

Há tantos diálogos 
 

Diálogo com o ser amado 

o semelhante 

o diferente 

o indiferente 

o oposto 

o adversário 

o surdo-mudo 

o possesso 

o irracional 

o vegetal 

o mineral 

o inominado 
 

Diálogo consigo mesmo 

com a noite 

os astros 

os mortos 

as idéias 

o sonho 

o passado 

o mais que futuro 
 

Escolhe teu diálogo 

e 

tua melhor palavra 

ou 

teu melhor silêncio 

Mesmo no silêncio e com o silêncio 

Dialogamos. 

(ANDRADE, Drummond, 1977) 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 
 

O objetivo central deste capítulo é analisar e interpretar o discurso de professoras 

da EJA sobre a Proposta Curricular à luz dos fundamentos da teoria da enunciação 

apresentados no capítulo anterior. Desse modo, buscamos evidenciar, no corpus de nossa 

pesquisa, como essas professoras retomam e constroem o discurso delas com base nessa 

Proposta, considerando, nessa relação dialógica, o contexto e a situação enunciativa, a 

dinâmica e a inter-relação entre as formas de retomada com o contexto narrativo em que elas 

surgem. A análise mostrará também como as professoras entrevistadas concebem a língua, 

linguagem, leitura e escrita; como relatam a sua formação de alfabetizadoras. Para isto, 

utilizamos o procedimento comparativo, considerando que este pode contribuir para 

efetuarmos um trabalho mais seguro de análise e interpretação do discurso dessas professoras, 

que, por sua vez, exigirá de nós relacionarmos o dito desses discursos com o já-dito, retomado 

e modificado por elas. 

 
 
4.1 Considerações sobre o capítulo de Língua Portuguesa da Proposta do MEC e da 

Ação Educativa 
 
 
Neste item, faremos alguns comentários acerca dessa Proposta e sobre os tópicos 

desenvolvidos nesse capítulo, ressaltando neles, apenas, as idéias centrais que se referem ao 

ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Esses nossos comentários se justificam, tendo em 

vista que observamos, no decorrer da entrevista com essas professoras, referências direta ou 

indireta a esses pontos da Proposta. 

De modo geral, essa Proposta objetiva “oferecer um subsídio que oriente a 

elaboração de programas de educação de jovens e adultos e, conseqüentemente, também o 

provimento de materiais didáticos e a formação de educadores a ela dedicados” (BRASIL, 

2001, p. 13). Nessa direção, esse documento oficial se põe à disposição tanto das Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação quanto a todos os profissionais envolvidos na EJA, como 

referencial teórico e instrumento de apoio importantes, para a concretização dessa modalidade 

de ensino. 

Essa Proposta foi elaborada com base no diagnóstico, produzido pela Ação 

Educativa, complementado também por informações coletadas pelos educadores e programas 

de EJA, subsidiada com financiamento do MEC, acerca das condições em que se 

desenvolvem os programas educativos destinados a jovens e adultos. Nesses programas, a 
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necessidade de materiais didáticos é premente, pois, além de atender às pessoas de baixo 

poder aquisitivo, que não têm condições financeiras de comprar livros ou outros materiais 

impressos, contam, muitas vezes, com professores leigos ou que trabalham em diversos 

turnos, em várias escolas e têm pouco tempo para preparar aulas e fazer pesquisas. A maioria 

dos professores que trabalha nesses programas não foi preparada, em sua formação escolar, 

para lidar com conteúdos voltados ao atendimento das especificidades do processo de ensino-

aprendizagem de jovens e adultos. 

Além disso, muitos desses programas realizam-se em espaços escolares e horários 

em que as bibliotecas para os professores e alunos da EJA não se encontram disponíveis. 

Quanto ao mercado editorial, são raros os livros didáticos que organizam conhecimentos e 

informações voltados para a prática pedagógica desses professores e para àqueles que 

retomam ou iniciam a escolaridade somente na idade jovem ou adulta. 

Nesse sentido, essa Proposta se apresenta aberta a inovações e (re)criações por 

parte dos professores da EJA, flexível em relação aos seus pressupostos pedagógicos, a fim de 

que possa servir de apoio para os docentes trabalharem em sala de aula ou como referência 

para a elaboração de outros materiais que respondam mais diretamente às necessidades dos 

grupos com quem trabalham. Cada uma das áreas do conhecimento: – Língua Portuguesa, 

Matemática e Estudos da Sociedade e da Natureza –, trata de aspectos que visam ao 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos da EJA. 

O capítulo da Proposta, objeto de leitura das seis professoras entrevistadas, trata 

dos fundamentos e objetivos da área de Língua Portuguesa. Nele são abordados o 

desenvolvimento da linguagem oral e a introdução e desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Com relação à linguagem oral, esse documento propõe que a sala de aula propicie situações 

comunicativas diferentes que possibilitem aos discentes o uso e a ampliação de seus recursos 

lingüísticos. Com base nessa proposição, os alunos devem aprender a adequar seu discurso a 

situações comunicativas formais e informais, já que “a linguagem oral é o meio lingüístico 

primordial dos seres humanos e, através dela, nos desenvolvemos como participantes de uma 

cultura e realizamos a maior parte dos atos comunicativos no nosso fazer cotidiano” 

(BRASIL, 2001, p. 51-52). 

No que diz respeito à linguagem escrita, parte do pressuposto de que mesmo os jovens 

e adultos não-alfabetizados ou pouco escolarizados já têm algum conhecimento sobre a escrita. 

Propõe que “o professor deve criar situações em que os alunos exponham e reconheçam aquilo 

que já sabem sobre a escrita. Baseado nessas informações é que o professor poderá decidir que 

novos conhecimentos fornecer aos alunos” (BRASIL, 2001, p. 53), pois, além da compreensão e 
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domínio dos mecanismos e recursos da escrita, esses alunos devem compreender as diferentes 

funções sociais e conhecer as diferentes características que constituem os textos. Nessa Proposta, 

as atividades de linguagem oral e escrita foram elaboradas de modo a que se desenvolvam em 

contextos significativos para os jovens e adultos. 

No que se refere à análise lingüística, a Proposta assevera que os objetivos da 

Língua Portuguesa, na EJA, estão direcionados para o aperfeiçoamento da comunicação e o 

aprendizado da leitura e da escrita. Este aprendizado exigirá do aluno a capacidade de pensar 

sobre a linguagem, de tomar conhecimento sobre seus mecanismos de funcionamento. Desse 

modo, a alfabetização requer um trabalho contínuo de análise da linguagem por parte do 

aluno. Daí, essa Proposta sugere que “as atividades de análise lingüística estejam voltadas 

para a reflexão sobre a produção do texto, ajudando os alunos a melhorarem cada vez mais a 

forma de escrever” (BRASIL, 2001, p. 59-60). 

Quanto às atividades que visam à aprendizagem da leitura e da escrita, a Proposta 

apresenta diversas modalidades de textos11 que, de modo geral, correspondem às práticas 

sociais de uso da linguagem e escrita. Diferentemente das práticas de ensino da Língua 

Portuguesa, tradicionalmente desenvolvidas na EJA, trata-se de uma abordagem diferente e 

pouco sistematizada. As práticas tradicionais de ensino da língua escrita objetivam à 

aprendizagem do funcionamento da escrita e não contemplam as aprendizagens necessárias 

para lidar com a leitura e a escrita fora do espaço escolar. Segundo essa prática tradicional, na 

escola, lê-se para aprender a ler, enquanto no dia-a-dia, a leitura é guiada por diversos 

objetivos, produzindo, assim, efeitos diferentes que modificam a atitude ou ação do leitor 

diante do texto. 

Por isso, para a formação de um leitor autônomo – objetivo central em Língua 

Portuguesa nessa Proposta – capaz de ler textos verbais e não-verbais, é necessária a seleção 

de diferentes textos que correspondam às práticas sociais de uso da linguagem escrita, 

propiciando ao aluno de EJA, a apreensão de estratégias diversificadas de leitura e escrita. 

Nesse documento, o objetivo que delineia as atividades propostas abrange 

aprendizagens para além da mera decodificação do código lingüístico, implicando a produção 

e compreensão do texto, a (re)criação de sentidos, tomando o aluno como sujeito do processo 

de leitura e de escrita, capaz de trabalhar o texto no sentido de compreendê-lo e (re)significá-
                                                 
11 A tipologia “modalidades de texto” adotada, nessa Proposta, foi inspirada na obra KAUFMAN, Ana Maria; 
RODRIGUEZ, Maria Elena. Escola, leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. In: 
BRASIL. Ministério da Educação/Ação Educativa. Educação para Jovens e Adultos. Ensino Fundamental: 
proposta curricular - 1º segmento. Coordenação e texto final de Vera Maria Masagão Ribeiro. 3. ed. São 
Paulo: Ação Educativa; Brasília: MEC, 2001. p. 76. Essa Proposta não menciona e não se fundamenta 
teoricamente nos estudos dos gêneros discursivos. 
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lo. Dessa forma, a aprendizagem da leitura e da escrita, nessa Proposta, é tomada como 

exercício da cidadania, tendo em vista que promove a inserção de jovens e adultos na 

sociedade da qual fazem parte. 

Além dos fundamentos e objetivos da área de Língua Portuguesa, a Proposta traz 

detalhadamente os blocos de conteúdo e objetivos didáticos. Assim, para cada tópico de 

conteúdo, tais como Linguagem oral; Sistema alfabético e ortografia; Leitura e escrita de 

textos; Pontuação e Análise lingüística, há um conjunto de objetivos didáticos que especifica 

modos de abordá-lo em diferentes graus de aprofundamento. Há também indicações 

detalhadas para a seqüenciação do ensino, quanto às formas mais adequadas de abordar cada 

bloco de conteúdo nos estágios iniciais e nos estágios mais avançados das aprendizagens. 

Eis, em linhas gerais, os tópicos essenciais dessa Proposta para a área de Língua 

Portuguesa, particularmente direcionada para o ensino da leitura e da escrita aos jovens e 

adultos não-alfabetizados ou pouco escolarizados.  

Importante ressaltarmos também que o processo de consultas, discussões, 

pareceres e versão final dessa Proposta ocorreu na década de 90. Conforme esse documento 

(BRASIL, 2001, p. 7-8), a versão preliminar foi concluída em junho de 1995. Já no 1º 

semestre de 1996, o MEC manifestou a intenção de co-editá-la e distribuí-la às organizações 

governamentais e não-governamentais de nosso país. 

Observamos que, para a elaboração desse capítulo sobre Língua Portuguesa, 

constam obras das décadas de 80 e 90, cuja base teórica está fundamentada nos conceitos da 

lingüística, dessa época, sobretudo nos pressupostos da lingüística textual aplicada à produção 

oral e escrita no processo de alfabetização. Na bibliografia dessa Proposta (BRASIL, 2001, p. 

231-235) citam: Abaurre (1983); Cagliari (1989); Lemle (1987); Vaca (1983); Vanoye (1981) 

e Barbosa (1990); Faraco (1991); Kaufman e Rodriguez (1995); Kleiman (1995); Lajolo e 

Barreto (1994); Murrie (1992); Teberosky (1995).  

Além de destacarmos os objetivos gerais de toda a Proposta e os objetos de ensino 

contidos no capítulo de Língua Portuguesa, queremos explicitar também o nosso ponto de 

vista acerca do aporte teórico que alicerça esse capítulo, bem como evidenciarmos as 

concepções de língua, linguagem, leitura e escrita que permeiam o documento. Esses quatro 

tópicos desenvolvidos, nesse capítulo, foram apreendidos e retomados no discurso dessas 

professoras da EJA e serão objetos de nossa análise. 

Sabe-se, evidentemente, que essa Proposta para a EJA é uma tentativa de mudança 

qualitativa no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, em uma modalidade de ensino que 

carece de transformações estruturais. Nesse sentido, essa Proposta pode ser considerada como 
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um avanço teórico-metodológico para a EJA se comparada a alguns materiais didáticos já 

elaborados anteriormente. 

Nas últimas duas décadas, surgiu a proposta da prática de análise lingüística 

(doravante AL), para se contrapor às aulas de gramática, como uma nova perspectiva de 

reflexão sobre os usos da língua. Mendonça (2006) cita, como exemplo desse movimento de 

revisão crítica das aulas de português, o lançamento do livro organizado por Geraldi (1984), 

O Texto na Sala de Aula: leitura e produção. Ainda segundo Mendonça (2006), esta obra 

já propunha “uma reorientação para o ensino de português, com base na leitura e escrita de 

textos como práticas sociais significativas e integradas, e na análise dos problemas 

encontrados na produção textual com mote para a prática de AL, em vez de exercícios 

estruturais de gramática” (MENDONÇA, 2006, p. 200). Desse modo, a análise lingüística 

surge como uma das alternativas às práticas de leitura e produção textual, seja no ato de 

ler/escutar, de produzir textos ou de refletir sobre os usos da língua. 

A leitura do capítulo sobre Língua Portuguesa da Proposta da EJA revela que os 

autores desse documento seguiram as orientações da lingüística textual, das décadas de 80 e 

90 (conforme referências já citadas), sobretudo a proposta da AL cuja unidade privilegiada é o 

texto. Nas palavras de Geraldi (1997, p. 74), “o uso da expressão ‘análise lingüística’ não se 

deve ao mero gosto por novas terminologias. A análise lingüística inclui tanto o trabalho 

sobre as questões tradicionais da gramática quanto questões amplas a propósito do texto, 

[...]”. Assim, vejamos:  

1) Nos Fundamentos e objetivos da área de Língua Portuguesa, a Proposta enfoca a 

linguagem oral, a linguagem escrita (lendo e produzindo textos) e análise lingüística. 

Observamos que os objetivos dessa área foram priorizados para a prática da oralidade, da 

escrita, da leitura e da produção textual. A Proposta sugere que as atividades de análise 

lingüística se voltem para a reflexão sobre a produção textual, a fim de que os alunos sejam 

capazes de expressar-se por escrito com competência, eficiência e de modo adequado a 

situações comunicativas diversas.  

2) Nos Blocos de conteúdo e objetivos didáticos, a Proposta retoma os três tópicos centrais: 

linguagem oral, linguagem escrita e análise lingüística. Para cada tópico, descreve de forma 

detalhada o conteúdo e seu respectivo objetivo. Além disso, os autores fazem indicações para 

a seqüenciação do ensino, destacam conteúdos relevantes para a compreensão do 

funcionamento do nosso sistema de escrita. No tópico sobre “Leitura e escrita de textos”, 

principal bloco de conteúdo da área, os autores apresentam diferentes modalidades de textos 

cujo objetivo é orientar o professor na escolha dos textos, como por exemplo: textos literários; 
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textos jornalísticos; textos instrucionais; formulários e questionários; textos epistolares; textos 

publicitários e textos de informação científica e histórica. 

Além desse tópico são desenvolvidos mais dois: o ensino da pontuação como um 

recurso que deve estar relacionado ao estudo e à produção textual, e a análise lingüística como 

uma análise das características lingüísticas de diferentes textos, desta forma, esta apoiará a 

produção e a análise de textos. 

Nesses fundamentos, objetivos e conteúdos, observamos que a base teórica da 

lingüística textual fundamentou os autores, na elaboração desses itens da Proposta, 

apresentando coerência no que se refere aos objetos de ensino e atividades propostas: leitura, 

produção textual e análise lingüística para a EJA. 

No que diz respeito à concepção de língua e linguagem, verificamos uma 

mesclagem de conceitos entre esses termos e entre os marcos teóricos da lingüística estrutural 

e textual. Na Proposta, “língua é o principal instrumento que temos para interagir com as 

outras pessoas, para termos acesso às informações, aos saberes, enfim, à cultura da qual 

fazemos parte” (p. 51). As palavras instrumento, interagir e acesso são utilizadas de modo 

preferencial por cada um dos dois paradigmas: a primeira pelo estruturalismo e as outras pelo 

interacionismo. Depois, o documento afirma que “a importância da linguagem para os seres 

humanos não reside só nas possibilidades de comunicação que encerra” (p. 51). Aqui, já não é 

mais o conceito de língua, mas a importância da linguagem, e é usada a noção de 

comunicação como no estruturalismo e não de interação. O documento conceitua linguagem 

como “um sistema de representação da realidade” (p. 51). A noção de sistema de 

representação não está clara e o uso do termo sistema remete também para a lingüística 

estrutural. Além disso, para a Proposta, “a linguagem dá suporte também a que realizemos 

diferentes operações intelectuais, organizando o pensamento, possibilitando o planejamento 

das ações e apoiando a memória” (p. 51). Aqui a concepção de linguagem apresenta estreita 

relação com a idéia de pensamento, ação e memória, ou seja, numa visão cognitivista. 

Essa breve análise revela que os autores mesclaram concepções de língua(gem), 

tendo como ancoragem teórica a lingüística estrutural e textual: (a) como instrumento para 

interagir/ter acesso; (b) como sistema de representação, ou seja, meio de interação, de 

expressão do pensamento e código. Nota-se que esses autores, na época da elaboração dessa 

Proposta, ainda não tinham se desvencilhado da concepção tradicional de língua e linguagem 

nos moldes do estruturalismo. Verificamos que um dos objetivos da área de Língua 

Portuguesa é: “valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos 

povos” (p. 60). Ora, a visão dialógica da linguagem é incompatível com as idéias de 
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instrumento e de meio de expressão do pensamento. Essa concepção, já foi criticada pela 

teoria dialógica, que concebe a linguagem como meio de interação entre sujeitos sócio-

historicamente definidos. 

No que concerne à leitura e escrita, o ponto de partida da Proposta relaciona-se à 

“compreensão e domínio dos mecanismos e recursos básicos, como o sistema de 

representação alfabética, a ortografia e a pontuação” (p. 51), além disso, os alunos devem 

compreender, com a ajuda do professor, as diferentes funções sociais dos textos. Em todo o 

capítulo da Proposta, o trabalho com a linguagem deve estruturar-se com o objeto de 

conhecimento – o texto – articulado com a leitura (p. 55). Assim, “escrever textos significa 

saber usar a escrita para expressar conhecimentos, opiniões, necessidades, desejos e a 

imaginação” (p. 58).  

Observamos que os pressupostos teóricos da lingüística textual e da análise 

lingüística embasam a Proposta e dizem respeito sobretudo à articulação entre leitura e 

escrita, ao “como” trabalhar com textos escritos, já que nessa Proposta, “ler e escrever textos 

são os principais objetivos da área de Língua Portuguesa” (p. 73). Para alcançar esses 

objetivos, as atividades propostas envolvem, coerentemente, leitura e produção textual. Nessa 

perspectiva, a concepção de leitura e escrita está relacionada ao processo de formação de 

leitores autônomos e produtores de textos que saibam interagir com eficiência. 

Entendemos que esse capítulo da Proposta, apesar de ser um instrumento de apoio 

inovador para a EJA, aborda teoricamente a questão do ensino da Língua Portuguesa 

mesclando, ainda, a visão estruturalista e as contribuições da lingüística textual cuja unidade 

de estudo é a produção do texto. Em razão disso, os autores dessa Proposta não se 

fundamentaram nos postulados teóricos que concebem a linguagem em uma perspectiva 

sociointeracionista. 

 
 
4.2 Análise discursiva dos comentários de professoras sobre a Proposta 
 
 

Bakhtin e Volochinov (1986, p. 131-132) postulam que “compreender a 

enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado 

no contexto correspondente”. Tendo em vista os objetivos deste nosso trabalho, fez-se 

necessário segmentar e delimitar os dados para análise. Escolhemos como critério da 

segmentação dos dados na entrevista somente as respostas a cada pergunta que evidenciam, 

no discurso dessas professoras, comentários gerais acerca da Proposta, das noções de língua, 
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linguagem, leitura e escrita, bem como o relato delas sobre a formação para ensinar na EJA. 

Assim, a ordem de apresentação da análise segue esta organização. Inicialmente, analisamos, 

no corpus, os modos de retomada no dizer dessas professoras da EJA ao comentar o discurso 

da Proposta; depois, evidenciamos a concepção de língua, linguagem, leitura e escrita no 

discurso delas com base na Proposta e, por fim, explicitamos como relatam a sua formação de 

alfabetizadoras. 

Analisamos a seguir alguns fragmentos do discurso dessas professoras sobre a 

Proposta. É o início de um caminhar em que, talvez, descubramos, a todo momento, 

retomadas, indagações, dúvidas, surpresas e apenas poucas certezas. Formulamos a hipótese 

que essas professoras retomam e modificam os enunciados alheios, acentuando, construindo, 

desse modo, seus pontos de vista na relação dialógica que estabelecem com o discurso do 

outro (da Proposta), revelando, assim, sua posição discursiva. 

Os enunciados a seguir estão no início da entrevista, respondendo a nossa 

demanda: gostaria que você fizesse um comentário geral sobre o capítulo da Proposta 

Curricular do MEC e da Ação Educativa para a EJA que trata da área de Língua Portuguesa 

(ver a respeito Anexo C). O modo como fizemos a pergunta, dirigindo-nos diretamente à 

professora, a fim de que construísse o seu comentário é determinante para a elaboração das 

respostas dadas por elas. 

O discurso das seis professoras (de agora em diante P1, P2, ..., P6).  

Vejamos este recorte: 
 

Linha Falante Transcrição 
01 
02 
03 

DOC inicialmente eu gostaria que você... fizesse um comentário geral... sobre o 
capítulo... que você leu... da proposta curricular do MEC para a educação 
de jovens e adultos que trata da área de língua portuguesa 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

P1 então a gente vê que nesse... nesse capítulo nessa parte que fala da 
proposta curricular de língua portuguesa... ela aparece... em dois 
momentos... onde eu fiz essa divisão com dois momentos duas partes no 
primeiro momento que fala dos fundamentos e objetivos da área... eu vejo 
a concepção teórica... da língua portuguesa... no processo de 
alfabetização... no segundo momento... ele vai o capítulo traz o bloco de 
conteúdos e objetivos didáticos... então nesse bloco de conteúdos e 
objetivos didáticos você encontra assim... a maneira como o professor 
poderá melhor... ajudar no processo de construção... de construção do... 
da alfabetização do aluno aprender a ler e a escrever e aqui ele vai trazer 
éh::... modalidades de textos onde esses textos poderão...como eles 
poderão ser utilizados nesse processo de alfabetização ele vai ver a 
questão da ortografia também... ele vai ver a questão da reescrita... então 
ele vai tá sempre trazendo essas questões que são éh:::... que são 
pequenas... pequenas assim... como como eu falo na construção são 
pequenas questões que vão... éh:: no todo vai trazer esse processo de 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

alfabetização da leitura e da escrita... então vem a questão... como eu já 
falei da reescrita... onde fala também que o professor quando ele encontra 
um erro de ortografia ou até mesmo da pronúncia ele não deve encarar 
aquele erro assim como... ali não tem jeito... é um erro que a partir 
daquele daquele erro se o professor for um também um bom pesquisador  
um bom observador... ele vai conseguir... entender aquela relação que 
existe no processo de leitura e da escrita desse desse educando desse 
alfabetizando... por exemplo... quando o... o... quando o educando... vai 
vai escrever uma palavra... muitas vezes na escrita dele... porque a pessoa 
MENINO sem ser sem ser alfabetizada... principalmente o adulto né? por 
que você é adulto você já conhece as letras mesmo você não sendo 
alfabetizado você conhece as letras de alguma forma... e... às vezes a 
maneira como ele fala ele pensa em escrever... é como se você achasse 
que a fala... que a escrita éh::: representa a fala e a gente vê que não é 
bem assim que a escrita não representa a fala totalmente 

 

Ao iniciar o seu comentário, a professora está com o capítulo da Proposta em 

mãos, mas não o consulta, apenas aponta para o documento. Como a palavra é um ato 

bilateral, P1 responde à nossa indagação retomando os dois eixos centrais do capítulo da 

Proposta de Língua Portuguesa, citando-os de forma indireta, (linhas 07, 09-10), acentuando o 

conteúdo desses dois tópicos (linhas 08-09, 10 a 13). Além disso, retoma alguns termos 

isolados da Proposta, ora destacando a orientação dada pelo documento ora tecendo 

comentários acerca deles, como por exemplo: modalidades de textos (linha 14), ortografia 

(linha 16), reescrita (linha 16), leitura e escrita (linha 20), fala e escrita (linhas 33-34). A 

professora alterna acentuação ao tópico da Proposta e seus comentários. 

P1 elabora o seu ponto de vista com base no discurso da Proposta, destaca não o 

que ela poderia fazer com essa Proposta, mas a maneira como o professor poderá ajudar o 

aluno a aprender a ler e escrever (linhas 11 a 13). Observamos, neste comentário, que a voz 

não é da professora alfabetizadora e, sim, da professora formadora. Isto pode ser devido ao 

fato que, no período da entrevista, ela estava participando de um projeto de apoio à leitura e 

escrita do MEC (linha 238) e trabalhando na formação de professores (linhas 275 a 279), 

conforme fragmentos abaixo: 

 
Linha Falante Transcrição 

238 P1 essa noção eu adquiri num projeto de apoio à leitura e escrita do MEC...  
[...] [...] [...] 
275 
276 
277 
278 
279 

 diferença... porque  com aquele material que eu tenho eu andei buscando 
outros materiais então se eu vou/eu vou trabalhar dar uma formação prá 
professores ou vou trabalhar com uma turma de jovens e adultos eu já 
vou ter suporte... para articular aqueles conhecimentos da lingüística com 
a prática... mostrar por exemplo como ele dá exemplo aqui... da questão  
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Observamos também que essa professora ao acentuar o modo como o professor 

deve entender a relação que existe no processo de leitura e escrita do alfabetizando, 

principalmente do adulto, tece um comentário sobre esta questão já explicitando a 

problemática da relação fala e escrita (linhas 28 a 34). 

Outro aspecto que merece destaque na fala de P1, é que, no decorrer da entrevista, 

essa professora retoma os seus comentários acerca da Proposta avaliando-a (linhas 113 a 115, 

801 a 803). Mais adiante, ela faz um julgamento a respeito da falta de conhecimentos e de 

domínio lingüístico dos professores da EJA (linhas 990 a 1002). Essa tomada de posição é 

muito importante, porque mostra que essa professora verbaliza a avaliação das limitações dela 

e das demais. É uma forma de leitura crítica da Proposta muito interessante, sobretudo porque 

está sendo revelada por uma professora alfabetizadora e também formadora de outros 

docentes. Vejamos: 

 
Linha Falante Transcrição 

113 
114 
115 

P1 nesse material ele é interessante sim... mas o educador... o alfabetizador 
ele não pode se prender só a esse material porque ele fala de uma maneira 
assim... GERAL... ele é geral então muitas vezes o que é que acontece  

[...] [...] [...] 
801 
802 
803 

P1 viu... mas... eu continuo defendendo que assim é um material... que eu 
posso considerar viável assim aceitável para o professor que não tem a 
formação porque pelo menos se o professor for ler... ele... for tentar  

[...] [...] [...] 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 

P1 acho assim... que com o resultado dessa nossa conversa... e das que você 
vai ter com outros professores eu também não posso generalizar talvez os 
professores tenham esse conhecimento esse domínio lingüístico que eu 
não tenho mas se forem todos nesse mesmo... patamar que eu você vai 
perceber vai poder acho que vai poder/poder perceber que essa proposta 
curricular... ela tá::: assim... fora da realidade dos professores no sentido 
de quê? da formação dos professores a/a o que eu digo que ela tá fora da 
realidade é como assim é como se quem fosse professor da alfabetização 
fosse um professor que tivesse domínio lingüístico é nesse sentido aí que 
eu vejo... no/no geral eu penso que/que talvez dê prá perceber isso que a 
proposta curricular prá/prá o ensino da língua portuguesa não está de 
acordo com a formação do professor que está na sala de  aula 
alfabetizando 

 

A produção concreta desses enunciados de P1 revela a sua tomada de posição, a 

sua réplica diante da pergunta formulada. Seus modos de relação ao discurso outro - 

acentuação (linhas 07 a 10 e 10 a 13); avaliação (linhas 113 a 115; 801 a 803 e 990 a 1002) 

manifestam a posição dela sobre a Proposta. Verificamos que o comentário da professora é 

marcado por esses movimentos discursivos, entretanto, ela trata superficialmente muitas 
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questões relevantes por ela ressaltadas no processo de ensino-aprendizagem da alfabetização, 

como por exemplo: a concepção de Língua Portuguesa; o trabalho com textos; a questão da 

ortografia, da reescrita etc. Assim, a professora comenta, de forma bem geral, o capítulo da 

Proposta, conforme lhe foi solicitado. 

Vejamos agora o discurso de P2: 

 
Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 
04 

DOC inicialmente eu gostaria que você fizesse um comentário geral sobre a 
proposta... curricular do MEC o ensino de língua portuguesa aos 
jovens e adultos... em sua leitura como você compreendeu essa 
proposta? 

05 
06 
07 
08 
09 
10 

P2 bem nós podemos dizer que/que é uma proposta e toda proposta ela é 
bem vinda não é uma receita pronta... não é uma coisa definida mas 
com certeza servirá... está servindo de base de alternativa... para que o 
professor cada vez mais aprimore melhore sua prática já que a 
educação de jovens e adultos... é uma::: é uma modalidade de 
educação tão difícil de ser trabalhada 

 

P2 inicia mostrando sua compreensão crítica, o seu ponto de vista acerca do 

sentido de “proposta”. Para essa professora significa proposição, orientação, subsídio, daí ser 

ela bem vinda (linhas 05-06). Assim, ela avalia positivamente o uso dessa Proposta.  

Solicitamos então um outro comentário. Vejamos este recorte: 

 
Linha Falante Transcrição 

11 
12 
13 
14 
15 

DOC bom... o que você coloca... que a proposta ela é... um material 
interessante e fundamental para ensinar a ler e escrever aos jovens e 
adultos... eu gostaria que você... fizesse um comentário sobre... a 
forma como a proposta trabalha os objetivos da língua portuguesa... e 
aí inicialmente com a questão da linguagem oral 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

P2 é/é fundamental a/o rumo que a proposta toma de início é bem 
interessante porque nós sabemos que toda vida éh::: na história da da 
língua portuguesa... e tendo como base éh a/as experiências que nós já 
conhecemos sempre se deu primazia à questão da língua escrita... e éh 
a proposta do MEC né? prá educação de jovens e adultos tem por base 
inicial a questão de priorizar não de priorizar mas atentar prá moda/ 
prá linguagem oral de valorizar o que o aluno diz a sua prática a sua 
fala enquanto::: enquanto cidadão e vejo que isto aí... que éh:: dá 
prioridade dá prioridade não começar um ensino voltado prá questão 
da linguagem oral é importante porque é daí que o professor vai poder 
ter uma visão não geral mas tentar/ter uma visão em parte de quem é 
de como é o seu aluno que contexto o seu aluno tá inserido e de que 
forma ele vai poder melhorar e ampliar aquele discurso que seu aluno 
já traz do contexto em que ele tá inserido 

 

Considerando o contexto narrativo da entrevista e todos os fatores já explicitados, 
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que interferiram nessa elocução, observamos que a professora assume também uma posição 

avaliativa positiva em relação ao modo como a Proposta trabalha os objetivos de Língua 

Portuguesa, dando primazia à língua oral (linhas 16 a 25). 

Com relação ao tema “linguagem oral”, a professora retoma o discurso da 

Proposta do MEC que diz:  

 
[...] Durante muito tempo, toda essa variedade que caracteriza a linguagem 
oral foi vista, equivocadamente, como um empecilho para o domínio da 
escrita. Atualmente, a partir de estudos da lingüística, sabe-se que a linguagem 
oral possui uma natureza mais flexível e dinâmica que a escrita, absorvendo 
rapidamente as inúmeras variações decorrentes do contexto sociocultural na 
qual se desenvolve. Assim, mais do que coibir essa flexibilidade da linguagem 
oral, o trabalho pedagógico na área de Língua Portuguesa deve acolher a 
diversidade, propiciando aos educandos a ampliação de suas formas de 
expressão, possibilitando-lhes o uso de modos de falar adequados a diferentes 
situações e intenções comunicativas (BRASIL, 2001, p. 52-53) 

 

P2 retoma esse discurso para valorizar também, no ensino, a fala do aluno 

enquanto cidadão, o seu próprio discurso (linhas 20 a 29) e se posiciona favoravelmente à 

orientação teórico-pedagógica desse documento. Mais adiante, ao ser indagada sobre a 

significação de variedade lingüística, a professora cita o conceito de linguagem oral 

apresentado pela Proposta: “A linguagem oral é o meio lingüístico primordial dos seres 

humanos” (BRASIL, 2001, p. 52) e acrescenta o seu ponto de vista. Assim, vejamos: 

 
Linha Falante Transcrição 

71 DOC para você o que que significa variedade... lingüística? 
[...] [...] [...] 
87 
88 
89 
90 

P2 trabalhada bem de forma bem mais concreta em sala de aula... como a 
própria pro/proposta diz a linguagem oral é o meio lingüístico 
primordial essencial dos seres humanos e também para o ensino de 
língua portuguesa 

 

Em seu comentário inicial, P2 explicita o seu ponto de vista, avaliando de modo 

positivo o conteúdo pedagógico desenvolvido nesse documento, acentuando o discurso da 

Proposta sobre a linguagem oral. 

Na seqüência, analisamos o discurso de P3: 

 
Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 

DOC inicialmente... eu gostaria que você...comentasse sobre a proposta de 
ensino de língua portuguesa apresentada pelo MEC para a educação de 
jovens e adultos 
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04 
05 
06 

P3 apesar da proposta ser resumida ela tem uma boa fundamentação e::: 
apresenta assim::: de forma clara como o professor deve trabalhar a 
leitura e a escrita... a linguagem oral e a linguagem escrita 

 
P3 também inicia o seu comentário, avaliando positivamente a Proposta, sem usar 

nenhum argumento. Que fundamentação é essa que a professora aprecia? Notamos que ela 

apenas acentua quatro itens contidos nesse documento oficial: “a leitura e a escrita, a 

linguagem oral e a linguagem escrita” (linhas 05-06) sem desenvolver nenhuma avaliação. P3 

comenta de modo muito conciso o capítulo da Proposta. E essa forma sucinta de comentário 

pode ser explicada pela formulação da nossa solicitação. 

Vejamos a resposta de P4: 

 
Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 

DOC inicialmente... eu gostaria... que você... tecesse comentários... sobre a 
proposta curricular do MEC... no que trata no que tange à questão da do 
ensino da língua portuguesa na educação de jovens e adultos 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

P4 essa proposta de ensino de língua portuguesa ela está muito voltada 
para a o:: a a questão dos gêneros textuais... o ensino né? éh:: voltado 
para o trabalho com os diversos tipos de textos que nós encontramos no 
nosso dia-a-dia... por exemplo trabalhava recei::tas com textos 
jornalís::ticos com:: éh:: bu::las enfim com variedades de tipos de 
textos e também é uma proposta voltada para... a relação entre língua... 
linguagem oral linguagem escrita... né? que é muito importante para a/a 
o ensino da língua materna... então éh:: esse essa proposta ela... convida 
a:: aos professores a fazer... repensar a sua prática pedagógica né? 
também vendo... como é que tá indo né? as/a nossa prática o que tem de 
melhorar né? quais são o/o/as características desse tipo de ensino... 

 

P4 faz um relato do conteúdo com suas palavras e as palavras da Proposta, e diz 

que esse documento orienta o professor para que conheça as características de diferentes tipos 

de textos: 

 
Uma boa estratégia para o trabalho com textos é tomar cada modalidade 
como uma unidade de trabalho, em que se articulam atividades de leitura e 
escrita e também de linguagem oral. [...] Por isso, apresentamos uma breve 
caracterização dos tipos de texto que aparecem como maior freqüência no 
nosso contexto social e escolar e que, por isso, devem ser objeto de estudo 
nas turmas de educação de jovens e adultos. O objetivo dessa tipologia é 
principalmente orientar o professor na escolha dos textos e dos aspectos 
lingüísticos que pode explorar em cada um (BRASIL, 2001, p. 74 e 76). 

 

Assim como a Proposta mescla os tipos de texto, a professora mistura gêneros e 

tipos (linhas 04 a 06), já que a noção de gênero do discurso não deve se confundir com a de 

tipos de texto, pois, aquela não constitui uma noção meramente textual, ou seja, ligada à 
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estruturação, conteúdo e estilos. Na visão de Bakhtin (2003, p. 261-262, grifo do autor): “[...] 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados concretos e únicos, [...] cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.” 

P4 acentua a orientação apresentada de se usar diferentes tipos de texto, citando-os 

(linhas 07 a 09); em seguida, ela acentua dois tópicos que são trabalhados nessa Proposta 

(linhas 09-10). 

A professora acentua e avalia a relevância da relação entre linguagem oral e 

linguagem escrita para o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa (linhas 09 a 11). Ela tem 

uma posição avaliativa positiva em relação à Proposta (linhas 11 a 14). Vemos que P4 toma 

uma posição discursiva favorável no tocante a esse documento. Vemos também que o 

discurso das professoras (P1, P2, P3 e P4) é construído também com base em sua própria 

reflexão, em seu modo de compreender a Proposta.  

Ao final da entrevista, perguntamos à professora: 

 
Linha Falante Transcrição 

610 
611 

DOC você teria algo mais… a:: acrescentar sobre… sua compreensão da 
proposta curricular do/do MEC para a educação de jovens e adultos? 

612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 

P4 éh:: se essa proposta aqui né? os professores tomarem conhecimento 
forem orientados tiverem... tiverem cursos... mesmo que não sejam eles 
não façam o curso de letras... mas se eles tiverem alguma oportunidade 
se os/os... éh:: organizadores né? os próprios projetos que são 
colocados... fossem... éh:: orientadores melhor/melhores orientadores 
poderia facilitar o ensino de jovens e adultos poderia ser melhor e acho 
que também éh/éh:: isso aqui é/é enriquecedor... porque dá mais 
sugestões muitas sugestões de como trabalhar... com textos né? que eu 
achei muito interessante... foi isso e relacionando sempre fala e a 
escrita... então na verdade o que deixa muito o professor ainda limitado 
a questão também dos recursos que tem prá oferecer o tempo... mais 
essa proposta é interessante... também éh/éh:: o que eu achei 
interessante que... de abrir o/o o espaço assim prá conVERSA do 
aluno... ele expor né? de forma oral... em sala de aula é importante... 
que aquilo dá relevância muito também à oralidade... [(   ) 

 

P4 reacentua a sua avaliação positiva em relação à Proposta (linhas 618 a 621; 623 

a 626), contudo, tece comentários críticos no que diz respeito ao modo como os projetos e 

propostas pedagógicas para a EJA são trabalhados com os professores (linhas 612 a 617). 

Esses comentários sustentam o ponto de vista dessa professora ao denunciar a orientação, a 

formação (quando acontece) desses profissionais. 
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Passamos agora ao discurso de P5: 

 
Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 

DOC inicialmente... eu gostaria... que você... fizesse... um comentário geral... 
sobre a proposta de ensino de língua portuguesa aos jovens e adultos... 
da da EJA pelo MEC... como você compreendeu... essa proposta? 

04 
05 
06 
07 

P5 o desenvolvimento da linguagem oral né?... a introdução... e 
desenvolvimento da leitura e escrita com a relação da linguagem oral...  
quanto à oral e à escrita... éh::... é uma linguagem que pode/que 
pudemos... éh:: vemos que tem possibilidade de de alfabetizarmos né? 

08 DOC que que trata mais a:: a proposta? 
09 
10 

P5 trata do desenvolvimento né? dos alunos em sala de aula... eu acredito 
que é uma proposta bem viável 

 

P5 apenas acentua dois itens contidos no capítulo da Proposta (linhas 04-05). 

Ao pedido de ampliar o comentário, P5 diz que a Proposta “trata do 

desenvolvimento dos alunos em sala de aula” (linha 09), sem dar explicação desse seu ponto 

de vista, e que “é uma proposta bem viável” (linha 10), no entanto, não explicita a viabilidade 

dessa para o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Assim, os comentários dessa 

professora acerca do documento foram muito reduzidos. 

Na seqüência, analisamos o discurso de P6: 

 
Linha Falante Transcrição 

01 
02 

DOC inicialmente... eu gostaria que você... comentasse a proposta do ensino 
de língua portuguesa aos jovens e adultos 

03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

P6 é uma proposta bo::a né? falando assim pelo lado positivo... éh:: 
possui... temas interessantes... porém... fica um pouco 
super/superficial... porque é co/é só como se fosse assim um roteiro de 
estudo... precisa ser mais aprofundado precisa ser mais trabalhado não 
é? às vezes também não atende à necessidade da turma na qual a gente 
trabalha tem que adaptar a isso... então deveria ser uma proposta assim 
mais formulada porque se o professor ele tiver o interesse de pesquisar 
sobre essa proposta ele vai longe agora se ele se acomodar apenas a ler 
e a trabalhar o que tem aqui infelizmente ele não vai ter sucesso... né? 
porque é pouco porque é restrito... precisa ser mais assim explorada de 
uma forma mais ampla... essa proposta 

 

A professora inicia o seu comentário avaliando positivamente o texto da Proposta 

(linhas 03-04), sem desenvolvê-lo para, em seguida, fazer uma crítica: “[...] superficial [...] 

como se fosse assim um roteiro de estudo...” (linhas 04 a 06), justificando o motivo dessa 

superficialidade e sugerindo também que a Proposta deveria ser melhor formulada, para que o 

professor tivesse mais interesse em buscar as orientações (linhas 06 a 11). Esse comentário de 

P6 revela o seu ponto de vista sobre esse documento. Depois, a professora faz uma avaliação 



 

123

questionadora acerca da Proposta (linhas 12-13). 

Ao final da entrevista, ela se posiciona novamente de forma crítica, quando 

solicitamos à professora: 

 
Linha Falante Transcrição 

646 
647 

DOC éh:: você... gostaria de ressaltar mais algum… algum ponto assim da 
proposta? 

648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 

P6 não assim no momento... em geral em geral assim a proposta ela tem 
ela tem uma parte... certo? que... é cabível né? são... serve prá:: a gente 
trabalhar prá gente fazer a questão assim... éh:: de levar o concreto o 
que eles já conhecem prá poder estimular a leitura estimular a escrita 
éh:: tem umas partes muito difíceis que são que são preocupantes 
porque não/não não dá prá se éh:: prá se empregar em uma sala de aula 
né? a questão da lingüística... e:: eu acho que deveria assim... melhorar 
um pouco mais essa proposta né? levar mais assim prá... prá realmente 
prá questão dos jovens e adultos prá como é... prá tentar éh:: de certa 
forma... - como é que eu vou dizer? - ficar de fácil acesso prá o 
professor prá passar prá o aluno 

 

P6 faz uma avaliação dos pontos positivos e questionadores da Proposta, 

explicitando a sua dificuldade (linhas 648 a 654). Interessante ela acentuar: “[...] de levar o 

concreto o que eles já conhecem prá poder estimular a leitura estimular a escrita [...]” e a 

visão crítica sobre a Proposta: “[...] tem umas partes muito difíceis [...]” (linha 652). 

Baseando-se nessa crítica, P6 dá sugestões para que as orientações trabalhadas no documento 

sejam mais voltadas para as questões da EJA (linhas 654 a 658). Além disso, analisamos na 

manifestação da subjetividade de P6 a busca pela construção do sentido, da palavra exata que 

falta para marcar o seu dizer (linha 657). 

Inter-relacionando o discurso das professoras sobre a Proposta com o perfil 

profissional de cada uma, observamos que o nível de escolaridade e os conhecimentos 

evidenciados por elas parecem ser determinantes para a compreensão e avaliação da Proposta. 

Assim, vejamos: 

P1, P2, P4 e P6 teceram comentários mais ou menos semelhantes em relação ao 

texto da Proposta, acentuando seus temas e assumindo posição avaliativa tanto positiva 

quanto questionadora. Essas professoras fizeram relatos bivocais, “o relato com nossas 

próprias palavras que não devem dissolver completamente a originalidade das palavras 

alheias” (BAKHTIN, 2002, p. 142). 

Essas quatro professoras mostraram, em seu relato profissional, uma visão crítica 

diante da vida, dos acontecimentos cotidianos. De modo geral, revelam-se docentes dedicadas 

ao estudo, ao trabalho, engajadas na área da educação, portanto, o comentário delas sobre o 
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capítulo da Proposta evidencia alguns conhecimentos sobre linguagem oral e escrita, e sobre 

programas e projetos da EJA. Lembramos que as três primeiras professoras são formadas em 

Letras e/ou Pedagogia, P1 e P2 já possuem cursos de pós-graduação, e P6 concluiu o 

Magistério. 

P3 e P5 comentam o capítulo da Proposta, de modo sucinto, distanciando-se dos 

conteúdos dele. Avaliam o texto da Proposta positivamente, acentuam alguns tópicos desse 

documento, sem, no entanto, desenvolvê-los. Talvez essas professoras não tenham 

compreendido bem o capítulo lido ou não quiseram revelar o seu ponto de vista. 

Há uma diversidade de sentidos revelada por elas em relação ao sentido da palavra 

“proposta”. Verificamos que algumas professoras concebem como orientações práticas 

elaborados para o ensino. Outras refutam essa concepção: P2 “proposta não é receita pronta, 

não é uma coisa definida”; P4 “essa proposta convida os professores a repensar a sua/a nossa 

prática pedagógica”; P6 (lado negativo) “como se fosse assim um roteiro de estudo.” 

Notamos que as professoras, como era de se esperar, acentuam diferentemente 

determinados conteúdos, retomam alguns tópicos com ou sem comentários, revelando, dessa 

forma, a posição discursiva de cada uma em relação a esse documento, conforme já 

explicitamos. Assim, vejamos o que as professoras acentuam, entendendo acentuar como dar 

ênfase, destaque, realce a itens, tópicos do texto da Proposta que foram retomados, e o ponto 

de vista de cada uma sobre o que foi acentuado. 

P1 – Conteúdo dos fundamentos e objetivos da área, e bloco de conteúdos e 

objetivos didáticos. 

A Proposta orienta os professores da EJA acerca das modalidades de texto, 

ortografia, reescrita, leitura e escrita, fala e escrita, entretanto, P1 revela, em seu ponto de 

vista, que esse documento não está de acordo com a formação do professor que se encontra, 

cotidianamente, em sala de aula, alfabetizando. 

P2 – Linguagem oral. 

A Proposta atenta para a linguagem oral como um meio lingüístico essencial, 

porém, o professor não deve utilizá-la como uma receita pronta e, sim, como um instrumento 

pedagógico alternativo para aprimorar a sua prática de alfabetização na EJA. 

P3 – A leitura e a escrita, a linguagem oral e a linguagem escrita. 

O ponto de vista de P3 é que a Proposta apresenta, de modo claro, como o 

professor deve trabalhar estes tópicos acentuados. 

P4 – Gêneros textuais, ensino e tipos de textos (receitas, textos jornalísticos, 

bulas), relação entre linguagem oral e linguagem escrita. 
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A professora acentua a questão dos gêneros textuais e ensino, mas esta orientação 

não está contemplada nessa Proposta. Ela também destaca, em seu ponto de vista, a orientação 

do documento sobre o trabalho de alfabetização, tomando por base as diversas modalidades 

de texto. P4 também considera relevante o processo de alfabetização por meio da articulação 

entre linguagem oral e linguagem escrita. 

P5 – Desenvolvimento da linguagem oral e a introdução e desenvolvimento da 

leitura e escrita. 

O ponto de vista de P5 é que há possibilidade de alfabetizar por meio do 

desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita. 

P6 – Saber concreto que os alunos já conhecem para estimular a leitura e a escrita, 

bem como a questão da lingüística. 

A professora explicita a possibilidade de trabalhar a Proposta em sala de aula, a 

partir dos conhecimentos dos alunos, a fim de estimulá-los a ler e a escrever. O ponto de vista 

de P6 é que a Proposta tem partes difíceis, entre elas, ressalta a questão da lingüística, em 

razão disso, sugere que esse documento seja melhor formulado para atender às necessidades 

de professores e alunos da EJA. 

Vejamos agora como as professoras avaliam o capítulo da Proposta, entendendo 

avaliar no sentido de apreciação, julgamento, e o ponto de vista de cada uma revelado nessa 

avaliação. 

P1 – Material geral, interessante, viável, aceitável, porém, fora da nossa realidade 

de professores, no tocante à nossa formação. 

A avaliação de P1 sobre a Proposta é positiva, contudo, revela as lacunas dela e de 

outros professores em relação ao conhecimento lingüístico e a formação de professor 

alfabetizador. 

P2 – Proposta bem vinda, instrumento alternativo para a melhoria da prática do 

professor de EJA, tendo por base inicial o ensino de Língua Portuguesa por meio da 

linguagem oral. 

Essa professora revela o seu ponto de vista, avaliando, positivamente, o conteúdo 

pedagógico desenvolvido nesse documento, sobretudo a primazia dada à linguagem oral. 

P3 – Apesar da Proposta ser resumida, tem uma boa fundamentação. 

Inicialmente, P3 aprecia restritivamente a Proposta, depois a avalia positivamente, 

sem desenvolver esses argumentos. 

P4 – Proposta convidativa para os professores repensarem a prática pedagógica, 

enriquecedora, sugestiva, interessante. 



 

126

O posicionamento de P4 é favorável ao texto da Proposta, por isso, seu ponto de 

vista revela uma avaliação positiva, no que diz respeito aos tópicos desenvolvidos nele. Além 

disso, a professora tece críticas, denuncia a formação, o modo como os projetos pedagógicos 

para a EJA são trabalhados junto aos docentes. 

P5 – Proposta bem viável. 

A professora não desenvolve esse seu ponto de vista. 

P6 – Proposta boa, temas interessantes, porém, superficial, semelhante a um 

roteiro de estudo, restritiva, tem parte cabível e partes muito difíceis, por exemplo, a questão 

da lingüística. 

Inicialmente, P6 avalia positivamente a Proposta, sem desenvolvê-la, em seguida, 

tece críticas a pontos questionadores do documento, justificando-as, também sugere mudanças 

na formulação dessa Proposta e explicita inclusive a sua dificuldade para empregá-la em sala 

de aula. Esses comentários de P6 revelam o seu ponto de vista avaliativo sobre o capítulo da 

Proposta. 

Visualizemos o comentário delas nesse quadro. 

 



QUADRO 1 – COMENTÁRIO SOBRE A PROPOSTA 
 

TIPOS DE 
RETOMADA-

MODIFICAÇÃO 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ACENTUAÇÃO Conteúdos e 
Objetivos 

Linguagem 
oral 

Leitura e escrita. 
Linguagem oral e 

escrita 

Gêneros textuais, 
ensino e tipos de 
texto.  
Linguagem oral e 
escrita. 

Linguagem oral. 
Leitura e escrita 

Leitura e escrita. 
Questão da 
lingüística. 

 

PONTO DE 
VISTA 

Orienta os profes-
sores, mas inade-
quada à formação 
deles. 

Atenta para a lin-
guagem oral e é 
instrumento peda-
gógico alternativo. 

Apresenta o modo 
como trabalhar 
oralidade, leitura e 
escrita. 

Orienta os profes-
sores como traba-
lhar as diversas 
modalidades de 
texto e a relação 
oralidade e escrita. 

Possibilidade de 
alfabetizar por 
meio da fala, 
leitura e escrita. 

Partes cabíveis e 
também difíceis de 
trabalhar em sala 
de aula como a 
questão da 
lingüística. 

AVALIAÇÃO Positiva, porém 
distante da forma-
ção lacunosa dos 
professores. 

Positiva, sobretudo 
no tocante à 
linguagem oral. 

Positiva, mas não 
a desenvolve. 

Positiva, principal-
mente em relação 
ao conteúdo. 

Positiva, porém 
não a explicita. 

Positiva, contudo, 
não a desenvolve. 

CRÍTICA Formação lacunosa 
e descontinuada 
dos professores. 

  Denuncia a forma-
ção dos professores 
e o modo como os 
projetos são 
implantados. 

 Proposta superfi-
cial, semelhante a 
roteiro de estudo. 

SUGESTÃO  O professor deve 
trabalhar a Propos-
ta não como receita, 
mas como um 
instrumento peda-
gógico alternativo. 

 Os professores da 
EJA devem ser 
orientados para 
trabalhar com os 
projetos e 
propostas. 

 Reformulação do 
texto da Proposta 
para atender às 
necessidades e 
dificuldades dos 
professores. 
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Nessa análise, fica evidente a diversidade de movimentos que constitui o discurso 

das professoras como um sujeito dialógico que se completa e se constrói no diálogo, 

alternando acentuação e comentários avaliativos da Proposta, mas com algumas diferenças. 

Observamos que vários conteúdos desse documento foram acentuados e 

comentados pelas professoras, de modo diferente, contudo, três tópicos enfatizados pela 

Proposta foram os mais acentuados também por elas: linguagem oral, leitura e escrita. Isto 

quer dizer que estes temas são muito significativos para sua prática pedagógica, 

principalmente a recente primazia que é dada à linguagem oral no processo de alfabetização. 

Além disso, demonstra que essas professoras têm conhecimento ou informação de pesquisas 

cujo foco central é o estudo da linguagem oral.  

Verificamos também que as seis professoras avaliam positivamente o capítulo da 

Proposta, isto demonstra que elas aprovam orientações didático-pedagógicas advindas de 

documentos oficiais. Em seus comentários avaliativos, elas também tecem críticas ao seu 

conteúdo e sugerem reformulações, a fim de que possam articulá-lo melhor na sala de aula da 

EJA. Assim, o discurso de cada professora sobre a Proposta reflete outras vozes, mas também 

constrói, cria seus pontos de vista sobre o ensino de Língua Portuguesa na EJA. 

 
 

4.3 Concepções da Proposta sobre língua e linguagem 
 
 

Na Proposta do MEC e da Ação Educativa encontra-se, na introdução dos 

fundamentos e objetivos da área de Língua Portuguesa, a seguinte afirmativa sobre a 

concepção de língua e linguagem:  

 
Nossa língua é o principal instrumento que temos para interagir com as 
outras pessoas, para termos acesso às informações, aos saberes, enfim, à 
cultura da qual fazemos parte. A importância da linguagem para os seres 
humanos não reside só nas possibilidades de comunicação que encerra. Por 
ser um sistema de representação da realidade, ela dá suporte também a que 
realizemos diferentes operações intelectuais, organizando o pensamento, 
possibilitando o planejamento das ações e apoiando a memória (BRASIL, 
2001, p. 51, grifo nosso). 

 

O conceito de língua como instrumento de comunicação parece decorrer da 

perspectiva formalista orientada pelos estudos de Saussure e Chomsky, que separa o homem do 

seu contexto social, tal como o fizeram o estruturalismo e o transformacionalismo. Esta 

concepção vê a linguagem como meio objetivo para a comunicação, e a língua é um instrumento 

de comunicação, um código, um conjunto de signos que se combinam por meio de regras, para 
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transmitir uma mensagem. Vejamos como esses teóricos concebem linguagem e língua. 

Saussure considerou a linguagem “heteróclita e multifacetada”, pois abrange 

vários domínios; é ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica; pertence ao domínio 

individual e social; “não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois 

não se sabe como inferir sua unidade” (SAUSSURE, 2006, p. 17). Ele separou uma parte do 

todo linguagem, a língua – um objeto unificado e suscetível de classificação, parte essencial 

da linguagem; “um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções 

necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos” (SAUSSURE, 2006, p. 17). 

Daí a língua é para Saussure um sistema de signos, um conjunto de unidades que 

se relacionam organizadamente dentro de um todo. A esse conjunto linguagem – língua, 

Saussure (2006, p. 21-22) acrescentou a noção de fala como um ato individual, resultante das 

combinações feitas pelo sujeito falante ao utilizar o código da língua, e expressar-se pelos 

mecanismos psicofísicos necessários à produção dessas combinações. 

Chomsky (1980) trouxe para os estudos lingüísticos uma outra concepção de 

linguagem e língua. Ele considera a linguagem como um conjunto de sentenças, cada uma 

finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos. Para esse 

autor, o conjunto de frases que uma gramática engendra é definido como língua, e a 

linguagem humana tem como propriedade geral o caráter aberto e a criatividade, ou seja, a 

capacidade de todo locutor produzir e compreender um número indefinidamente grande de 

frases, jamais ouvidas e, talvez, jamais pronunciadas. Esse lingüista diz que a linguagem é 

uma capacidade inata e específica da espécie, ou seja, transmitida geneticamente e própria da 

existência humana, e que “as palavras de uma língua são um patrimônio de pensamentos, 

idéias, percepções e interpretações do mundo e muito mais. Mas uma língua é bem mais que 

um conjunto de palavras. É um repositório de riqueza cultural, tradição histórica, laços sociais 

e meios de auto-realização individual” (CHOMSKY, 2007). 

Assim como Saussure focalizou em seu trabalho a lingüística da língua, Chomsky 

priorizou a busca de propriedades universais da linguagem, na tentativa de construir uma 

teoria geral da linguagem fundamentada no princípio do inatismo.  

Diferentemente da visão do estruturalismo e transformacionalismo, a noção de 

interação pela linguagem está na base das abordagens discursivas e textuais. Para estas 

abordagens, o homem usa a linguagem não apenas para traduzir seu pensamento por palavras, 

transmitir informações, mas para interagir no meio social. Entretanto, não há, na Proposta, 

explicação teórica para a escolha conceitual e nem referência às contribuições da lingüística 
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voltadas para essa temática. 

Embora haja intenção de trazer para a EJA, por meio dessa Proposta, a noção de 

linguagem da abordagem sociointeracionista, observamos que a noção de linguagem tem base 

congnitiva e a concepção de língua como principal instrumento de comunicação e informação 

permeia todo o conteúdo do capítulo. Esta opção traz conseqüências teórico-metodológicas ao 

ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, pois, considera-se que a língua é um instrumento 

de expressão de que o falante dispõe para exteriorizar o seu pensamento. Dessa forma, 

desconsidera-se a abordagem dialógica da linguagem de que todo discurso é construído em 

interação com o(s) outro(s). 

 
 

4.4 Língua e linguagem no dizer de professoras da EJA 
 
 
Verificamos, no nosso corpus, que cada professora compreende esse conceito ao 

seu modo. Assim, em P1: 

 
Linha Falante Transcrição 

168 
169 
170 

DOC então se prá você é importante... esse conhecimento... então... como 
professora... como você... define ou entende... o que é linguagem e o que 
é língua? 

171 
172 
173 
174 

P1 a linguagem eu entendo assim... que a linguagem ela... precede... a fala a 
linguagem de um modo geral... que mesmo sem falar... existem várias 
formas de linguagem né? linguagem da expressão a linguagem... éh::: 
do/do sentir existe a linguagem eu acho que a linguagem precede a fala... 

 

Esta noção de que a linguagem precede a fala (linha 171) revela que a professora 

tem uma visão diferente da que aparece na Proposta, ou seja, tem uma concepção semelhante 

a que é postulada na gramática tradicional, que é a de linguagem como expressão do 

pensamento, do sentir, isto é, servindo a transmitir algo que foi pensado sem linguagem, visão 

esta bastante criticada em Marxismo e Filosofia da Linguagem, com a qual concordamos 

Em relação à concepção de língua, essa professora diz: 

 
Linha Falante Transcrição 

175 P1 você perguntou o que é que eu... 
176 DOC linguagem [língua 
177 
178 
179 
180 
181 

P1                   [língua 
e a língua eu já entendo como a fala... a língua como a expressão da fala... 
emitir... a fala... agora a linguagem eu/eu acredito que ela precede... a...a 
fala e que é uma forma de se comunicar... a linguagem é um meio de se 
comunicar... de interagir com as pessoas... [...]  
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O conceito de língua é confundido com o de fala (linhas 178-179). Ela aqui não 

faz referência explícita à Proposta, embora retome alguns itens lexicais desse documento. 

Nessa retomada, usa termos que estão no conceito de língua em sua definição de linguagem. 

Na Proposta, “Nossa língua é o principal instrumento que temos para interagir com as outras 

pessoas” (BRASIL, 2001, p. 51), no dizer da professora, “a linguagem é um meio de se 

comunicar... de interagir com as pessoas” (linhas 180-181). Parece ser um ponto de vista 

adquirido independente da leitura da Proposta. 

Vejamos agora o recorte de P2: 

 
Linha Falante Transcrição 

224 
225 
226 

DOC éh::: em relação a... ao início da proposta... no ensino de língua 
portuguesa... eles definem língua e linguagem... mas prá você... o que 
você entende o que é língua e o que é linguagem? 

227 
228 
229 
230 
231 
232 

P2 falar de língua e linguagem... é bastante difícil e complexo... até prá 
área da lingüística... até para os estudiosos da área... então como é que 
eu concebo a língua? eu concebo a língua... concebo... concebo eu 
defino a língua como o principal instrumento que a gente tem prá se 
comunicar com o mundo... prá se comunicar com as pessoas prá 
interagir realmente com o outro... [...] 

 

A professora ressalta o grau de complexidade para definir essas noções, o que se 

revela nas repetições da palavra “concebo” (linhas 227 a 229). Ela define língua com 

fragmentos da concepção contida na Proposta: “Nossa língua é o principal instrumento que 

temos para interagir com as outras pessoas” (BRASIL, 2001, p. 51). Essa professora acentua o 

papel da língua como o principal instrumento de comunicação (linhas 230 a 232) defendido 

pela teoria da comunicação ou informação. 

Quanto à linguagem, declara:  

 
Linha Falante Transcrição 

232 
233 
234 

P2 [...] e a linguagem... é justamente esse  
conjunto de/de representações que a gente utiliza e que dá suporte.... é 
o que dá suporte é o que vai fazer com que a nossa língua se realize... [...] 

 

P2 retoma a definição de linguagem presente na Proposta, acentuando apenas 

algumas palavras: “representações, suporte” (linha 233) sem explicitá-las ou desenvolvê-las. 

Essa professora não quis revelar seu ponto de vista. 
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Vejamos o recorte de P3: 

 
Linha Falante Transcrição 

07 
08 
09 
10 
11 

DOC e::: na no início da proposta... sobre os fundamentos e objet/objetivos 
da área... a proposta... concebe ou define... o que é língua e o que é 
linguagem... então como você concebe éh/éh::: se você concorda com 
o que está colocado aqui sobre língua e linguagem ou qual é a sua 
concepção... de/de língua e linguagem? 

12 
13 
14 
15 
16 

P3 na minha concepção lín:::gua é a língua que nós falamos né? éh::: o 
português... e a linguagem éh::: as formas que elas são utilizadas né? a 
linguagem... na oralidade na escrita e a... presença (  ) também éh::: 
das gravuras das figuras né? das obras de arte tudo são formas de 
linguagem 

 

P3 concebe língua como o idioma português e linguagem como modalidades e 

como outras semiologias não-verbais (linhas 12 a 15). Ela recorre a um outro conhecimento 

relacionado ao senso comum: língua como o idioma oficial que se fala. Quanto à linguagem, a 

professora acentua algumas de suas formas, mas também sem explicá-las ou recorrer ao 

discurso da Proposta. 

Vejamos P4:  

 
Linha Falante Transcrição 

15 
16 
17 

DOC éh:: na proposta... eles definem... língua e linguagem... você concorda 
com com essa definição de língua e linguagem... éh:: presente na 
proposta? 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

P4 claro a língua é é interação através da língua nós podemos nos 
comunicar... a língua é a maior a/a/maior manifestação é o maior 
recurso de poder que nós temos... né? nós podemos não ter 
na/praticamente nada mas nós temos a língua nós podemos nós/através 
da língua nós conhecemos uma cultu::ra nós conhecemos o povo nós 
podemos interagir... é como aconteceu com os portugueses quando 
chegaram aqui né? através da língua né? eles foram tendo éh:: o contato 
começaram a interagir eles começaram a/a estudar a língua do a... 
perceber as características da da língua indígena prá poder ter um 
contato e assim aconteceu entre os éh:: indígenas e os portugueses... 
assim a língua ela é fundamental... porque a língua ela... ela retrata né? 
as características de um povo a cultura ela denuncia uma classe social 
éh:::... os valores de uma sociedade... enfim através da língua tanto oral 
como escrita nós podemos fazer uma comunicação no mundo né? com 
o mundo nós através da língua éh:: os países as nações entram em em 
acordos... éh/éh:: acordos de pacificação... a língua é muito importante 
por causa disso 

 

P4 concorda com a definição de língua presente na Proposta e acentua algumas 

noções: “interação, cultura, interagir” (linhas 18, 22-23). Ela constrói sua definição 
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retomando-modificando o discurso da Proposta, acrescentando seus conhecimentos prévios 

sobre língua. Observamos que essa professora recorre aos seus conhecimentos textuais e, 

sobretudo de mundo para construir seu ponto de vista. 

No tocante à concepção de linguagem, P4 diz: 

 
Linha Falante Transcrição 

35 DOC e a concepção de linguagem? 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

P4 sim a linguagem enquanto manifestação... da::... qualquer manifestação 
né? seja escrita... verbal... linguagem verbal não verbal então a 
linguagem ela é muito mais do que... a língua né? a língua ela é apenas 
um recurso e... a linguagem é imPORTANTE né? no desenvolvimento 
né? das... desenvolvimento cognitivo dos indivíduos né? bem como 
para as manifestações... éh:: psicomotoras... certo? 

 

P4 acrescenta outro aspecto ainda não acentuado pelas outras professoras: a 

posição hierárquica de superioridade da linguagem em relação à língua, em qualquer 

manifestação: escrita, verbal, não-verbal (linha 38). Mostra a relevância da linguagem no 

desenvolvimento das pessoas (linhas 39 a 41). Ela define língua como recurso e linguagem 

como manifestação da língua e outras semiologias como a não-verbal e acrescenta a 

importância para o desenvolvimento, sem retomar a concepção contida no discurso da 

Proposta. 

Agora, vejamos P5:  

 
Linha Falante Transcrição 

11 DOC éh::: como você define... língua? 
12 P5 língua? 
13 DOC sim 
14 
15 
16 
17 

P5 língua eu acredito que é o que falamos né?... é tudo que falamos éh:: 
assim de... em sala de aula (   )... éh:: fala... que através da fala a gente 
pode escrever né?... então eu acho que língua é uma:: é a coisa mais 
importante né?  

 

Como vimos, P5 concebe língua como a fala (linha 14) e a escrita como 

representação da fala (linhas 15-16), presentes também na fala de outras professoras. 

Verificamos que ainda hoje é muito forte a crença, entre muitos alfabetizadores, de que a 

língua escrita é mera transcrição da fala. Nos cursos de formação para docentes da EJA, 

ouvimos essa concepção no discurso dos professores. 

 

 

 



 

134

Quanto à linguagem, P5 declara: 

 
Linha Falante Transcrição 

18 
19 
20 
21 

DOC a proposta coloca... que nossa língua é o principal instrumento que temos 
para interagir com as outras pessoas... você concorda com essa:: [essa 
definição?... éh:: e quanto à linguagem?... que que [você prá  você o que 
é linguagem? 

22 
23 
24 
25 
26 

P5      [com 
certeza 

[a linguagem?... a 
linguagem prá mim é o desenvolvimento né? de cada... pessoa... não é? 
cada pessoa tem sua maneira de falar não é? 

 

P5 define linguagem como desenvolvimento e depois como maneira de falar 

(linhas 25-26). Essa professora não quis explicar sua afirmação, revelar seus ponto de vista, 

nem retomar o discurso da Proposta. 

Vejamos o recorte de P6: 

 
Linha Falante Transcrição 

14 
15 
16 

DOC éh:: a proposta... ela... inicia com os fundamentos e objetivos da área de 
língua portuguesa... como você compreendeu ou compreende a concepção 
de língua e de linguagem... éh:: que está formulada na proposta? 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

P6 bom... a língua né? ela/ela abrange... éh::: a forma de que se fala né? de 
que se escreve éh:: num sentido assim de grafar... né? a escrita e no/no 
desenrolar dessa fala... e a linguagem ela vem muito do cotidiano da 
criança ou então do adolescente ou então do adulto em si... o adulto ele 
tem uma linguagem diferenciada em sua casa... ele vai ter outra 
linguagem diferenciada em sua escola no ambiente de trabalho então a 
linguagem ela é ampla... existem várias formas de/de fala fala/várias 
formas de linguagem várias formas de expressão que não deixa de 
ser... uma linguagem né isso? e de escrita também... eu vejo assim 

 

P6 inicia a sua fala sem responder à nossa pergunta sobre a concepção de língua e 

linguagem formulada na Proposta. Ela explicita tão somente sua compreensão de língua como 

fala e escrita (linhas 17-18). 

Quanto ao conceito de linguagem, P6 inicialmente, ressalta o uso diferenciado em 

função de fatores situacionais e sociais (linhas 20 a 25). Em nenhum momento de sua fala, 

essa professora retoma, acentua ou comenta a concepção de língua e linguagem apresentada 

pela Proposta. Ela faz um deslocamento para outras questões não solicitadas pela 

entrevistadora. 

Para tornar mais compreensível esta análise, visualizemos também o discurso 

dessas professoras da EJA sobre língua e linguagem, evidenciado nesses quadros. 



QUADRO 2 - TEMAS X CONCEITOS 
 
 

TEMAS CONCEITOS 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Nossa língua é o 
principal 
instrumento que 
temos para 
interagir com as 
outras pessoas, 
para termos 
acesso às 
informações, aos 
saberes, enfim, à 
cultura da qual 
fazemos parte.  
 
 

Língua como a 
fala, a expressão 
da fala. 

Língua como o 
principal 
instrumento de 
comunicação. 

Língua como 
o idioma 
português. 

Língua como 
recurso de 
interação, de 
comunicação.  

Língua como a 
fala. 

Língua como 
fala e escrita. 
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QUADRO 2 - TEMAS X CONCEITOS 
 
 

TEMAS CONCEITOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA P1 P2 P3 P4 P5 P6 
A importância 
da linguagem 
para os seres 
humanos não 
reside só nas 
possibilidades 
de comunicação 
que encerra. Por 
ser um sistema 
de representação 
da realidade, ela 
dá suporte 
também a que 
realizemos 
diferentes 
operações 
intelectuais, 
organizando o 
pensamento, 
possibilitando o 
planejamento 
das ações e 
apoiando a 
memória. 

Linguagem 
como 
precedente à 
fala. 

Linguagem 
como conjunto 
de 
representações, 
e que dá 
suporte. 

Linguagem 
como 
modalidades 
e como outras 
semiologias 
não-verbais. 

Linguagem como 
manifestação da 
língua e outras 
semiologias não-
verbais.  

Linguagem como 
desenvolvimento 
e como maneira 
de falar. 

Linguagem 
como formas de 
expressão. 
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0QUADRO 3 - TEMAS X TIPOS DE RETOMADA-MODIFICAÇÃO 
 

TEMAS TIPOS DE RETOMADA-MODIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA 
 
 
 
 
 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Acentuação de 
alguns itens lexicais 
da Proposta. 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista inde-
pendente da Pro-
posta e de acordo 
com seus conhe-
cimentos prévios. 

Acentuação de 
fragmentos da 
concepção contida 
na Proposta. 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista 
semelhante o que é 
defendido pela teo-
ria da comunica-
ção. 

 
 
 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista rela-
cionado ao senso 
comum e de acordo 
com seus conhe-
cimentos prévios. 

Acentuação de 
algumas noções da 
Proposta. 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista de 
acordo com seus 
conhecimentos 
prévios. 

 
 
 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista 
independente da 
Proposta e de acor-
do com seus conhe-
cimentos prévios. 

 
 
 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista 
independente da 
Proposta e de acor-
do com seus conhe-
cimentos prévios. 

 
 
 
 
 

LINGUAGEM
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista: 
concepção diferente 
da Proposta, seme-
lhante a que é pos-
tulada na gramática 
tradicional. 

Acentuação de 
itens lexicais da 
Proposta. 
 
 
 
 
 
 

Acentuação de 
algumas formas de 
linguagem sem 
recorrer à Proposta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista res-
saltando a 
hierarquia da 
linguagem em 
relação à língua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista sem 
retomar à Proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção do seu 
ponto de vista 
deslocando para 
outras questões não 
solicitadas. 
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Com base no quadro 2 – temas x conceitos, visualizamos, comparativamente, a 

concepção de língua no discurso dessas professoras. Assim, verificamos que P1, P5 e P6 

concebem “língua como fala”, e P6 amplia seu conceito incluindo escrita. Já P2 e P4 

concebem “língua como comunicação, interação”, e P3 concebe “língua como idioma: o 

português.” 

Analisando esse quadro, observamos que o conceito de língua é confundido com o 

de fala. A maioria dessas professoras ao conceber “língua como fala/escrita” demonstra que 

possui pouco conhecimento sobre as contribuições da Lingüística voltadas para estas 

questões. Como veremos mais adiante, a maioria dessas professoras revela a falta do 

conhecimento lingüístico ao relatar a sua formação como alfabetizadoras. 

P2 e P4, que concebem “língua como instrumento de comunicação e interação”, 

demonstram um pouco mais de conhecimento lingüístico, certamente porque são professoras 

graduadas em Letras. 

No quadro 2, também visualizamos, comparativamente, a concepção de 

linguagem no discurso dessas professoras. Desse modo, verificamos que P3, P4 e P6 

concebem “linguagem como várias formas de manifestação verbal e não-verbal”, e as demais 

revelam a sua concepção de modo específico sem sintonia conceitual entre elas. Parece que a 

noção linguagem é mais complexa e mais abstrata para elas definirem. 

Quanto ao quadro 3 – temas x tipos de retomada-modificação – visualizamos, 

comparativamente, que a concepção de língua e linguagem, mais presente, no discurso dessas 

professoras, foi a construção de seu ponto de vista, de acordo com seus conhecimentos 

prévios, e não a acentuação, a ênfase da concepção formulada pela Proposta. Isto quer dizer 

que os sentidos são produzidos pelos sujeitos e/ou retomando-modificando o discurso de 

outrem e/ou reacentuando-o diversamente na produção do seu ponto de vista. 

A noção de “língua como a fala, a escrita, o idioma que se fala” elaborada pelas 

professoras é semelhante a que é defendida pela gramática prescritiva como expressão do 

pensamento, e a concepção de “língua como instrumento de comunicação” é igual a que é 

postulada pela teoria da comunicação ou informação. 

O conceito de “linguagem como manifestação da língua e como outras 

semiologias não-verbais”, mais presente no dizer dessas professoras, é semelhante também a 

que é abordada pela lingüística estrutural. 

Nesse sentido, essas noções de língua e linguagem evidenciam que essas 

professoras pautam o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa ainda priorizando as formas 

da língua sem articulá-las com o contexto social e histórico, sem considerá-las no âmbito do 
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processo de enunciação. Essa visão das professora se articula com a orientação contida na 

Proposta. Por isso, é necessário trabalhar, em sala de aula, a noção de interação como 

constitutiva da linguagem humana, para tanto é imprescindível que os professores tenham o 

conhecimento teórico-metodológico das teorias discursivas, entre elas, destacamos a 

lingüística enunciativa de Bakhtin e Volochinov (1986), para quem a concepção de 

linguagem, fundamentalmente interativa, implica necessariamente considerar a enunciação. 

Esses autores não distinguem o enunciado e sua enunciação que é uma forma-sentido. Cada 

forma é portadora de sentido, e esse sentido é construído socialmente. Portanto, a linguagem 

humana pode apenas ser compreendida se ancorada em sua dimensão social. 

Esta análise inicial do corpus mostra que as professoras, ao comentarem a 

concepção de língua e linguagem contida na Proposta ou revelarem a sua própria concepção, 

utilizam diferentes formas, tais como retomada-modificação desses conceitos formulados no 

documento por meio da acentuação de itens lexicais, de pequenos fragmentos e construção de 

seus pontos de vista com base em sua própria enunciação. No geral, o discurso dessas 

professoras reflete como é difícil explicitar esses conceitos. O dizer delas demonstra essa 

dificuldade lingüística: as palavras faltam e dizem da falta do sujeito. 

Estas observações demonstram que há uma diversidade de formas de retomada do 

discurso de outrem. Dentre essas formas, verificamos que essas professoras constroem seu 

discurso por meio da criação de suas idéias e também se baseando em seus conhecimentos 

prévios (lingüísticos, textuais e de mundo) acerca desses termos. Como diz Bakhtin (2003, p. 

326): “[...] O enunciado sempre cria algo que não existia antes dele, absolutamente novo e 

singular [...].” 

Desse modo, um conjunto de fatores interferiu na relação interativa entre o 

discurso apresentado pela Proposta com o discurso retomado-modificado das professoras de 

EJA: estas estavam cientes de que a finalidade da entrevista era coletar dados para compor o 

corpus da pesquisa de doutorado; o contexto e a própria situação enunciativa, ou seja, o ritual 

da entrevista baseada em questões/respostas; a tensão emocional, durante a entrevista, por 

parte da entrevistada e da entrevistadora.  

 
 

4.5 Concepções da Proposta sobre leitura e escrita 
 
 

Nos fundamentos e objetivos da área de Língua Portuguesa, o capítulo da Proposta 

aborda a introdução e desenvolvimento da leitura e escrita, argumentando que “uma boa 
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forma de organizar o trabalho com a escrita é articulá-lo com o da leitura, dentro de uma 

mesma modalidade textual” (BRASIL, 2001, p. 58). Nesse sentido, o documento prioriza o 

trabalho com a linguagem em torno de diferentes textos, até nas turmas de alfabetização, 

tendo em vista que “o objetivo central em Língua Portuguesa é formar bons leitores e 

produtores de textos” (BRASIL, 2001, p. 55). O documento concebe leitura e escrita como 

fontes de informação, aprendizagem, lazer e arte. E orienta os professores para selecionar 

textos significativos que favoreçam a leitura compreensiva e motivem as pessoas jovens e 

adultas a descobrirem o mundo da escrita. 

Para tanto, o professor deve criar estratégias para ensinar os alunos a lerem, por 

meio da leitura em voz alta de diferentes modalidades de texto. Nesse sentido, a noção de 

leitura é vista em termos de escolaridade, vinculada à alfabetização (aprender a ler e 

escrever), leitura como aprendizagem formal – da decifração do código lingüístico ao ato de 

compreender. 

A Proposta apresenta apenas subsídios teóricos acerca da linguagem escrita 

ressaltando tópicos a serem observados e aplicados em sala de aula pelos professores e não 

fornece explicitamente fundamentos teóricos sobre leitura. Refere-se somente à obra 

Alfabetização e Leitura, de José Juvêncio Barbosa, afirmando que esta “analisa criticamente 

práticas tradicionais de alfabetização e propõe uma nova abordagem para o ensino da leitura” 

(BRASIL, 2001, p. 56-57). 

Nessa perspectiva, o documento concebe a nossa escrita alfabética como um 

sistema de representação, por isso, afirma: 

 
Para dominar o mecanismo de funcionamento da escrita é necessário 
conhecer as letras, pois são os signos que nosso sistema de representação 
utiliza. Também é necessário compreender a relação entre as letras e os sons 
da fala. Para cada fonema temos uma representação gráfica (é por isso que 
nosso sistema de representação escrita é chamado de alfabético). É a partir 
do estabelecimento desta relação fono-gráfica e da compreensão de suas 
regularidades e irregularidades que se chega ao domínio do sistema 
alfabético. Essas irregularidades dizem respeito às peculiaridades da 
ortografia da Língua Portuguesa: um mesmo som pode ser representado por 
mais de uma letra e uma mesma letra pode representar sons diferentes 
dependendo da posição em que se encontra na palavra. Uma mesma palavra 
pode ser pronunciada de muitas formas, mas deve ter uma única grafia 
(BRASIL, 2001, p. 54). 

 

Assim, no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, os alunos precisam 

dominar esses recursos e mecanismos lingüísticos para produzir e compreender a diversidade 

de textos existentes em nosso meio social. 
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4.6 Leitura e escrita no discurso de professoras da EJA 
 
 

A partir do recorte de nossa pergunta, no corpus, analisamos agora a concepção de 

leitura e escrita construída pelas professoras.  

Vejamos o recorte de P1: 

 
Linha Falante Transcrição 

586 
587 

DOC então você concorda que a leitura e a escrita ela... ela... carrega... éh::: 
uma marca de um privilégio social 

588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 

P1 de um privilégio de um PODER de um PODER eu ainda vejo mais como 
um poder a leitura e escrita... mesmo prá quem não tem assim... a::: uma 
certa consciência de que... a leitura e escrita tem um grande poder mesmo 
porque quando você pode convencer muitas pessoas através... da  
oralidade né? e muito mais ainda através da escrita é aí onde eu vejo a 
questão também da sedução... tá entendendo? essa sedução da maneira 
como você escreve você pode... dizer coisas belíssimas mesmo assim...  
no seu trabalho “não o meu trabalho é um trabalho científico 
respeitado”... eu faço aquele trabalho ele tá todo todo bom mas quando 
você vai ver a minha prática o meu trabalho não tem nada a ver com a 
minha prática então ali teoricamente eu estou ótima então eu tenho o 
poder de escrever de de passar as idéias não quer dizer que eu vou 
praticá-las não é? então a leitura e escrita prá mim é um poder e prá esses 
jovens que estão aprendendo a ler e a escrever que não sabem que 
passaram da/da época de aprender ler e escrever lá quando era criança é o 
poder prá eles talvez não seja nesse sentido a que de de::: do que eu 
acabei de falar não você... persuadir alguém com a sua leitura ou com a 
sua escrita não... é de você mesmo chegar prá alguém pegar simplesmente 
um um... ir a uma missa não saber ler... existe isso muito quantas pessoas 
estão lá eu já vi muitas você vê... que recebe o jornalzinho... porque tem 
vergonha de dizer que não sabe ler e escrever porque as pessoas olham 
com certo preconceito aquela pessoa que não sabe ler e escrever eu vejo 
nesse sentido aí 

 

Durante a entrevista, essa nossa pergunta surgiu porque a professora afirmou que 

“a questão da leitura e escrita dá status mesmo a pessoa [...]” (linhas 567-570). Daí, P1 

concorda e tece seus comentários sobre a indagação. Em sua fala não há nenhuma retomada 

ao documento até porque ela só responde ao que lhe foi solicitado. 

Para P1, a noção de leitura e escrita está atrelada à idéia de poder, que circula em 

nossa sociedade letrada, ou seja, aqueles que as dominam têm o poder de sedução, de 

persuasão (linhas 590 a 600; 604-605). Para os jovens analfabetos ou pouco escolarizados, 

significa também poder, provavelmente, com um outro sentido: poder mostrar que sabe ler e 

escrever. Esta condição de alfabetizado ameniza-lhes a vergonha e o preconceito que marcam 

as pessoas que não dominam a habilidade de ler e escrever (linhas 600 a 609), tendo em vista 
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que, para a nossa sociedade, o uso dessas habilidades carrega uma etiqueta de um privilégio 

social. Este discurso também se tornou comum na “boca” de professores. Verificamos que os 

comentários de P1 estão centrados nos usos sociais que as habilidades de leitura e escrita 

propiciam aos cidadãos escolarizados. 

Passamos agora ao discurso de P2: 

 
Linha Falante Transcrição 

203 
204 

DOC e você como professora... da educação de jovens e adultos... 
como...concebe éh::: leitura e escrita na EJA? 

205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

P2 leitura e escrita na educação de jovens e adultos... são duas... formas 
maneiras éh::: duas modalidades (  ) totalmente dependentes... porque 
ao mesmo tempo que o professor valoriza a fala do aluno... ele 
valoriza a oralidade mas ele também não pode desprezar a questão da 
escrita... agora uma turma em que éh::: o nível de::: o nível de::: de 
idade a faixa etária é um pouco mais alta fica diferente do professor 
trabalhar num primeiro momento... separar ele não pode... mas num 
primeiro momento ele... priorizar dar prioridade só a oralidade depois 
a escrita não claro as/as duas coisas vêm em conjunto... só que... a 
partir do que o aluno das dificuldades que vão surgindo daquilo que o 
aluno vem escrevendo das palavras que vão sendo contextualizadas 
então era somente através das palavras que eram ditas que eram 
contextualizadas que surgiam no dia-a-dia de sala de aula que eu 
poderia trabalhar de forma bem mais concreta essa questão da/da 
relação estreita que existe entre fala e escrita... entre oralidade e escrita  
uma independe da  outra eu não  concebo hoje o professor  em 
qualquer  área de de alfabetização então de qualquer área do 
conhecimento –desculpe- trabalhar fala dissociada da escrita e vice-
versa 

 

Essa professora manifesta a sua concepção de leitura e escrita na EJA como 

modalidades dependentes (linhas 205-206), contudo, ao explicar essa dependência, o que P2 

ressalta é a dificuldade de trabalhar conjuntamente com a relação fala e escrita, no cotidiano 

da sua sala de aula (linhas 212 a 220), portanto, ela não desenvolve essa sua concepção e não 

faz relação ao documento. 

Lembramos que essa professora aponta a relevância da Proposta (no item 4.1, 

deste capítulo), destacando a valorização que é dada à linguagem oral, no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa na EJA. P2 volta a esse tópico ao invés de responder 

sobre a sua concepção de leitura e escrita. Fica evidente, em sua fala, que a questão da relação 

fala e escrita é um tema mais prioritário para ser discutido. 
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Na seqüência, analisamos o discurso de P3: 

 
Linha Falante Transcrição 

349 
350 
351 

DOC então você coloca aí a questão do mundo deles que é um mundo 
limitado... [éh::: como você éh:: concebe... como professora de... 
jovens e adultos leitura... e escrita? 

352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 

P3   [limitado… demais 
ler:: além de/de/de decodificar não é? é compreender o que leu... e a 
escrita... saber escreVER é justamente éh/éh:: saber botar no papel essa 
interpretação... do lido... saber contar um/escrever sobre uma 
reportagem que ele viu... sobre uma história que ele ouviu na rua... um 
fato que aconteceu com ele... enquanto que tem outro que diz “não S. 
se você botar no quadro... eu faço mas sem botar não só sei escrever 
olhando” eu digo “então meu filho você ainda não sabe escrever... a 
gente tem que aprender a escrever vamos lá vamos escrever assim 
vamos lá pensar na frase vamos” sento lá do lado... prá ver se sai 
aquela frase orientando na escrita 

 

Essa professora destaca duas noções fundamentais sobre esse processo: leitura não 

é decodificação do signo lingüístico; a necessidade da escrita de diferentes gêneros (linhas 

353 a 357). 

P3 introduz, em sua fala, a noção de escrita como cópia, e cita a fala do seu aluno 

(linhas 357 a 359). Esta é uma das concepções equivocadas de escrita que, de modo geral, 

circula no senso comum, principalmente entre os não-alfabetizados ou pouco escolarizados. 

O comentário de P3 sobre a leitura não foi desenvolvido e sobre a escrita, ela 

ressalta apenas o uso de diversos gêneros. Essa professora expõe seu ponto de vista sobre 

esses tópicos e não retoma a concepção da Proposta. 

Vejamos agora a resposta de P4: 

 
Linha Falante Transcrição 

134 
135 

DOC éh:: você coloca aí a questão da da linguagem escrita...como é que você 
concebe... éh:: leitura... e como é que você concebe éh:: escrita? 

136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

P4 a leitura é um processo… que envolve tanto a deco/decodificação dos 
sinais gráficos quanto à compreensão de qualquer tipo de manifestação 
lingüística né? então ler não não é só éh/éh:: decodificar um sinal 
gráfico mas também ler um/um quadro... ler cores... ler... éh:::... 
gráficos... ilustrações... qualquer manifestação tudo o que tá ao seu 
redor que/que exija uma compreensão um sentido... então ali exige uma 
leitura... é uma leitura num sentido bem amplo... tá aí Marilena Chauí 
prá dizer ((risos)) 

144 DOC e a escrita? 
145 
146 
147 

P4 sim a escrita é um/um processo... envolve... os sinais gramáticos é uma 
representação... da fala né? não é uma representação... assim... como se 
diz... fiel aos sons... o/o a/as letras... simbolizam apenas não quer dizer 
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148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

que o/o/as letras sejam aquele som e aí os alunos costumam muito né? 
no momento por exemplo na leitura do alfabeto eles costumam 
confundir isso eu digo “letra a aqui é a letra a” não é a mesma coisa de 
pronunciar o som... /a/... né? letra a b a letra é b... eles quando for 
pronunciar... né? o som é diferente... né? então é apenas uma 
representação e eles têm que ter éh/éh:: isso aqui às vezes dificulta 
muito porque não tem uma re/uma relação bem lógica nesse sentido que 
é diferente a representação gráfica com o som... é apenas uma 
simbolização se eu vejo aquela letra...eu tenho que lemBRAR que 
aquela letra representa tal som... daí às vezes os alunos confundirem... 
por exemplo o c com o s... né? tem o mesmo som... né? então quando 
vão representar às vezes utilizam um c utilizam um s o c no início de 
sílabas né? e o s dois s 

 

A professora concebe a leitura como decodificação do código e compreensão de 

qualquer manifestação verbal e não-verbal – acepção mais ampla – (linhas 136 a 142). Ela 

fala de decodificação e de leitura do mundo, mas não desenvolve. 

No tocante à escrita, P4 concebe esse processo que envolve os sinais gramáticos 

como uma representação da fala (linhas 145 a 148), mas que esta não representa fielmente os 

sons, é apenas uma simbolização. Nesse sentido, como não há uma relação lógica entre grafia 

e som, a professora afirma que os alunos confundem essa relação por não entenderem essa 

simbolização (linhas 153 a 157). 

P4 não revela, com clareza, a sua concepção de escrita como simbolização, uma 

das questões problemáticas para o alfabetizador. Ela somente explicita que a não compreensão 

dessa simbolização dificulta o ensino-aprendizagem da língua na EJA. 

Infelizmente, essas concepções de P4 sobre leitura e escrita não foram 

desenvolvidas, pois ela destaca pontos de entrave presentes no processo de alfabetização, 

sobretudo a questão da simbolização e esta tem relação com o conceito de escrita alfabética 

como um sistema de representação desenvolvido no documento. 

Vejamos o recorte de P5: 

 
Linha Falante Transcrição 

52 DOC por falar em escrita... éh:: o que é... éh:: ler e escrever prá você? 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

P5 eu acho assim... que ler... ler e escrever... são... quase... são coisas quase 
iguais mas tem uma diferença... porque é assim têm alunos em sala de aula 
que eles sabem ler e não sabem escrever outros sabem escrever e não 
sabem ler... então a gente procura assim trabalhar... muito mais para que 
eles saibam ler e escrever né?... muitos só sabem pronunciar não é?... e a:: 
e a escrita e a leitura é mais difícil prá eles (   ) a gente procura 
alfabetizar... desde que eles já saibam pronunciar ler e escrever também 

60 
61 

DOC o que é mais difícil.... prá eles assim na sua sala de aula?... éh:: eles 
aprenderem a ler?... ou a escrever? 
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62 
63 
64 

P5 a ler... porque escrever todo mundo... né? olha para um  quadro e faz 
né? o desenho pronto tem deles que sabe até desenhar o nome e não 
sabe ler não conhece as letras 

65 
66 

DOC então é outra outra questão... éh::: será que eles eles... sabem copiar e 
não escrever? 

67 P5 sabem... copiar até com uma letra muito bonita [e não sabem ler 
68 
69 

DOC   [e então... éh:: então há 
uma diferença entre... entre eles saberem copiar e saberem escrever? 

70 
71 
72 

P5 [e saberem escrever...  
é aí onde a gente trabalha mais... se preocupa mais não é?... prá que 
eles aprendam a ler realmente 

73 
74 
75 

DOC e a escrever também [e não copiar só... éh::... de ser capaz de alguém 
pedir prá eles escreverem um bilhete uma carta... e eles... saberem éh::: 
produzir... aquele... aquela carta aquele bilhete não é? 

76 P5  [escrever... e não copiar... produzir 
 

A noção de leitura e escrita dessa professora se assemelha ao sentido limitado de 

alfabetizar (linhas 58-59), em sua acepção mais restritiva, como decodificação do código 

lingüístico, ou seja, decifração das sílabas, das palavras e das frases. P5 não explicita, com 

clareza, essa sua concepção de leitura e escrita. Além disso, essa professora diz que uma de 

suas preocupações é ensinar aos seus alunos a ler e escrever (linhas 71-72, 76), no entanto, 

não explica também esse seu trabalho de alfabetização. 

Estes comentários de P5 revelam os desafios enfrentados em sua prática 

pedagógica de alfabetizar jovens e adultos. 

Passamos agora ao discurso de P6: 

 
Linha Falante Transcrição 

179 
180 

DOC como você prá você qual é a/a/[a concepção de leitura e qual é a 
concepção de escrita? 

181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 

P6  [a diferença? 
olhe a leitura... a leitura ela vem de várias formas... certo? a leitura ela 
pode ser visual... ela pode se:::r ela pode se::r éh:::... algo visual né? 
quando eu falo em visual eu falo em cartazes eu falo de panfletos eu 
falo de... até mesmo assim placas de rua algo visual quando eu falo de 
de filmes né?... então a leitura ela é ampla a escrita ela é a grafia de 
uma certa leitura né? é você passar prá um papel as letras que 
compõem né? éh::: palavras frases textos éh:: de uma/de uma leitura 
que você fez... mas a leitura em si ela abrange éh::... de várias formas... 
você pode despertar a leitura no aluno através de desenhos... através de 
mímica... você pode despertar a leitura dele éh:: através de uma 
conversa... certo? porque a leitura ela ler até os seus sentimentos até os 
sentimentos é uma forma de leitura... certo? e a escrita é GRAFAR 
corretamente essa leitura o que se torna mais difícil por quê?... porque 
você pode pronunciar uma palavra... muito por exemplo que me veio 
agora na mente... muito... então muito eu sei que a escrita é m u i t o 
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197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 

mas como eu pronuncio eu posso pronunciar /muin-to/ eu posso tentar 
escrever da seguinte forma m u i n t o então a grafia nem sempre é da 
forma como a gente pronuncia... certo? a escrita não é da forma que a 
gente pronuncia então deve-se atentar prá isso prá essa/essa escrita 
porque ela já tem regras... não é? ela já tem normas que se deve fazer... 
falar... todo mundo fala até uma criança que não sabe escrever fala... 
agora quando você passa a escrever né? a grafar você tem que ter uma 
atenção especial porque outras pessoas irão ler e será que essas outras 
pessoas vão interpretar aquele texto da forma que você escreveu?... ou 
melhor ela vai entender o que você quis escrever?... e as disle/dislexias 
que existe? as trocas do u pelo l as trocas do f pelo v... muitas pessoas 
falam vaca e vai escrever faca... né? e/e e tem que haver assim uma 
atenção prá escrita porque ela não é tão fácil quanto à fala... a fala por 
mais por mais que você tenha assim as peculiaridades por mais que 
você tenha uma maneira diferente de falar ela é mais...ela/você entende 
ela melhor do que a escrita... né? 

 

Inicialmente, P6 ressalta o aspecto visual da leitura, depois declara que a leitura é 

ampla, por isso, abrange várias formas (linhas 182 a 186), porém não explicita a atribuição 

deste sentido, expresso de modo tão genérico. 

Em relação à escrita, P6 diz que é a grafia da leitura (linhas 193-194), por isso o 

ato de escrever se torna mais difícil, pois a escrita nem sempre é a representação da fala 

(linhas 198-199). Ela afirma também que a escrita possui regras, normas, exige qualidade na 

elaboração, para que os leitores possam interpretá-la e entendê-la de modo adequado (linhas 

200 a 206). P6 ainda destaca que a escrita exige de quem escreve muito mais atenção do que a 

fala (linhas 208-209). O conceito de escrita de P6 está relacionado à habilidade de codificar 

em língua escrita, bem como à necessidade de atenção especial para o uso do código escrito. 

Analisando o discurso dessas seis professoras da EJA, a partir de nossa indagação 

sobre a concepção de leitura e escrita delas, e não da Proposta, observamos que, de modo 

geral, o ponto de vista de cada uma delas tem pouca relação com o documento. Sintetizamos 

abaixo a noção de cada professora. Vejamos:  

P1  Leitura e escrita como poder: a) de sedução e persuasão; b) de mostrar socialmente o 

domínio dessas habilidades discursivas e não passar por situações humilhantes. 

P2  Leitura e escrita como modalidades dependentes. 

P3  Leitura como decodificação do código lingüístico e compreensão do objeto lido.  

Escrita como interpretação e narração do que foi lido. 

P4 Leitura como decodificação dos sinais gráficos e compreensão de qualquer manifestação 

lingüística ou não. 

Escrita apenas como simbolização.  
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P5  Leitura e escrita como decodificação das palavras em sua acepção mais restritiva de 

alfabetizar. 

P6  Leitura como linguagem verbal e não-verbal. 

Escrita como habilidade de grafar corretamente a leitura, mas a grafia nem sempre é da 

forma como se fala. 

Para visualizarmos, em conjunto, a concepção delas sobre leitura e escrita, 

vejamos nesse quadro. 

 

 



 

0QUADRO 4 - TEMAS X CONCEITOS 
 

TEMAS CONCEITOS 
 
 
 
 

LEITURA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
  Leitura como 

decodificação do 
código lingüístico e 
compreensão do 
objeto lido. 

Leitura como 
decodificação dos 
sinais gráficos e 
compreensão de 
qualquer 
manifestação 
lingüística ou não. 

 Leitura como 
linguagem verbal e 
não-verbal. 

 
 
 

ESCRITA 
 
 

  Escrita como 
interpretação e 
narração do que foi 
lido. 

Escrita apenas como 
simbolização. 

 Escrita como 
habilidade de 
grafar a leitura, 
mas a grafia nem 
sempre é da forma 
como se fala. 

 
 

LEITURA 
 

E 
 

ESCRITA 
 
 

Leitura e escrita 
como poder: a) de 
sedução e 
persuasão; b) de 
mostrar 
socialmente o 
domínio dessas 
habilidades 
discursivas e não 
passar por situações 
humilhantes. 

Leitura e escrita 
como modalidades 
dependentes. 

  Leitura e escrita 
como decodificação 
das palavras em sua 
acepção mais 
restritiva de 
alfabetizar. 
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Comparando esses discursos, observamos que somente P3 e P4 revelam o mesmo 

ponto de vista: “leitura como decodificação e compreensão”, as demais professoras explicitam 

sua noção, de forma diversificada. Sobre a concepção de escrita, as professoras explicitam seu 

conceito, cada uma ao seu modo. 

No geral, as noções de leitura e escrita dessas professoras revelam também um 

dizer marcado pelo senso comum, por exemplo: ler como decodificar, compreender, e escrita 

como grafar. 

A propósito da concepção de leitura como simples decodificação, essa visão pode 

ser também atribuída à própria prática escolar da leitura. Sabe-se que a leitura na sala de aula 

carece de objetivos, de propósitos, de modelos teóricos e estratégias de leitura que focalizem 

o processo de compreensão do discurso, para que estimulem o aluno a ler o texto de forma 

significativa. Dessa forma, a prática escolar de leitura só pode levar o discente a se habituar a 

ler para atender aos objetivos pedagógicos do professor, do livro didático, da instituição 

escolar, e nunca ou raramente para atender aos objetivos próprios. 

A noção de leitura como decodificação da palavra nega a essência do ato de ler 

que é caracterizado pelo processo de compreensão, tendo em vista que só há leitura quando o 

leitor consegue produzir sentidos e são esses sentidos apreendidos e construídos no processo 

de compreensão, que é a base fundamental da leitura. 

Nos discursos dessas professoras, observamos que a noção de leitura é um dos 

elementos que constitui o processo de produção da escrita. Para elas, portanto, estes processos 

são dependentes e envolvem uma estreita relação, tanto na decifração e uso das palavras 

quanto na compreensão do objeto lido e escrito. Reconhecemos que é difícil a resposta à 

pergunta que formulamos, porque envolve dois fenômenos lingüísticos bastante complexos, já 

que se constituem de uma multiplicidade de habilidades, conhecimentos e comportamentos. 

Ainda compreendemos que esse conjunto de habilidades, conhecimentos e comportamentos 

que formam o ato de ler e escrever compõe um longo continuum. Assim sendo, 

compreendemos que afirmar a condição de alfabetizada de uma pessoa dependerá de vários 

fatores, entre eles, do grau de aprendizagem, dos usos da leitura e escrita e também do nível 

de exigência atribuído ao conceito do ser leitor e escritor.  

 
 

4.7 Relato de professoras da EJA sobre sua formação como alfabetizadoras 
 
 
Vejamos agora o discurso dessas professoras sobre cursos destinados à formação 
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de alfabetizadores para a EJA. Indagamos a cada uma se participou desses cursos.  

Vejamos a resposta de P1: 

 
Linha Falante Transcrição 

138 
139 

DOC e como... alfabetizadora de jovens e adultos você não participou de 
nenhum curso de formação? 

140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 

P1 não não participei não porque eu/eu trabalhei nesse processo de 
alfabetização na FUNDAC... a partir de um projeto de extensão da 
universidade... de um projeto de um projeto de extensão da 
universidade... e nós... quando fomos trabalhar com esse público lá da 
FUNDAC a gente tinha nas fichas deles que eles eram todos 
alfabetizados que tavam na quinta série ou/ou sétima até na sétima série 
que tinham parado então... subentendia-se que todos sabiam ler e escrever 
no sentido de decodi/vamos dizer de decodificar a escrita né? o que tava 
escrito... só que quando começamos a trabalhar com eles nós vimos que 
eles... não tinham... que não sabiam a maioria não sabia ler nem 
ESCREVER... de jeito nenhum... então a gente começou a alfabetizá-
los... mas sem ter essa preparação... e mesmo assim eu tenho colegas... 
que trabalham com educação de jovens e adultos... porque tem muito isso 
né? na/na nos municípios no estado abrir uma turma de jovens e adultos 
hoje é a coisa mais... (   ) os projetos vamos abrir uma turma de jovens e 
adultos você sai catando alunos prá abrir essa turma de/de jovens e 
adultos... e vai começar a dar aulas... às vezes pelo/pelo comércio pelo 
pro/programa junto do SESC... que eu já vi muito... do SENAC eu 
também já vi então é assim você tem um curso superior você já trabalhou 
com alfabetização... infantil de educação infantil né? no processo de 
alfabetização diz “não ela já/aquela pessoa já tem experiência então ela 
vai trabalhar com educação de jovens e adultos”... então o que tá 
acontecendo... uma das falhas é essa a gente não tem a preparação... para 
alfabetizar 

164 DOC e que você acha  [importante ter esse conhecimento... lingüístico? 
165 
166 
167 

P1                            [importante esse conhecimento... 
porque o conhecimento lingüístico éh::: uma necessidade ao meu ver... 
uma grande necessidade 

 

P1 não participou de nenhum curso de formação (linha 140), mesmo assim tece 

comentários e denuncia o modo de implantação dos projetos de EJA sob a responsabilidade 

dos Municípios, do Estado e dos Sistemas S de Educação (SESC, SENAC), pois estes 

convidam os professores e não oferecem cursos de preparação, para que esses profissionais 

alfabetizem com competência (linhas 151 a 163). Fica evidente na fala de P1, ao responder à 

nossa pergunta, que a formação dos docentes é uma das problemáticas de EJA, por isso, P1 

confirma à nossa indagação sobre a importância do conhecimento lingüístico para os 

professores alfabetizarem, considerando-o também como uma necessidade. 

Esse comentário de P1 explicita que uma das dificuldades existentes nos Projetos 
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de EJA reside no modo de selecionar, preparar e formar continuamente os professores, tendo 

em vista que o saber teórico é imprescindível para a prática pedagógica desse profissional. 

Passamos agora ao discurso de P2: 

 
Linha Falante Transcrição 

358 
359 

DOC éh::: você participou ou participa de cursos de formação de professores 
para alfabetização de jovens e adultos? 

360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 

P2 sim... e há pouco tempo éh:: a/a oficina que nós ministramos... eu 
participo do NEAOP que é Núcleo de Educação de Adultos e Oficinas 
Pedagógicas... e eu juntamente com a professora G. que é da área de 
educação ficamos éh::: encarregadas de ministrar a segunda oficina do 
curso... o curso era formação continuada de educação de jovens e 
adultos professores ensinando e aprendendo... então nós inicialmente 
começamos a trabalhar a questão (   ) dentro da perspectiva de quem? 
de Ângela Kleiman de/ma de:::... de éh::: estudiosos na área da 
linguagem oral é porque me foge a/a no momento o nome além de/de 
Ângela Kleiman trabalhar a questão da oralidade... tem outro também 
bem fundamental então FICOU DIFÍCIL... nós sentimos essa 
dificuldade... assim a/a/as os anseios e a/a angústia dos professores... 
éh::: ficou LATENTE ficou presente no momento do/do curso né? em 
todo momento do curso que eles não... sabiam de forma nenhuma 
assim muitos deles a gente pôde assim... a grande maioria... como 
fazer com que... o aluno... como fazer com que o aluno AMPLIASSE 
éh::: o seu a su/melhorasse a sua oralidade através da escrita... ficava 
difícil demais então... nós... primeiro por que o que foi que nós/por que 
foi que nós priorizamos... começamos pela questão da oralidade até a 
oficina era assim... éh:: oralidade o título era oralidade e construção do 
conhecimento... porque nós tínhamos como objetivo fazer com que 
o/éh::: inicialmente fazer com que o aluno percebe/o professor 
percebesse que é a partir da oralidade era a partir da oralidade e é a 
partir da oralidade que tudo começa... era NÃO... é a partir da 
oralidade que tud/que tudo/que tudo começa... então em todos 
momentos... éh.... ficava difícil já que a gente não foi com nada escrito 
no que diz respeito à PRODUÇÃO não nós queríamos que tra/éh fazer 
com que através da situação de todo/de tudo que era vivenciado em 
sala de aula com a orali/com aquilo que eles falavam a gente... 
realmente... atentava prá que... eles PERCEBESSEM que... que o que 
o aluno dizi/da mesma forma que eles tavam éh::... falando então e que 
nós estávamos tentando aprimorar isso aí éh:::... não era nem 
aprimorar –desculpe- era... éh::: fazer com que o professor percebesse 
que da mesma forma que nós estávamos tentando fazer com que eles 
percebessem como é fundamental ESCUTAR ouvir o que o aluno tem 
a dizer... também nós estávamos fazen/fazendo aquilo... estávamos 
tentamos (   ) estávamos tentando fazer aquilo com eles com que eles 
percebessem que a oralidade é fundamental fazer com que... escutar o 
aluno trabalhar a questão da oralidade é muito difícil principalmente 
quando o professor éh::: não trabalha nessa perspectiva... já que a/essa 
proposta do... na área de educação de jovens e adultos o fundamental... 
quer dizer o básico é começar da oralidade 
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P2 participou de curso de formação, só que na qualidade de ministrante, de 

formadora, já que é participante do Núcleo de Educação de Adultos e Oficinas Pedagógicas – 

NEAOP - (linhas 360 a 362). Nesse curso de formação de EJA – professores ensinando e 

aprendendo –, ela ministrou a oficina cujo título era “Oralidade e construção do 

conhecimento” (linhas 379-380). 

A professora faz o relato dessa experiência destacando a problemática revelada 

pelos professores participantes de como trabalhar em sala de aula com base na oralidade do 

aluno. P2 comenta essa dificuldade do professor e, em seguida, ressalta que na orientação da 

Proposta de EJA, o fundamental é começar pela oralidade (linhas 399 a 401). 

Esse relato de P2 revela que os professores ainda não possuem uma formação 

adequada para alfabetizarem tomando por base a oralidade, visto que alfabetizar por meio da 

linguagem oral exigirá do professor conhecimento e domínio lingüístico sobre esse campo do 

saber.  

Vejamos o relato de P3: 
 
Linha Falante Transcrição 

487 
488 

DOC éh:: você participou ou participa... de algum curso de formação... de 
professores para alfabetizar jovens e adultos? 

489 P3 já participei... e estou para participar novamente... na universidade 
490 
491 
492 

DOC e nesses cursos... têm éh/éh::... têm se trabalhado sobre os 
conhecimentos lingüísticos... que são... éh:: importantes para o 
professor de jovens e adultos? 

493 
494 

P3 já já já... outros... anteriores né? mas esse ultimamente o último que eu 
participei não... trabalhou essa questão da lingüística da fonética 

495 
496 

DOC e como é que vocês discutem essas questões essas dificuldades de 
ensinar leitura e escrita?... no curso de formação de professores? 

497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 

P3 éh:: não não... é muito direcionado... né?... é muito dire/direcionado 
para o COMO... não é? não/não tem essa fundamentação teórica... éh:: 
direcionada para o COMO fazer e às vezes até assim mui::to éh:: que 
até os/os alunos acham até infantil... brincar com o adulto... muitos 
deles diz logo - tem gente que é bem... muito sério né? gente que/que 
tem uma vida muito sofrida muito cansada do/do trabalho – diz “não 
vim aqui prá brincar não prá escutar música não eu vim para estudar” 
eu digo “não mas a gente pode aprender a partir dessa música”... então 
não li/não levo mais a música... gravada... eu levo a letra e então a 
gente vai lendo e alguém descobre “S. isso é uma música”... eu digo “e 
é::? vamos ver” [(   ) é 

508 
509 

DOC         [sim isso aí na sua sala de aula não é?  
eu digo assim mas na/nos cursos de formação? 

510 
511 
512 
513 
514 

P3 nesse último foi assim foi um curso muito bom... né? mas houve assim 
mais a parte assim de dinâmica... [a parte (   ) para a fundamentação 
mesmo para o conteúdo mesmo... do como ensinar... determinadas... 
éh::: dificuldades determinado conteúdo não... não teve... eu acho que 
eles até supõem que o professor já domine isso tudo né? 
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A professora já participou de vários cursos de formação (linha 489) e relata que os 

cursos trabalharam a questão da lingüística, da metodologia e técnicas de dinâmica. P3 tece 

comentários sobre a “infantilização” de certas metodologias para ensinar ao jovem e adulto, 

mas, de modo geral, avalia como positivo a realização desses cursos. Ela sugere que seja 

trabalhado também a fundamentação teórica dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. 

Esse comentário de P3 revela que os alfabetizadores desejam que os cursos de 

formação priorizem também os fundamentos teóricos relacionados à prática pedagógica. 

Na seqüência, analisamos o discurso de P4: 

 
Linha Falante Transcrição 

408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 

DOC inclusive a proposta coloca… a alfabetização implica... num intenso 
trabalho de análise da linguagem por parte do aprendiz... (   ) veja que 
éh:: a linguagem não é só... o/a proposta não coloca só trabalhar a 
linguagem escrita né? mas a linguagem... e aí a linguagem oral a/a 
linguagem éh:: escrita ou uma DIVERSIDADE... da linguagem não 
verbal que nós temos... éh:: você participou ou participa de cursos de 
formação de professores para alfabetizar jovens e adultos? 

415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 

P4 eu participei… éh:: já de cursos oferecidos... pelo SESI... e também 
participei éh:: de um curso do/do Alfabetização Solidária... foi durante 
duas semanas... passei em Fortaleza... então antes de iniciar o ensino 
com jovens e adultos nós tivemos uma orientação... mas essa orientação 
era baseada no trabalho com/com os livros do próprio programa que 
não/não eram adequados para nossa região... então os livros eram... lá 
do Ceará... né? então era mais características de lá os textos né? então 
trazia prá cá... né? totalmente diferente... na maioria totalmente 
diferente da/da realidade do aluno... né? claro que a gente não deve 
mostrar horizontes pros alunos a gente deve mostrar isso... mas também 
deve né? começar logo do/do/do do contexto deles... contexto sócio-
histórico deles prá poder eles terem um/uma melhor aprendizagem... 
então nós tivemos mas foi muito pouco... curso... foram apenas... 
quando eu comecei... né? no/no na Alfabetização Solidária tive duas 
semanas... apenas... aí depois... com a educação de jovens e adultos... 
era só de uma semana mas... foi uma vez só... foi muito pouco a gente 
não tinha um acompanhamento e o pior de tudo... né? a gente não tinha 
quando era no programa do/do EJA com parceria com o SESI... não 
tínhamos livros os livros eram adaptados eram esses livros que vinham 
do programa Alfabetização Solidária então não era um livro que a gente 
poderia trabalhar especificamente com a turma... o material era... 
muito... sabe? falho nesse sentido... nós também utilizávamos a/a/éh:: o 
que era/a secretaria dispo/disponibilizava prá gente eram materiais que 
eram usados com ensino fundamental de primeira à quarta série né? 
normal regular né? com crianças e prá trabalhar com jovens e adultos 
que era totalmente diferente... então isso dificultava muito... a questão 
de/de ensino de história e geografia tudo bem... mas mesmo assim... era 
éh/os textos que são que vinham nos livros eram... muito densos 
complexos prá o entendimento do aluno 
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444 
445 
446 
447 
448 

DOC e que conhecimentos lingüísticos... sobre o ensino da leitura e da 
escrita... foram ensinados... éh:: nesses cursos?... ou não...vocês não 
tiveram [nenhuma... com a língua mesmo... como/como se vocês 
estudaram... como ensinar... a língua escrita numa perspectiva éh:: 
lingüística? 

449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 

P4 [a questão assim éh:: como...  
na perspectiva lingüística mesmo a gen/foi mais na tradicional... de 
ensinar... né? as letras daquela as sílabas daquela forma... era... e 
também nós tivemos muita orientação mais também prá matemática... 
como ensinar matemática... eles também... (   ) assim prá trabalhar o 
alfabeto prá expor o alfabeto lá no/no né? mostrando o alfabeto... éh:: 
manuscrito e:: né? na letra em fôrma de imprensa utilizados... então 
colocava... (   ) são po/poucas orientações nesse sentido 

 

P4 participou de cursos de preparação oferecidos pelo SESI e pelo Programa 

Alfabetização Solidária (linhas 415-416). Ela comenta e critica a orientação desses cursos, o 

material didático, o pouco tempo de preparação e a falta de continuidade na formação. 

A professora responde à nossa indagação acerca dos conhecimentos lingüísticos 

contemplados na formação, afirmando que a orientação dada foi na visão tradicional de como 

ensinar a língua escrita – das letras, silabas e alfabeto (linhas 450 a 456). 

Esse relato de P4 explicita os pontos problemáticos, as falhas existentes nesses 

cursos aligeirados de formação dos professores. Fica evidente na fala de P4 críticas à seleção 

do material didático, à metodologia trabalhada, aos fundamentos teóricos, ao tempo de 

preparação. Além disso, denuncia a ausência de continuidade desses cursos. 

Vejamos o recorte de P5: 

 
Linha Falante Transcrição 

163 
164 

DOC éh:: você já participou ou participa de algum curso de formação de 
professores para alfabetizar jovens e adultos? 

165 
166 
167 
168 

P5 já participei de vários... em Pa::tos em Itaporanga aqui em Cajazeiras 
no (  ) Dom Matias... e:: já assisti também muitas aulas de 
departamento sobre jovens e adultos... acredito que:: e ainda 
permaneço em sala de aula né? então a gente está sempre... 

169 
170 
171 
172 

DOC éh:: e nesses cursos de formação... o que é trabalhado em relação ao 
ensino da escrita?... vocês... éh:: estudam sobre fonética fonologia 
morfologia sintaxe da língua semântica... isto é trabalhado [esses 
conhecimentos aqui? 

173 
174 
175 

P5                                                                                                            [é é 
de tudo a gente vê um pouco éh:: porque são... éh:: uma vez por 
semana né? mas de tudo a gente vê um pouco 

176 DOC e essa essas orientações... ajudam [no... 

177 P5                                                        [ajudam bastante 
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A professora participou de vários cursos (linha 165) e comenta somente, de modo 

muito genérico, que as orientações recebidas durante o processo de formação ajudam aos 

professores da EJA (linhas 174 a 177). 

Esse comentário de P5 revela que as orientações dadas nos cursos de formação 

auxiliam a prática do professor. 

Analisamos agora a resposta de P6: 

 
Linha Falante Transcrição 

550 
551 

DOC você já participou ou participa de cursos de formação de professores 
para alfabetizar jovens e adultos? 

552 P6 eu já participei mas atualmente eu não estou participando 
553 DOC e nesse [nesse... 
554 
555 

P6             [até porque ainda não apareceu nenhum ((risos)) interessante 
esse ano 

556 
557 

DOC e:: e nesse curso que você participou... o/os conhecimentos lingüísticos 
sobre o ensino da leitura e da escrita foram trabalhados? 

558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 

P6 de certa forma sim... certo? agora éh/éh:: veja bem... éh::: tudo o que se 
trabalha num curso... serve prá você? serve prá o seu enriquecimento 
agora quando você vai utilizar isso no seu dia-a-dia na sua sala de aula 
você precisa fazer uma série de adaptações né? porque só o profeSSOR 
ele sabe a necessidade que existe em sala de aula... é preciso assim 
fazer... éh/éh:: um/um exercício de sondagem... (   ) um exercício de 
sondagem só escrito tá entendendo? sondagem em tudo... na/no 
exercício oral... éh:: no que eles sabem e trabalhar em cima das 
dificuldades deles... aí sim você pode empregar a questão da lingüística 
porque você trabalhando assim você pode sondar o que ele não sabe 
tentar consertar e tentar empregar mais alguma coisa 

 

P6 já participou de curso de formação (linha 552) e tece comentários relevantes 

sobre a necessidade de adaptar esse ao cotidiano da sala de aula, por isto, a professora revela a 

sua visão crítica sobre a relação teoria e prática pedagógica. 

Esse relato explicita que P6 não concorda com a simples transposição de 

conhecimentos, pois, para ela, há necessidade de relacionar, adaptando, os subsídios teóricos 

trabalhados em um curso com a realidade de cada sala de aula. 

Analisando o relato dessas professoras, observamos:  

 P1 revela que uma das problemáticas dos Programas e Projetos de EJA se encontra 

exatamente na seleção, preparação e formação continuada dos professores, já que a 

construção do conhecimento é uma necessidade para o alfabetizador. 

 P2 explicita o grau de dificuldade dos professores para alfabetizarem com base na 

linguagem oral, uma vez que ensinar a ler e escrever, a partir da oralidade, exige muitos 

conhecimentos lingüísticos do docente. 
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 P3 revela que os cursos de formação para alfabetizadores deveriam priorizar também os 

pressupostos teóricos, os conhecimentos básicos a serem trabalhados em sala de aula.  

 P4 se posiciona criticamente acerca da seleção do material didático, bem como da 

metodologia trabalhada nos cursos de formação. Além disso, ela explicita que a orientação 

sobre o ensino da língua escrita se restringiu à visão tradicional de alfabetizar. P4 também 

denuncia o pouco tempo de preparação para alfabetizar e a ausência de continuidade nos 

cursos de formação. 

 P5 ressalta apenas que as orientações recebidas, nos cursos de formação, auxiliam a prática 

pedagógica dos professores da EJA. 

 P6 deixa bem claro a necessidade de articular, mas adaptando, o conteúdo desenvolvido em 

um curso com a realidade de cada sala de aula. Isto revela que P6 não concorda com a 

simples transposição de conhecimentos.  

Apesar de comentários críticos acerca dos cursos de formação, observamos que 

todas essas professoras avaliam como proveitosa a participação delas nesses cursos. Fica 

evidente, no relato delas, que as dificuldades no processo de alfabetização são complexas e 

diversas. Entre os desafios citados por elas, destacamos o modo de seleção e formação dos 

professores para atuarem na EJA. Assim, é necessário uma formação contínua, dando 

prioridade ao estudo, ao conhecimento lingüístico para esses docentes, incluindo também uma 

avaliação sistemática e competente desse processo de ensino-aprendizagem. 

Visualizemos o relato delas nesse quadro. 

 



 

0QUADRO 5 - TEMA X RELATO 
 

TEMA RELATO DE PROFESSORAS DA EJA 
 

CURSOS 

DE 

FORMAÇÃO

PARA 

ALFABETI-

ZADORES 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Uma das 
problemáticas dos 
Programas e 
Projetos de EJA se 
encontra na seleção, 
preparação e 
formação 
continuada dos 
professores, já que a 
construção do 
conhecimento é 
uma necessidade 
para o alfabetizador. 

O grau de 
dificuldade dos 
professores para 
alfabetizarem com 
base na linguagem 
oral, uma vez que 
ensinar a ler e 
escrever, a partir da 
oralidade, exige 
muitos 
conhecimentos 
lingüísticos do 
docente. 

Os cursos de 
formação para 
alfabetizadores 
deveriam priorizar 
também os 
pressupostos 
teóricos, os 
conhecimentos 
básicos a serem 
trabalhados em sala 
de aula. 

As críticas sobre a 
seleção do material 
didático, a 
orientação teórica e 
a metodologia 
trabalhada nos 
cursos de formação. 
Além disso, 
denuncia o pouco 
tempo de 
preparação para 
alfabetizar e a 
ausência de 
continuidade nos 
cursos de formação. 

As orientações 
recebidas, nos 
cursos de formação, 
auxiliam a prática 
pedagógica dos 
professores da EJA. 

A necessidade de 
articular, mas 
adaptando, o 
conteúdo 
desenvolvido em 
um curso com a 
realidade de cada 
sala de aula. 
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Esta nossa análise evidencia que os postulados teóricos de Bakhtin e seu Círculo, 

bem como os diversos estudos sobre a heterogeneidade enunciativa de François, Authier-

Revuz, Faraco, Cunha, Brait, Possenti e outros, com os quais nos ancoramos para elaborar 

este trabalho, fundamentam às nossas observações e reflexões sobre o funcionamento 

dialógico presente no discurso dessas professoras. 

Valendo-nos de tais análises, com base, sobretudo, no dialogismo bakhtiniano, 

podemos constatar a presença do heterogêneo na construção do discurso das professoras. 

Estas, enquanto sujeitos históricos e sociais, fazem emergir seu discurso a partir do outro, mas 

também manifestam, ativamente, o papel do eu, ou seja, produzem seu conhecimento por 

meio de seu ponto de vista, atuando também como construtor do seu discurso. 

O comentário dessas professoras revela os diferentes modos de retomada-

modificação da Proposta por meio de acentuação, ponto de vista, avaliação, crítica e sugestão. 

Quanto à análise dialógica acerca das concepções de língua e linguagem, estas vão da 

retomada-modificação de fragmentos do documento ao senso comum de pessoas não ou 

pouco escolarizadas, como por exemplo, “língua é o que falamos, é tudo que falamos”, e 

“linguagem precede a fala”. Além disso, os elementos acentuados e o ponto de vista revelam 

às dificuldades e às tensões presentes na prática pedagógica de “alfabetizar e letrar” sem uma 

formação consistente e continuada.  

Quanto à análise dialógica sobre as noções de leitura e escrita, as professoras 

explicitam sua concepção, cada uma ao seu modo, da simples decodificação do código 

lingüístico ao processo de compreensão do objeto lido. Para elas, esses processos são 

dependentes e envolvem uma estreita relação, tanto no uso das palavras quanto na 

compreensão do objeto lido ou escrito. 

Quanto ao relato da formação como alfabetizadoras, essas professoras destacam, 

criticam, denunciam como problemático o processo de seleção, preparação e formação 

continuada dos docentes, pois a construção do conhecimento é uma exigência e uma 

necessidade para essas profissionais. 

Assim, estes resultados comprovam a urgência de uma contínua preparação do 

professor, que lhe dê condições de compreender os processos de alfabetização e letramento, 

de modo que seja capaz de avaliar métodos e procedimentos propostos para essas atividades; 

elaborar materiais didáticos adequados, entre outras exigências da prática pedagógica de 

alfabetizar e letrar. 
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Não existe a primeira nem a última palavra, e 

não há limites para o contexto dialógico (este 

se estende ao passado sem limites e ao futuro 

sem limites). Nem os sentidos do passado, isto 

é, nascidos no diálogo dos séculos passados, 

podem jamais ser estáveis (concluídos, 

acabados de uma vez por todas): eles sempre 

irão mudar (renovando-se) no processo de 

desenvolvimento subseqüente, futuro do 

diálogo. Em qualquer momento do 

desenvolvimento do diálogo existem massas 

imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, 

mas em determinados momentos do sucessivo 

desenvolvimento do diálogo, em seu curso, 

tais sentidos serão relembrados e reviverão em 

forma renovada (em novo contexto). Não 

existe nada absolutamente morto: cada sentido 

terá sua festa de renovação. Questão do grande 

tempo. 

(BAKHTIN, 2003) 

 



 

160

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Antes de tecermos as observações finais deste nosso trabalho, convém retomarmos 

os objetivos e a hipótese de pesquisa para confrontá-los com os resultados encontrados. 

Estabelecemos como eixo central da pesquisa investigarmos o discurso de professoras da EJA 

ao comentar o conteúdo da Proposta de Língua Portuguesa do MEC e da Ação Educativa. 

Partimos da seguinte constatação: em nossas atividades acadêmicas nos cursos de formação 

de professores da EJA, observamos a falta de conhecimentos básicos de Lingüística, 

especificamente no que se refere às teorias que fundamentam os documentos oficiais e os 

métodos de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Além disso, grande parte desses 

docentes não possui a qualificação de alfabetizadores para assumirem o trabalho de 

alfabetizar jovens e adultos. Em razão disso, geralmente, são avaliados como “não-leitores” e 

“reprodutores das palavras dos outros” (SOARES, 2001; MOURA, 2001,2005,2006; 

GALVÃO, 2001; SOARES, 2005). 

Neste trabalho, partimos da hipótese de que os modos de retomada-modificação 

dos enunciados da Proposta pelas docentes revelariam as concepções de língua, linguagem, 

leitura e escrita, a posição sócio-axiológica sobre o documento e forneceriam subsídios para a 

formação desse profissional. 

Em nossas análises, observamos que esta tese se confirma, pois os dados 

mostraram que essas professoras revelaram diversos esquemas para transmitirem o discurso 

da Proposta por meio de diferentes modos de retomada-modificação. Em seus comentários, 

verificamos que P1, P2, P4 e P6 revelaram alguns conhecimentos sobre o documento, já P3 e 

P5 comentam o capítulo da Proposta, de modo sucinto, sem muita explicitação. As seis 

professoras acentuam diferentemente os fundamentos, os conteúdos da Proposta, retomam-

modificam alguns tópicos com ou sem comentários, sendo linguagem oral, leitura e escrita os 

tópicos mais acentuados por elas. Verificamos também que as seis docentes avaliam 

positivamente o documento, e apenas três explicitam essa avaliação. Nesses comentários 

avaliativos, essas professoras tecem críticas ao conteúdo da Proposta e sugerem 

reformulações, para melhor aplicá-la na sala de aula da EJA. 

Nesse sentido, as seis professoras não foram meras repetidoras do conteúdo do 

documento, tendo em vista que construíram o próprio discurso para se posicionar em relação à 

temática, ao outro, ao seu próprio discurso, ou seja, elas retomam o sentido do discurso do 

documento, modificando-o de forma parcial e de outras maneiras. 

No tocante às concepções de língua e linguagem, verificamos que P1, P5 e P6 
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concebem “língua como fala”, e P6 amplia seu conceito incluindo escrita. Já P2 e P4 

concebem “língua como comunicação, interação”, e P3 concebe “língua como idioma: o 

português”. Quanto à linguagem, verificamos que P3, P4 e P6 a concebem “como várias 

formas de manifestação verbal e não-verbal”, e P1, P2 e P5 revelam a sua concepção de modo 

específico sem sintonia conceitual entre elas. Comparativamente, observamos que a 

concepção de língua e linguagem mais presente, no discurso dessas professoras, foi a 

construção de seu ponto de vista, de acordo com seus conhecimentos prévios, e não a 

acentuação da concepção formulada pela Proposta. 

No que diz respeito às concepções de leitura e escrita, observamos que, de modo 

geral, o ponto de vista de cada uma delas tem pouca relação com o capítulo da Proposta. 

Verificamos que P3 e P4 revelam o mesmo ponto de vista “leitura como decodificação e 

compreensão”, as demais professoras explicitam sua noção, de forma diversificada. Sobre a 

concepção de escrita, verificamos que as seis professoras revelam seu conceito, cada uma ao 

seu modo. 

O ponto de vista de cada professora é uma enunciação concreta, uma tomada de 

posição discursiva, por isso está sujeito a diferentes acentuações, a diferentes variações. Nas 

palavras de François (1996), é pela idéia de circulação do discurso que podemos entender a 

variedade de modos no processo de construção do sentido. Assim, os enunciados dessas 

professoras são heterogêneos, já que vêm à tona como respostas que são na interação verbal. 

Na análise desses discursos, verificamos que faltam-lhes os conhecimentos básicos da 

Lingüística sobre as teorias que embasam os projetos, as propostas e as metodologias de 

ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Além disso, faltam-lhes conhecimentos acerca de 

discussões mais recentes sobre os conceitos de alfabetização e letramento. 

Em relatos de sua formação como alfabetizadoras, verificamos que essas 

professoras avaliam como proveitosa a participação delas nos cursos de formação, embora 

teçam críticas acerca desses cursos. Verificamos que as seis professoras revelam que os 

desafios no processo de alfabetização são complexos e diversos, entre eles, destacam o modo 

de seleção e formação dos professores para atuarem na EJA. 

Observamos que dificuldades teórico-metodológicas emergem na prática 

pedagógica desses docentes, tendo em vista não possuírem a qualificação de alfabetizadoras, 

para assumirem a árdua tarefa de alfabetizarem e letrarem os jovens e adultos não-

escolarizados. Acrescente-se a isso que os cursos de formação para esses professores – 

agentes do letramento – são de pouca duração e sem continuidade. 

Estes resultados apontam para a necessidade urgente de uma preparação contínua 
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dos alfabetizadores, oferecendo-lhes condições de estudar e compreender os processos de 

alfabetização e letramento, de modo que sejam capazes de opinar, avaliar diretrizes oficiais, 

métodos e procedimentos propostos para essas atividades; elaborar materiais didático-

pedagógicos adequados, entre tantas outras exigências necessárias à prática de alfabetizar e 

letrar. 

Compreendemos que a especificidade na preparação do professor da EJA deveria 

ser uma exigência permanente, contudo, ainda muito distante de concretizar-se, de forma 

contínua, na realidade educacional brasileira. Entendemos também que a formação desse 

professor tem, conseqüentemente, uma relação direta com a qualidade do seu trabalho escolar. 

É por isso que, após quase duas décadas de empenho acadêmico, podemos afirmar que a 

questão da formação inicial e continuada de professores ainda não perdeu seu vigor, pois essa 

discussão continua atual, pertinente e necessária, uma vez que, no decorrer desses anos, 

incorporou ao debate pedagógico novas dimensões, de cunho epistemológico, sociológico, 

político e cultural. As ações de formação continuada e as pesquisas sobre o assunto 

enriqueceram sobremaneira os conhecimentos nesse campo, auxiliando na melhor definição 

das responsabilidades, limites e possibilidades da formação continuada no processo de 

construção da identidade profissional do professor e nos esforços pela melhoria da educação 

escolar. 

Sabemos que só isso não é suficiente para garantir a incorporação, na sala de aula 

da EJA, de teorias lingüísticas para se pensar a língua e sua aplicação no ensino-

aprendizagem, até porque essas teorias contidas nos documentos oficiais são brevemente 

apresentadas aos professores (quando são), necessitando, portanto, de estudo e 

aprofundamento contínuos. 

Além disso, na maioria das instituições escolares do país, principalmente nos 

programas de EJA, o que ainda constatamos é uma prática pedagógica de ensino de Língua 

Portuguesa que revela pouca ou nenhuma contribuição das novas disciplinas surgidas dentro 

do campo da Lingüística, bem como das orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997). Essas disciplinas ampliaram o 

objeto dos estudos da linguagem, rompendo o tradicional exame da língua na visão formal, 

para investigarem a compreensão dos fenômenos da interação social por meio da linguagem, 

numa abordagem sociointeracionista. No tocante aos PCNs de Língua Portuguesa, embora 

ofereçam orientações que evidenciam uma prática de ensino mais sintonizada com as 

contribuições da Lingüística contemporânea, esses estão escritos de tal modo que sua leitura 

se revela muito difícil para a maioria dos professores de EJA, que não são preparados, em 
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seus cursos de formação, para entender esse gênero discursivo, que pressupõe conhecimentos 

prévios das novas teorias lingüísticas. 

Por tudo isso, os professores de EJA ainda não conseguem consubstanciar essas 

recentes perspectivas de abordagem do fenômeno da linguagem em instrumento pedagógico 

efetivo, para sua prática cotidiana da sala de aula, uma vez que os desafios presentes no 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa não foram superados na atualidade, e o discurso 

dessas professoras revelou o distanciamento da prática pedagógica de EJA com o referencial 

das teorias lingüísticas recentes. Segundo o comentário dessas professoras, podemos afirmar, 

de modo geral, que o ensino de Língua Portuguesa na EJA continua numa abordagem 

estruturalista, tendo em vista que o trahalho de alfabetização, em sala de aula, ainda continua 

dando primazia ao conhecimento e domínio do código lingüístico, ou seja, dos sistemas 

alfabético e ortográfico da língua. 

Em termos de futuras pesquisas, pois reconhecemos as limitações deste trabalho, 

sugerimos a investigação do discurso de professores e alunos de EJA sobre as práticas sociais 

do letramento – leitura e produção de diferentes gêneros discursivos –, e que esse estudo seja 

fundamentado nos postulados de Bakhtin e seu Círculo, bem como nos vários estudos que 

enfocam a heterogeneidade enunciativa e constitutiva, pois os resultados desta tese apontam 

para a necessidade de se trabalhar alfabetização e letramento na EJA, tanto na elaboração de 

diretrizes e propostas oficiais quanto no ensino. Para tanto, é preciso que a linguagem seja 

concebida do ponto de vista dialógico, para que se possa compreender e ensinar a Língua 

Portuguesa por meio de diferentes práticas discursivas à luz da teoria da enunciação. 

Aí estão nossas observações que sugerem novas perguntas. Como diz o grande 

escritor português, Saramago (1986, p. 329): “Tudo no mundo está dando respostas, o que 

demora é o tempo das perguntas.” 
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ANEXO A - Normas para Transcrição* 

 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO** 
Incompreensão de palavras ou segmentos (  ) do nível de renda... (  ) nível de 

renda nominal... 
Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 

gravador) 
Truncamento (havendo homografia, usa-
se acento indicativo da tônica e/ou 
timbre) 

 
/ 

e comé/e reinicia 

Entonação enfática maiúsculas  porque as pessoas reTÊM moeda 
Alongamento de vogal ou consoante 
(como s, r) 

:: podendo aumentar 
para :::: ou mais 

ao emprestarem os... éh:::... o 
dinheiro 

Silabação  ⎯ por motivo tran-sa-ção 
Interrogação  ? e o Banco... Central... certo? 
Qualquer pausa ... são três motivos... ou três 

razões... que fazem com que se 
retenha moeda... 

Comentários descritivos do transcritor ((minúsculas)) ((tossiu)) 
Comentários que quebram a seqüência 
temática da exposição; desvio temático  

 
⎯  ⎯ 

... a demanda de moeda – vamos 
dar essa notação – demanda de 
moeda por motivo 

Superposição, simultaneidade de vozes ligando as 
[ 
linhas 

A. na casa da sua irmã 
      [ 
B. sexta-feira? 
A. fizeram lá... 
              [ 
B.           cozinharam lá? 

Indicação de que a fala foi tomada ou 
interrompida em determinado ponto. Não 
no seu início, por exemplo. 

 
(...) 

(...) nós vimos que existem... 

Citações literais, reproduções de discurso 
direto ou leituras de textos, durante a 
gravação 

“  ” Pedro Lima... ah escreve na 
ocasião... “O cinema falado em 
língua estrangeira não precisa de 
nenhuma baRREIra entre nós”... 

Observações: 
1. Iniciais maiúsculas: não se usam em início de períodos, turnos e frases. 
2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? você está brava?) 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números: por extenso. 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois-

pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

                                                 
* Extraídos de Castilho & Preti (1986). A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo, vol. II – Diálogos 
entre dois informantes. São Paulo. T. A. Queiroz/EDUSP, p. 9-10. 
** Exemplos retirados dos inquéritos NURC-SP nº 338 EF, 331 D2 e 153 D2. 
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ANEXO B – Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos: Capítulo sobre 
Língua Portuguesa 
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ANEXO C – Questões para Entrevista 

 

As seguintes questões nortearão a entrevista individual com os professores alfabetizadores de 

jovens e adultos. As entrevistas serão gravadas e, dependendo das respostas, serão 

acrescentadas mais perguntas ou solicitadas explicitação de respostas. 

 
1) Comente, de forma geral, o capítulo lido por você, que trata da Proposta de Língua 

Portuguesa para a Educação de Jovens e Adultos. 

 
2) Fale sobre a concepção de língua presente nessa proposta. 
 
3) Fale sobre a concepção de linguagem presente nessa proposta. 
 
4) Como você compreendeu o item que trata da linguagem oral? 
 
5) Como você compreendeu o item que trata da linguagem escrita? 
 
6) Como você entendeu a questão das variedades lingüísticas? 
 
7) Qual a sua concepção de leitura? 
 
8) Qual a sua concepção de escrita? 
 
9) Como trabalhar com análise lingüística no ensino-aprendizagem da leitura e da escrita na 

alfabetização de jovens e adultos? 

 
10) Como você entende as relações entre língua falada e língua escrita? 
 
11) Você participou ou participa de cursos de formação de professores para alfabetizar jovens 

e adultos? 
 
12) Quais os seus conhecimentos lingüísticos sobre o ensino da língua falada e escrita? 
 
13) Você poderia me contar como é a sua prática pedagógica de ensinar a ler e a escrever aos 

alfabetizandos jovens e adultos? 

 
14) Como articular as concepções lingüísticas apontadas na Proposta Curricular do MEC com 

a sua prática pedagógica de ensino da leitura e da escrita na Educação de Jovens e 

Adultos? 

 
15) Quais são as dificuldades lingüísticas que você encontra para alfabetizar os jovens e os 

adultos não-escolarizados? ou seja, problemas relacionados ao ensino da língua escrita? 
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ANEXO D – Transcrição das Entrevistas 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
DOUTORADO EM LINGÜÍSTICA 
PROJETO DE TESE: DISCURSO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS SOBRE A PROPOSTA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
LOCAL: FUNDAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – FUNDAC – 
CAJAZEIRAS-PB 
DATA: 27/05/2006 
PROFESSORA ENTREVISTADA: P1 

 
Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 

DOC inicialmente eu gostaria que você... fizesse um comentário geral... sobre o 
capítulo... que você leu... da proposta curricular do MEC para a educação 
de jovens e adultos que trata da área de língua portuguesa 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

P1 então a gente vê que nesse... nesse capítulo nessa parte que fala da 
proposta curricular de língua portuguesa... ela aparece... em dois 
momentos... onde eu fiz essa divisão com dois momentos duas partes no 
primeiro momento que fala dos fundamentos e objetivos da área... eu vejo 
a concepção teórica... da língua portuguesa... no processo de 
alfabetização... no segundo momento ... ele vai o capítulo traz o bloco de 
conteúdos e objetivos didáticos... então nesse bloco de conteúdos e 
objetivos didáticos você encontra assim... a maneira como o professor 
poderá melhor... ajudar no processo de construção... de construção do... 
da alfabetização do aluno aprender a ler e a escrever e aqui ele vai trazer 
éh::... modalidades de textos onde esses textos poderão...como eles 
poderão ser utilizados nesse processo de alfabetização ele vai ver a 
questão da ortografia também... ele vai ver a questão da reescrita... então 
ele vai tá sempre trazendo essas questões que são éh:::... que são 
pequenas... pequenas assim... como como eu falo na construção são 
pequenas questões que vão... éh:: no todo vai trazer esse processo de 
alfabetização da leitura e da escrita... então vem a questão... como eu já 
falei da reescrita... onde fala também que o professor quando ele encontra 
um erro de ortografia ou até mesmo da pronúncia ele não deve encarar 
aquele erro assim como... ali não tem jeito... é um erro que a partir 
daquele daquele erro se o professor for um também um bom pesquisador  
um bom observador... ele vai conseguir... entender aquela relação que 
existe no processo de leitura e da escrita desse desse educando desse 
alfabetizando... por exemplo... quando o... o... quando o educando... vai 
vai escrever uma palavra... muitas vezes na escrita dele... porque a pessoa 
MENINO sem ser sem ser alfabetizada... principalmente o adulto né? por 
que você é adulto você já conhece as letras mesmo você não sendo 
alfabetizado você conhece as letras de alguma forma... e... às vezes a 
maneira como ele fala ele pensa em escrever... é como se você achasse 
que a fala... que a escrita éh::: representa a fala e a gente vê que não é 
bem assim que a escrita não representa a fala totalmente 

35 
36 
37 

DOC já que você falou... em fala e em escrita... como é que você... éh::... 
conceitua... ou como você entende fala e escrita ou a relação fala e 
escrita... no processo [de::: alfabetização 
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P1                                   [de alfabetização... 
interessante que... já eu trabalhando no processo de alfabetização... antes 
de ter umas leituras mais recentemente sobre esse processo de 
alfabetização leVANDO pra o lado... da língua portuguesa mesmo do 
estudo da análise lingüística da/da leitura e da escrita porque você às 
vezes tem muitos anos de alfabetizadora... mas você vai apenas 
ensinando... ou ajudando mediando com que aquele/aquela educando vá 
decifrando palavras apesar de você usar... textos modalidades de textos 
que estejam presentes na vida deles você trabalha com os meninos da 
FUNDAC você trabalha  muito com a questão dos direitos humanos com 
a questão da violência com a questão da inclusão mesmo que você utilize 
textos de/de jornais... diversas modalidades de textos você diz não... mais 
eu tô usando... éh:::... como metodologia ou como material didático... 
coisas que partem da realidade dele mas eu falo pela minha própria 
experiência eu usava isso éh/éh::... esses recursos didáticos mas eu... não 
sabia... eu/eu não sabia mesmo não... essa é que é a verdade eu não sabia 
fazia essa relação entre a leitura e a fala eu não sabia distinguir... que a 
fala não representa no/no geral a fala não representa... que a escrita não 
representa a fala... porque tem os fonemas... existe as variações... que as 
palavras da maneira como a gente... se a gente fala... éh::... muito eu me 
lembro quando/quando eu tava escrevendo muito escrevia muin::: com n 
sabe? MUINTO que até tem um exemplo aqui quando eu tava lendo 
eu/eu/eu me reportei prá mim e muitas vezes você vê os jovens quando 
estão aprendendo a escrever da maneira que eles falam eles escrevem... 
então a gente TEM que... levá-los a perceber... pronto se ele escreveu 
MUINTU... dessa maneira pedir prá ele ler aquela palavra... vamos dar 
um exemplo menino a gente não fala MININU?... aí ele vai escrever 
MININU mas a gente tem que mostrar prá ele que nem sempre a fala o 
som né? que o som que nós emitimos... ele vai ser escrito daquela 
maneira porque às vezes uma/uma... fonema ou/ou/ou é uma letra eu não 
sei bem por que eu/eu/eu/ éh:: como alfabetizadora mas eu não tenho essa 
PREPARAÇÃO que eu acho que todo alfabetizador deveria ter... que eu 
acho que todo alfabetizador deveria passar pelo curso de letras que não é 
o meu caso eu sou pedagoga... eu estu/paguei uma cadeira língua 
portuguesa mas a gente não viu a gente viu a questão da/da variedade 
lingüística que é muito importante que aqui fala a gente não deve 
desconsiderar a variedade lingüística mas isso não quer dizer... que a 
pessoa vai escrever a palavra éh::... ortograficamente né? 
gramaticalmente ERRADA que a gente vá aceitar e dizer não tá certo 
porque você fala assim... aí leva prá questão SOCIAL PESSOAL 
PSICOLÓGICA... então a gente vai ter que o quê? que levá-los a 
descobrir... que nem tudo que pronunciamos... vai ser escrito... então 
nesse sentido a fala escrita não representa a fala essa concepção que eu 
tenho... que eu não tinha até... acho que uns... dois anos atrás eu não tinha 
essa concepção... até porque tem muitos livros... até hoje você vê tem 
muitos livros que dizem que a fala representa a escrita... que até certo 
ponto ela representa... mas/mas existem as variedades existe a questão do 
som dos fonemas que muitas vezes uma letra... vamos ver se eu sei 
explicar... é porque eu não/não tô sabendo bem explicar mas eu/eu/eu 
compreendo que a fala... que a escrita não representa a fala quando nós 
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88 
89 
90 

escrevemos... não/não é da maneira que nós falamos isso aí tá bem 
entendido e que eu acho que é um dos grandes problemas do processo de 
alfabetização 

91 DOC você vivenciou isso em sala de aula? 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

P1 vivenciei isso em sala de aula mas a gente teve a oportunidade de... de 
perceber... que... tinha alunos lá na/na FUNDAC que ficava complicado 
prá eles e prá mim também era complicado porque eu não tinha essa 
leitura que eu tenho hoje então como era que eu ia explicar prá ele... 
aquilo ali?... dizer não olhe você... que a gente tem essa mania de dizer... 
você... FALA assim mas você não escreve assim 

98 DOC então você não/não explicava [aí... 
99 
100 
101 
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106 
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109 
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111 
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P1                                                 [não explicava 
porque eu não TINHA esse conhecimento... né?... eu sabia... eu sabia que 
determinadas palavras a gente pronuncia de uma maneira e escreve de 
outra mas eu não tinha o conhecimento e até hoje eu ainda não tenho um 
estudo assim mais aprofundado prá isso... mas eu já sei que está na 
questão do som dos fonemas do processo da/de onde vem a origem da 
escrita... da questão do pensar... vem a questão cognitivo que é muito 
importante e a gente/a gente foi acostumado no processo da 
alfabetização... isso também já veio da nossa própria alfabetização... que 
também interfere mas não quer dizer que você tendo um estudo 
aprofundado ou então você tendo esse/esse estudo na área da/da 
literatu/da/da lingüística no curso de letras eu acho muito importante... 
que você não consiga por que aonde você vai descobrir realmente? 
porque são poucos os alfabetizadores... que têm esse conhecimento... aqui 
nesse material ele é interessante sim... mas o educador... o alfabetizador 
ele não pode se prender só a esse material porque ele fala de uma maneira 
assim... GERAL... ele é geral então muitas vezes o que é que acontece 
com... a gente com/com os educadores os alfabetizadores de jovens e 
adultos? nós pegamos os programas que vêm do MEC... pegamos os 
programas e ve/vemos o material aí por que que a gente diz que o 
material não presta? porque o material ele tá de uma maneira geral uma 
abordagem geral... então o que é que eu não entendo aqui nesse material? 
onde é que eu vou buscar?... se eu não tenho a formação em/em... em 
língua portuguesa e o material ele FALA de uma maneira... geral eu/eu 
compreendi ele de uma maneira geral... então o/o alfabetizador ele 
necessita desse estudo... ele necessita desse estudo éh:: o que tem aqui 
não vai dar de conta dele entender... dele chegar na sala de aula e 
explicar... porque é... que... a fala... que a escrita... ou que a fala não 
representa a escrita como é que ele vai saber explicar isso se ele não 
tem... esse estudo? 

129 
130 

DOC então você acha que... uma das... [um dos problemas é esse a relação 
entre fala e escrita no processo de alfabetização  

131 
132 

P1                                                           [dos problemas eu acho que uma/uma 
dos é... fala e escrita no processo de alfabetização 

133 DOC que uma das saídas... é... o estudo  [da lingüística... pelo alfabetizador 
134 
135 
136 
137 

P1                                                         [da lingüística PELO to/pelo 
alfabetizador  
eu acho que é uma NECESSIDADE não é um problema é uma 
necessidade 
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138 
139 

DOC e como... alfabetizadora de jovens e adultos você não participou de 
nenhum curso de formação? 

140 
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144 
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P1 não não participei não porque eu/eu trabalhei nesse processo de 
alfabetização na FUNDAC... a partir de um projeto de extensão da 
universidade... de  um projeto de um projeto de extensão da 
universidade... e nós... quando fomos trabalhar com esse público lá da 
FUNDAC a  gente tinha nas fichas deles que eles eram todos 
alfabetizados que tavam na quinta série ou/ou sétima até na sétima série 
que tinham parado então... subentendia-se que todos sabiam ler e escrever 
no sentido de decodi/vamos dizer de decodificar a escrita né? o que tava 
escrito... só que quando começamos a trabalhar com eles nós vimos que 
eles... não tinham... que não sabiam a maioria não sabia ler nem 
ESCREVER... de jeito nenhum... então a gente começou a alfabetizá-
los... mas sem ter essa preparação... e mesmo assim eu tenho colegas... 
que trabalham com educação de jovens e adultos... porque tem muito isso 
né? na/na nos municípios no estado abrir uma turma de jovens e adultos 
hoje é a coisa mais... (   ) os projetos vamos abrir uma turma de jovens e 
adultos você sai catando alunos prá abrir essa turma de/de jovens e 
adultos... e vai começar a dar aulas... às vezes pelo/pelo comércio pelo 
pro/programa junto do SESC... que eu já vi muito... do SENAC eu 
também já vi então é assim você tem um curso superior você já trabalhou 
com alfabetização... infantil de educação infantil né? no processo de 
alfabetização diz “não ela já/aquela pessoa já tem experiência então ela 
vai trabalhar com educação de jovens e adultos”... então o que tá 
acontecendo... uma das falhas é essa a gente não tem a preparação... para 
alfabetizar 

164 DOC e que você acha  [importante ter esse conhecimento... lingüístico? 
165 
166 
167 

P1                            [importante esse conhecimento... 
porque o conhecimento lingüístico éh::: uma necessidade ao meu ver... 
uma grande necessidade 

168 
169 
170 

DOC então se prá você é importante... esse conhecimento... então... como 
professora... como você... define ou entende... o que é linguagem e o que 
é língua? 

171 
172 
173 
174 
175 

P1 a linguagem eu entendo assim... que a linguagem ela... precede... a fala a 
linguagem de um modo geral... que mesmo sem falar... existem várias 
formas de linguagem né? linguagem da expressão a linguagem... éh::: 
do/do sentir existe a linguagem eu acho que a linguagem precede a fala... 
você perguntou o que é que eu... 

176 DOC linguagem [língua 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 

P1                   [língua 
e a língua eu já entendo como a fala... a língua como a expressão da fala... 
emitir... a fala... agora a linguagem eu/eu acredito que ela precede... a...a 
fala e que é uma forma de se comunicar... a linguagem é um meio de se 
comunicar... de interagir com as pessoas... então por isso que eu/eu acho 
importante o estudo da lingüística no processo de alfabetização... e assim 
o estudo por parte do educador prá poder ele chegar a levar os educandos 
principalmente a pessoa que já passou... da fase... de ser alfabetizado lá 
inicial né? e que tá já avançado por inúmeros problemas... isso aí é a 
pessoa que já vai que vai que que vai ser alfabetizado mais velho... isso aí 
ele já tem problemas porque ele tem vergonha eu/eu eu vivenciei/eu 
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188 vivenciei lá na FUNDAC vergonha de dizer que não sabe ler e escrever 
189 DOC por quê? 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 

P1 por quê? éh:::... a escrita a educação em si... você dizer que você sabe ler 
e escrever... hoje em dia ainda hoje em dia... e talvez hoje em dia ainda 
mais... lhe dá status você... eu sei ler e escrever... me dá status lhe dá 
status e aí eu me pergunto... se... você sabe ler e escrever... porque isso aí 
é verdade você/você vivencia e sabe com os educandos que quem sabe ler 
e escrever se sente... éh:: assim tem ORGULHO se sente respeitado dá 
respeito também impõe respeito... mas se eu sei... que preciso desse 
processo de/de... de leitura e de escrita... por que que abandona a... a 
escola ? então isso me leva também à indagação.... muito por que eu/eu 
falo isso? porque lá na FUNDAC quando eu/ eu fui trabalhar com os 
meninos... quando eu percebi que eles não sabiam ler e escrever eu tive 
problemas porque eu não podia dizer prá eles que eles não sabiam ler e 
escrever que eles diziam que tinham a sétima série e eu ia ver lá tinha... 
tinha os que tinham a quarta série... outros eram poucos os que só tinham 
a primeira série mas eles diziam todos que sabiam ler e escrever e a gente 
foi observando que eles não sabiam ler nem escrever... quando eu fui 
trabalhar com eles dizer que a gente ia... começar a ler e escrever... e 
quem sabia ia... ajudar aos que tinham dificuldades que ia melhorar... eles 
diziam “você vai trazer o alfabeto?” trazer o alfabeto que colocam... 
desenham o alfabeto aí diz “a gente tá/tá na nova maneira de 
alfabetizar”... se trabalha com/com menores infratores... vamos procurar... 
éh::... levar o alfabeto ilustrado nessa perspectiva... da/da ex/inclusão da 
exclusão que coloquem coloque-os prá pensar na realidade deles mas eles 
têm uma ave/-pelo menos que eu conversei com eles- eles tinham aversão 
ao alfabeto... ao alfabeto em si 

215 DOC  e você nunca... indagou deles assim por que essa aversão? 
216 
217 
218 
219 
220 

P1 assim... porque diz que todo/todo mundo que... desde que eles começaram 
a estudar pequeno né? que era essa história do alfabeto ABCD então eles 
decoram o alfabeto eles/eles decoram... você pode botar de mil/de 
mil/maneiras eles decoram mas se vocês saltearem eles/eles não sabem o 
que é aquela letra eles não sabem qual é aquela letra.... não reconhecem 

221 
222 
223 

DOC você acha que o problema... do jovem e adulto... não se tornar leitor... não 
aprender a ler e escrever nesses programas é por que o professor começa 
com o alfabeto ou há outras questões? 

224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

P1 eu acho... como eu já falei... que o problema está na formação do 
professor... isso aí eu tenho certeza que o problema é esse... porque se eu 
tenho uma formação... que me dá... segurança... segurança... teórica 
segurança prática mesmo... de como eu vou alfabetizar eu vou saber 
enfrentar esses problemas que surgem por exemplo essa essa aversão ao 
alfabeto... eu vou saber enfrentar esses problemas que surgem por 
exemplo essa aversão ao alfabeto... eu vou saber explicar... dizer porque 
que a gente precisa do alfabeto você saber de onde vem o alfabeto... o que 
precede o alfabeto então o professor precisa dessa formação de onde vem 
a escrita que ela começou com os hierográficos né? todo esse processo 
que/que hoje em dia eu já tenho uma::: assim/assim uma noção do que 
seja mas eu não tenho essa formação 

236 DOC e onde foi que você [adquiriu essa noção agora? 
237 P1                                [adquiri... 
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239 
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243 
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248 
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250 
251 
252 
253 
254 
255 

essa noção eu adquiri num projeto de apoio à leitura e escrita do MEC... 
e... prá você ver o MEC traz as propostas né? ele traz essas propostas 
de/de...  curriculares para o processo de alfabetização de jovens e 
adultos... mas quando sai um concurso que a gente faz como o meu que 
foi através de um concurso você faz a seleção... eles pedem o quê? que 
você tenha experiência na alfabetização e eu digo por que que eles pedem 
isso? porque eles sabem que não existem professores a maioria dos 
professores que estão no processo de alfabetização que não tem o curso 
de letras eles não têm essa preparação então se eles fecharem... só no 
curso de letras eles não vão ter com quem trabalhar então qual seria... 
qual é a necessidade aí? se... éh::...selecionou professor não foi? então 
vamos trabalhar com esse professor selecionado vamos dar... essa 
formação prá ele... vamos que seja uma formação continuada porque não 
vai dar prá ele fazer o curso de letras mas vamos dar na parte da 
lingüística no estudo... da/da leitura e da escrita de onde vem da/do oral 
do escrito tudo direitinho... mas não acontece isso a gente tem umas/uma 
formação de uma semana numa semana a gente vai poder dar de conta 
disso? 

256 
257 

DOC então nesse/nessa sua formação... éh::... o que foi que você... recebeu em 
relação aos conhecimentos da lingüística? 

258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 

P1 eu... primeiro a gente/a gente tem o material elaborado por Stella Bortoni 
que ela e mais uns cinco... com ela e as o/orientandas e outros professores 
da UnB que trabalham com a questão da lingüística... então eles elaboram 
um programa... que é bom sabe? o material... a gente chama o caderno de 
teoria e prática... eles trazem a parte teórica... aí eu vi essa questão da 
lingüística a gente teve a oportunidade de ver de onde surgiu a/a escrita 
tudo coisas que eu não/que eu não tinha visto eu sabia porque a gente a 
gente é adulto a gente escuta falar tá na universidade mas eu não tinha 
essa formação né? então a gente pôde/pôde ver que... que assim na/na 
lingüística... 

268 
269 
270 
271 
272 

DOC como você... articularia hoje... esse conhecimento que você adquiriu no 
curso de sociolingüística ou nessa/nesse... nessa formação éh::... numa 
perspectiva da sociolingüística como você articularia esse conhecimento 
de ensinar a ler e escrever... com a prática pedagógica?... assim teria 
diferença ou não? 

273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 

P1 com certeza teria diferença ape/apesar de não ter essa formação que 
eu/que eu já venho falando repetindo... mas mudou já teria não já teve 
diferença... porque  com aquele material que eu tenho eu andei buscando 
outros materiais então se eu vou/eu vou trabalhar dar uma formação prá 
professores  ou vou trabalhar com uma turma de jovens e adultos eu já 
vou ter suporte... para articular aqueles conhecimentos da lingüística com 
a prática... mostrar por exemplo como ele dá exemplo aqui... da questão 
da escrita... éh::... que é assim que é uma que aí a gente vê variedade 
lingüística que...  uma palavra ela pode ser pronunciada de várias 
maneiras mas ela tem uma única escrita... e aí é um dos grandes 
problemas porque... se a escrita for representar a fala como a gente como 
eu tinha em mente e eu acho que a maioria das pessoas tem em mente a 
gente aprende isso e a gente vai passando isso como é que eu ia explicar a 
questão do muito como eu já falei... de MUINTU MUINTU MUINTU 
éh::... muito como era que eu ia explicar que essa palavra pode ser 
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288 
289 
290 
291 
292 

pronunciada de diversas maneiras e que ela só é escrita muito MUITO... 
mininu né? menino e você quando vai trabalhar com o jovens você não 
vai falar me-ni-no você vai falar isso? porque se você falar dessa maneira 
você vai cair num erro visse? porque você não vai tá falando de uma 
maneira e escrevendo de outra vai complicar ainda mais a cabeça deles 

293 DOC então você acha que isso é um recurso artificial? 
294 
295 
296 
297 

P1 artificial que não deve existir... nem com... educação inicial na fase... na 
fase normal eu acho que não deve fazer isso porque vai complicar vai 
complicar mesmo essa questão de você usar essa/essa fala éh::: 
inventada... ou que seja assim [artificial mesmo 

298 DOC  [artificial 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 

P1 artificial mesmo artificial mesmo... você tem que falar da maneira que 
você fala e escrever... então prá você saber como é que se escreve você 
tem que voltar... prá questão lingüística mesmo a questão da análise 
lingüística de saber de onde vem os fonemas de onde vem as letras por 
que que as letras são escritas assim por que que/que os fonemas... você 
quando vai escrever é diferente da letra que uma letra pode representar 
dois fonemas então é/é por aí você tem que ter essa preparação 

306 DOC a proposta trabalha também a questão da linguagem [oral... 
307 P1                                                                                     [oral  
308 
309 

DOC quando você... alfabetizou... na FUNDAC... você trabalhava com... a 
partir da fala? 

310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 

P1 trabalhava a partir da fala e a gente utilizava não só a fala deles... porque 
a gente diz “tem que usar a fala do educando” sim TEM... mas a gente 
pegava muito... como eles lá gostavam muito de música a gente utilizava 
a música como um recurso didático né? pegava as músicas aí eles iam 
prestar atenção... como era pronunciado e a gente ia tentar escrever então 
veja que quando vai utilizar a música tem que ter cuidado... porque na 
música também tem as variedades lingüísticas né?... em determinados 
locais regiões do país se pronuncia de uma maneira aqui no nordeste se 
pronuncia de outra mas a gente utilizava muito a questão oral... tanto 
partindo da fala deles como partindo de outras falas  

320 
321 
322 

DOC então você vê isso... como um problema uma dificuldade essa variedade 
ou você vê isso como um enriquecimento [para o processo de ensino da 
língua? 

323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 

P1                                                                       [eu não vejo como dificuldade 
não 
eu não vejo como dificuldade não eu vejo essa variedade lingüística nos 
dando assim... uma saída ou::: um caminho... para esse processo de 
alfabetização mais consciente do que você está escrevendo da parte 
cognitiva porque na variedade lingüística é onde a gente vai poder 
mostrar éh::: levar esses educandos a descobrir por que que a palavra... é 
pronunciada de uma maneira e por que que ela é escrita de outra forma... 
é justamente essa variedade lingüística eu não vejo ela como um 
problema não... de jeito nenhum eu acho ela eu acho ela até como 
uma/um caminho que você pode aprofundar... essa parte... da lingüística 
no sentido da oralidade porque a gente vê que/que na língua portuguesa 
existem as regras... que a gente precisa... a gente precisa seguir essas 
regras é assim é como se a escrita organizasse a fala... eu/eu eu vejo 
também nesse sentido que a escrita vai organizando a fala porque nem 
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338 
339 

tudo o que você fala você consegue escrever daquela maneira eu vejo a 
escrita no sentido também de organizar a fala partindo dessas regras 

340 DOC organizar em que sentido? 
341 
342 
343 
344 
345 
346 

P1 (   ) o que eu posso dizer? no sentido assim... não sei como é que eu posso 
dizer que essa/a escrita organiza a fala... é mais no sentido eu acho que eu 
até já falei que/nem que da maneira que a gente fala a gente não escreve 
até mesmo aí eu já (   ) assim na questão mais formal da escrita né? mas 
que mesmo no processo de alfabetização a gente já deve inserir esses 
cuidados 

347 DOC você acha que a fala ela/ela... 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 

P1 ela é mais espontânea pronto a fala é espontânea e a escrita não é porque 
na escrita... se a gente for ver a gente pensa... prá escrever tá certo que a 
gente pensa prá falar mas a fala mas a fala sai mais espontânea e a escrita 
não na escrita a gente/a gente elabora mais o pensamento eu vejo a escrita 
a escrita... quando eu falo que ela organiza a fala é nesse sentido... ela 
você pensa quando vai escrever... aí quando você pensa quando vai 
escrever... aí quando você não pensa por isso que você escreve muitas 
vezes você escreve errado... porque você não sabe o que você está 
escrevendo assim não/não/não elaborou o pensamento [eu vejo mais isso  

357 
358 

DOC                                                                                         [o que é escrever 
errado? 

359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 

P1 quando eu falo escrever errado não é a questão... tanto pode ser a questão 
ortográfica que aí você já vem toda que já vem falando você tem... no 
caso o educador tem que ter esse conhecimento porque tendo esse 
conhecimento ele vai passar prá o educando né? esse conhecimento do 
processo mesmo da/da análise lingüística de onde vem a questão fonemas 
e tudo mais que eu não tenho nem tanto conhecimento né? e quando eu 
falo em escrever errado... na maneira como você coloca as palavras o 
sentido das palavras... muitas vezes você fala uma coisa... quando você 
vai escrever... não era o que você tava pensando não é o que você vai tá 
falando por isso que os textos que nós escrevemos... a gente tem que 
pensar que outras pessoas vão ler... e isso deve acontecer já na 
alfabetização a gente tem mania de dizer “não depois que estiver 
alfabetizado é que a gente vai  pensar nessa questão dos textos e a gente 
vê a questão do”... 

373 
374 

DOC por falar em texto... como você define texto e se é possível ensinar... a ler 
e a escrever a jovens e adultos não alfabetizados a partir de texto? 

375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 

P1 texto eu defino como um... um:::... um gênero ... lingüístico... onde... a 
gente pode colocar... expressar as relações sociais que temos (   ) também 
as relações interpessoais então o texto eu/eu considero como uma forma 
de linguagem... no caso ele representa a linguagem escrita... e também ele 
pode ser utilizado como linguagem oral a partir do que nós lemos né? a 
partir do momento em que estamos lendo e ainda mais o texto ele está 
relacionado com a questão do PENSAR porque quando você tá 
escrevendo um texto... você usa muito a sua a/a parte cognitiva a parte do 
pensamento então eu entendo o texto assim como uma forma como uma 
modalidade né? um/um um gênero um gênero lingüístico onde a gente 
articula as idéias e/e passa a escrevê-lo e que esse texto ele/ele pode ter a 
questão...  e assim o texto eu entendo como um gênero... lingüístico onde 
a gente pode utilizar... a beleza onde a gente pode utilizar... é como se o 
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388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 

texto pudesse ser uma linguagem éh:: uma linguagem sedutora 
determinados tipos de textos como tem a poesia como tem a prosa e o 
texto eu/eu ligo  muito ele a questão da estética do belo... que muitas 
vezes por isso que eu falo da questão do que a gente pensa e o que a gente 
escreve estando falando aqui eu falo de uma maneira bem espontânea 
bem... bem mais a vontade se eu fosse escrever sobre essas questões que 
você tá me fazendo... de repente eu fosse... falar de uma maneira tão 
bonita... que não representasse a minha prática... não que eu fosse... 
mentir ou omitir fatos mas a maneira como eu pudesse escrever as 
palavras que eu usasse ia tornar o meu texto bonito... então eu acho que o 
texto e a escrita que todo mundo que escreve usa mesmo... a não ser o 
texto científico... mas eu acho que os outros textos em todos os outros 
textos a gente tem um pouco assim de::: de embelezamento... não a 
ficção... e que só o texto o texto científico é que ele é puro... que nos 
outros textos ele não é puro... de vez em quando mesmo quando eu falo 
que no texto a gente elabora a escrita a gente (   ) acaba colocando 
coisas... coloquiais nos textos mesmo o texto... assim... tirando o texto 
científico eu acho que os outros textos não são puros... aqui e acolá a 
gente encontra uma linguagem coloquial no texto 

407 
408 

DOC agora eu fiquei curiosa... prá você... éh:: explicar...  o que é um texto 
puro? 

409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 

P1 um texto puro quando eu falo no sentido dele não ter essa linguagem 
coloquial ai eu falo texto PURO que é aquela coisa assim científica 
mesmo quando você vai falar/vai ver um::: um texto sobre química eu já 
vi algumas dissertações algumas teses eles escrevem é uma coisa muito 
seca... não é bonito o texto deles eu acho eu acho acho bem diferente  
assim é o::: o puro o puro nesse sentido assim é o disse ou não disse e os 
outros textos os que não são científicos... eles têm um poder assim mais 
sedutor eu acho... informa... informam... com precisão também eles 
informam e a questão que eu falo do puro é a questão de não ter essa 
linguagem coloquial e de não ter essa... essa sedução de repente ou talvez 
porque eu não goste da área um químico acha o texto da/da dele excelente 
né? sedutor 

421 
422 

DOC se você diz que... o texto científico... ele é puro... e a escrita... a exemplo 
de um texto da área de ciências exatas ou ciências... exatas [mesmo... 

423 
424 

P1   [é da área de 
ciências exatas 

425 
426 

DOC então isso quer dizer que...  da área de ciências humanas... nossos textos 
só têm beleza só têm sedução? 

427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 

P1 não::: não só tem sedução não e é por isso quando eu falo das palavras 
né? essa sedução não é uma sedução éh:: vulgar que eu falo não... é uma 
sedução na maneira... de despertar no leitor um interesse por determinado 
assunto e que esse assunto... por exemplo esse/o seu trabalho na área de 
humanas... meu trabalho na área de humanas... são trabalhos onde nós 
estamos coletando dados... sejam dados... éh::: empíricos sejam dados 
na... você vai fazer a pesquisa teórica né? você vai vai fazer... vai buscar 
lá na literatura do seu estudo quem é que fala sobre isso você vai fazer as 
suas análises... são dados verdadeiros tem a teoria... mas até nossas 
teorias a mane/a teoria a maneira como elas /como elas são colocadas eu 
vejo uma/uma relação diferente nos textos que eu vejo na área de química 
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438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 

das ciências exatas eu eu já vi e não é que os nossos textos só tenham 
beleza e sedução não mas a maneira como eles são escritos eles ajudam 
no processo... não os textos aqui di/da uma tese uma dissertação vá ajudar 
no processo... de alfabetização e sim pode até ajudar depende do 
público... mas que esses textos são mais interessantes... do leitor de 
chamar a atenção do leitor para entendê-los... é por isso que eu/que você a 
outra pergunta... como é que eu utilizo como é que eu vejo o texto no 
processo de leitura e de escrita na alfabetização de jovens e adultos... eu 
vejo o texto assim como... um dos recursos mais... mais ricos nesse 
processo de alfabetização... porque ele contextualiza ele/ele dá de conta 
de fatos... e a palavra solta... tá certo que tem palavras que/que pode ser 
uma frase... o não dependendo de como você dar um não ele pode dizer 
muita coisa né? tem palavras que dá prá você entender até como uma 
frase... mas o texto ele... a maneira como ele é escrito o enredo do texto o 
que ele informa... ele ajuda no processo de leitura e escrita... porque se... 
eu for utilizar só a palavra solta... eu posso cair naquela história de apenas 
decodificar... mesmo que eu tenha os conhecimentos da área da/da língua 
portuguesa... com relação à fonemas com relação à/à... à representação da 
escrita por que que o som... não que nem todo som representa a fala... 
mesmo que eu tenha esses conhecimentos se eu for escrever a palavra só 
por si só... ela não/não vai ter o mesmo efeito no processo de 
alfabetização como o texto como eu utilizei e textos que mesmo você sem 
saber ler e escrever... você pode criar textos... porque você já tá 
conhecendo determinadas letras... prá escrever a palavra... éh::: aqui eles 
dão/dão o exemplo de arrumadeira... né? eu percebi nesse material mas 
se os meninos lá colocassem éh:::... banda eles colocassem só... o b o d 
ou então o b e o a e o d eu sab/eu/eu eu tenho certeza que eu saberia que 
eles estavam querendo escrever banda  

466 DOC por quê? 
467 
468 
469 
470 
471 
472 

P1 primeiro eu saberia pela realidade deles por isso que/que é interessante 
pela realidade deles eu saberia que eles estavam querendo escrever 
BANDA e depois pela própria palavra... aí você dizia “não mas banda só 
b a e o d podia ser bate bandeira né? com o d mas (   )por isso que é 
importante o texto e você saber da realidade social dos sujeitos... prá você 
saber o que é que eles estão querendo expressar 

473 DOC realidade que você diz aí é [o contexto onde você está... 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 

P1                                           [contexto onde/pode...  
onde está se dando a vida/a vida cotidiana deles onde está sendo 
situada/situada a vida cotidiana deles é muito importante porque eles não 
sabem escrever corretamente ainda ortografia né? gramaticalmente eles 
não/não escrevem mas se você conhece... tem um certo conhecimento da 
realidade dele você vai poder decifrar o que ele tá querendo escrever e a 
partir daquilo ali você começa a trabalhar... e a palavra solta não tem 
assim a mesma assim eficiência no sentido de... não tô dizendo que com a 
palavra solta não se alfabetiza... que a gente sabe que se alfabetiza... mas 
ela não/não acontece da mesma maneira que com o texto com o texto é 
uma coisa é mais rápida... mais rápida a construção do processo de leitura 
e alfabetização... porque eles vão assim... dentro de um texto existem 
muitas palavras muitas letras que se repetem... tá entendendo? então eles 
vão/vão reconhecendo o m se tem várias vezes naquele texto é um é um 
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488 
489 
490 

processo assim bem::: minucioso que você vai (  ) com eles eles 
conseguem identificar dentro de um texto mais do que na palavra solta... 
as letras 

491 
492 

DOC então você acha que [a repetição... é um recurso... para ensinar a ler e a 
escrever? 

493 
494 

P1                                  [a repetição... é um recurso... que/que para... ler e a 
escrever... 

495 DOC e você tem... exemplos assim de... como você alfabetizou... com texto? 
496 P1 eu acho que... eu tenho isso... 
497 DOC se você lembrar [assim... sim sim da sua prática... 
498 
499 
500 
501 

P1                           [sim você diz pra eu falar né?  
porque eu tenho... da minha prática eu tenho até um material deles textos 
deles mesmo que a gente a gente guardou tudinho fotografou prá botar no 
projeto 

502 
503 

DOC então a partir dos textos que eles... [produziram e que vocês também 
levavam... 

504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 

P1                                                               [que eles produziam...  
que levavam e assim os textos que nós levávamos... era muito texto assim 
como eu te disse de música letras de músicas e eles gostavam muito de 
literatura de cordel foi um dos grandes... que é um texto né? literatura de 
cordel pronto foi um/um uma modalidade de texto que nós utilizamos 
muito foi a literatura de cordel é aí aonde eu falo da questão da sedução 
do texto é nesse sentido que... você tem que ver prá cada público o que é 
que vai seduzi-lo... no processo da leitura e da escrita  

512 
513 
514 

DOC muito bem então nessa sedução eu gostaria que você explicitasse com a 
literatura de cordel como você fez [prá ensinar... a partir de uma palavra? 
era a partir de sílabas? de uma frase? como era? 

515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 

P1                                                         [prá ensinar?... a gente...  
não primeiro... como era...primeiro a gente começou com eles... a gente 
não falava literatura de cordel a gente ficava falando de:::... como é que a 
gente chamava?... que um/um começa a falar a fazer um dava um mote a 
gente dava um mote prá eles uma palavra... pronto a partir daquela 
palavra e eles têm já têm assim um/uma capacidade de/de fazer sabe? aí 
eles começavam pronto a partir daquilo ali... por vez ou a gente ia 
escrevendo lá no quadro o que eles iam fazendo ou eles iam... eles 
mesmos iam... escrevendo em outros em outros momentos pronto hoje a 
gente trabalhava e dava o mote eles falavam eles escreviam depois que a 
gente escrevia... eles iam escrever iam passar para o caderno e aí a gente 
dizia é a cópia éh:: tá fazendo a cópia mas sabia... mesmo tando lá no 
quadro... eles/eles vão ter a cópia se eles não conhecessem determinada 
letra eles não conseguiam escrever... eles sentiam dificuldade de saber o 
que era tavam escrevendo... quando tava escrevendo lá... aí quando eles 
faziam dava o mote e dizia olhe pronto aí/aí a gente não fazia o trabalho 
individual (  ) com eles trabalhava muito... quando era prá eles 
escreverem... em equipe por quê? porque tinha uns que já escreviam e 
outros não... não escrevia nada nada mesmo tinha uns que não sabiam 
nada nada mesmo... e eles se juntavam em grupo aí uns iam falando e 
outro/outro ia escrevendo... aí depois... com esses que que escreveram... e 
os que não escreveram que apenas falaram que não sabiam escrever de 
jeito nenhum a gente ia pegar o que tinha... ia começar a trabalhar com 
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538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 

eles... as idéias/às vezes a gente pegava uma palavra do texto... e ia 
trabalhando os outros mas nunca a gente trabalhava a palavra por si só era 
mais no  sentido deles saberem por que aquela palavra de onde vem 
aquela palavra e também a repetição da/de letra que tem naquela palavra 
tem outra palavra aqui do texto vamos dizer que aqui tem... o m 
modalidade tem o m aí depois pegou a palavra modalidade foi a palavra 
que eles pegaram depois aqui tem um m na palavra maior assim eles iam 
começando a descobrir e quando você via eles já tavam lendo as 
palavras.... mas trabalhavam MUITO era em grupo... trabalhei muito em 
grupo com eles... aí com... eu lembro que tinha um desse que não sabia 
nada escrever nada nada eram dois... a gente ficava muito no final com 
eles... porque a gente descobria que eles tinham vergonha também... 
também o professor do/da alfabetização de jovens e adultos ele precisa 
assim... ter um olhar da situação e de ver e de ver assim que ele não está 
ali só ensinando ele precisa ele precisa saber... da aprendizagem... se 
estão aprendendo não é só ele ensinando não nem todo todo professor 
mas ness/nesse da alfabetização ele/ele parece assim... de jovens e adultos 
ele tem que tá mais... atento mais observador porque às vezes... aí vem 
prá questão psicológica... a motivação psicológica que existe aí também 
às vezes um/um tá ali... o outro fazendo ele escrevendo né? e ele mais só 
falando ele/ele é muito bom na fala... né? de criar de criar os modos de 
criar os trabalhos mas na escri/na escrita ele não sabe e se você deixar 
“não depois ele vai aprender com os outros ele vai ver como é que 
escreve vai aprendendo” se você não conversar com ele... não procurar ter 
um/um um atendimento individual com ele ele não vai crescer porque ele 
também tem vergonha de dizer prá os outros que não sabe ele finge que 
sabe tem muito isso na alfabetização fingir que sabe ler e escrever... e vai 
passando vai passando porque ele vai escrevendo 

566 
567 

DOC  e você acha que essa... essa [vergonha tem alguma/alguma causa? de não 
saber ler e escrever? 

568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 

P1  [essa vergonha dele não saber ler e escrever? 
tem porque a/a questão da leitura e escrita... ela dá status mesmo a 
pessoa... você eu vi muitos casos de pessoas -não sei nem se cabe eu falar 
isso aqui agora- que... vieram do sítio... morar na cidade... lá no sítio 
trabalhava na roça e estudava... né?estudava lá no sítio numa sala de 
multisseriado que hoje existe que há anos décadas atrás já existia né?... 
quando chega na cidade eu/eu sei de um exemplo a pessoa -sei lá como é 
que eu vou contar isso- foi lavar roupa de ganho e foi pagar os seus 
estudos... só que quando chegava na sala tinha vergonha... de tá numa 
sala... hoje têm assim jovens e adultos né? mas têm os mais jovens os 
mais adultos eles têm VERGONHA de tá aprendendo a ler e escrever 
naquela idade a questão é essa como se dissesse assim “o tempo já passou 
era prá eu ter aprendido a ler e a escrever quando eu era criança”... então 
tem vergonha de dizer que é um adulto que é um homem que é uma 
mulher e que não sabe ler e escrever tem gente que/que que assim que 
CHORA prá saber ler e escrever... aí eu acho que essa vergonha vem 
mesmo da/da do preconceito que/que existe na sociedade de certa forma 
existe esse preconceito  

586 
587 

DOC então você concorda que a leitura e a escrita ela... ela... carrega... éh::: 
uma marca de um privilégio social 
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588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 

P1 de um privilégio de um PODER de um PODER eu ainda vejo mais como 
um poder a leitura e escrita... mesmo prá quem não tem assim... a::: uma 
certa consciência de que... a leitura e escrita tem um grande poder mesmo 
porque quando você pode convencer muitas pessoas através... da 
oralidade né? e muito mais ainda através da escrita é aí onde eu vejo a 
questão também da sedução... tá entendendo? essa sedução da maneira 
como você escreve você pode...  dizer coisas belíssimas mesmo assim... 
no seu trabalho “não o meu trabalho é um trabalho científico 
respeitado”... eu faço aquele trabalho ele tá todo todo bom mas quando 
você vai ver a minha prática o meu trabalho não tem nada a ver com a 
minha prática então ali teoricamente eu estou ótima então eu tenho o 
poder de escrever de de passar as idéias não quer dizer que eu vou 
praticá-las não é? então a leitura e escrita prá mim é um poder e prá esses 
jovens que estão aprendendo a ler e a escrever que não sabem que 
passaram da/da época de aprender ler e escrever lá quando era criança é o 
poder prá eles talvez não seja nesse sentido a que de de::: do que eu 
acabei de falar não você... persuadir alguém com a sua leitura ou com a 
sua escrita não... é de você mesmo chegar prá alguém pegar simplesmente 
um um... ir a uma missa não saber ler... existe isso muito quantas pessoas 
estão lá eu já vi muitas você vê... que recebe o jornalzinho... porque tem 
vergonha de dizer que não sabe ler e escrever porque as pessoas olham 
com certo preconceito aquela pessoa que não sabe ler e escrever eu vejo 
nesse sentido aí 

611 
612 

DOC éh::: sobre o seu trabalho com os meninos de rua da FUNDAC você 
trabalhou quantos meses? 

613 P1 eu trabalhei nove meses 
614 
615 

DOC e ao final... desses nove meses.. eles aprenderam a ler e a escrever?  
[se tornaram leitores ou apenas decodificadores do código lingüístico? 

616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 

P1 [aprenderam 
não eles se tornaram leitores... agora assim os que já tinham que já::: já 
tinha lá no/no na ficha deles que tinha até á sétima série... alguns deles eu 
não digo todos né? porque também a gente vê né? na turma todos não... 
alguns desses que já tinha até a sétima série eu senti mais dificuldades 
neles de... de aprender a ler e a escrever mesmo do que os dois que eram 
analfabetos totalmente... esses que eram analfabetos totalmente eles se 
interessavam mais em aprender a ler e a escrever do que esses outros 
porque esses outros eles já tinham um papel eles já tinham ido à escola 
assim até a quinta a sétima série e eles achavam que não aprend/não 
precisavam mais aprender a ler e a escrever apesar de que eles.... 
decodi/decodificavam a palavra eles liam... mas se eles não escreviam 
corretamente 

629 
630 

DOC eu ia até perguntar a você... e numa sociedade... letrada... ou grafocêntrica 
como a nossa... existem pessoas... analfabetas totais como você disse aí? 

631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 

P1 eita eu/eu disse totais mas aí esse  totais pode ficar nesse sentido aí eu 
digo totais assim no SENTIDO que ele NÃO SABE éh::: escrever... e ele 
não sabe ler mas mas ele sabe ler... porque... ele vê um rótulo... isso aí 
acontece muito ele vê um rótulo... vamos dizer do bombril... ele/ele sabe 
onde ele ver aquilo ali ele sabe que aquilo ali quer dizer o bombril... e ele 
tá lendo aquela linguagem não tá lendo? então eles não são analfabetos 
totais nesse sentido aí você bem/bem lembrou quando eu utilizei o total 
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638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 

mas quando eu digo assim o total que eu quero dizer é que ele quando eu 
cheguei lá na FUNDAC ele não sabia mesmo ele não sabia escrever o 
nome dele ele não reconhecia as letras... ele não/não sabia essa 
codificação né? mas ele sabia ler nesse sentido de/de da linguagem da 
propaganda nesse sentido da propaganda também é um bom recurso no... 
no processo de leitura e escrita mas eu ainda prefiro pelo menos com eles 
o texto a literatura de cordel foi mais interessante e as letras de música 
porque era o que mais chama a atenção deles era o que tinha mais 
interesse prá eles mas aí nesse sentido de/de analfabeto total é um é um 
equívoco falar em analfabeto total numa sociedade letrada como você 
bem falou 

649 DOC você [acha... 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 

P1        [e assim eu acho que não terminei de dizer não eles eles não todos 
mas a maioria saiu de lá... sabendo ler e escrever sabendo o que tava 
lendo e sabendo ler o que tava escrevendo dentro também do meu 
conhecimento de leitura e escrita como eu já te falei eu não sabia de onde 
tava vindo aquela leitura e escrita é como diz assim ele sabe ler... 
escrever... mas ele ainda/ainda sai escrevendo éh::: ortograficamente 
graficamente errado... mas não como antes como eu dei/ele dá o exemplo 
aqui de arrumadeira não nesse sentido aí mas vamos dizer uma palavra 
aí... sem acento... sabe nesse sentido aí do/do (   ) se tem dois s é com ç o 
som que uma palavra/uma letra tem um som e a escrita com outra [pronto 
casa ... não casa aí eles aprenderam mas é nesse sentido aí... eles ainda 
saíram com/com com com isso daí 

662 
663 
664 

DOC                                                                                                            [casa 
sim mas você acha que (  ) daria prá ele já se tornar um leitor alfabetizado 
ou o processo de alfabetização ele é contínuo? 

665 
666 
667 
668 
669 

P1 contínuo ele é contínuo... ele é contínuo ainda mais assim com 
alfabetizadores que não têm essa formação é bem/é bem mais/mais... 
complexo dizer que um alfabetizador...  que não tem a formação em 
língua portuguesa que/que o éh:: o alfabetizando vai sair em poucos 
meses lendo e escrevendo... corretamente 

670 
671 

DOC como você ver essa articulação... do ensino... da fala... a partir da fala prá 
ensinar a leitura e a escrita... entre teoria e prática? 

672 P1 como eu vejo essa articulação? 
673 DOC sim 
674 P1 entre a teoria e a prática 
675 DOC ela/ela é tranqüila ela... éh:: flui... como é que é? 
676 
677 
678 
679 

P1 é não... ela não é tranqüila assim ela/ela é tranqüila é sim sim ela é 
possível não ela é possível agora eu acho que ela não acontece... como eu 
tô sempre repetindo ela não acontece porque o/a maioria dos educadores 
não TEM essa formação teórica 

680 
681 

DOC sim mas se eles têm esses documentos se eles participam de cursos você 
[acha que só isso não é suficiente? 

682 
683 
684 
685 
686 
687 

P1 [quem? não assim...  
porque a gente se a gente for dizer só vai ser alfabetizador... hoje né? 
vamos pegar hoje não a partir de dois mil e sete dois mil e oito só vai ser 
alfabetizador quem tiver::: a preparação vamos dizer quem for licenciado 
no curso de língua portuguesa em letras... aí vai complicar porque eu acho 
acho que não vai ter...  e o que que  se pode fazer?  com os professores 



 

255

688 
689 
690 
691 

que já estão trabalhando dá essa formação prá eles... e o que é que ainda 
tem que acontecer antes disso tudo? o professor se conscientizar que ele 
não está pre-pa-ra-do te-o-ri-ca-mente prá trabalhar com o processo de 
alfabetização porque porque ele não tem a formação suficiente 

692 
693 
694 
695 

DOC então quando  você diz assim a formação suficiente... vê se ficou claro  
prá mim... que o professor não tem esse domínio do saber do 
conhecimento prá ensinar a ler e a escrever... a jovens e adultos não 
alfabetizados... não basta só a teoria 

696 P1 não basta só a teoria 
697 DOC ou só um curso de formação? você [acha que exige outros... 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 

P1                                                        [só um curso não só um curso não se 
ele tivesse um curso de formação éh::... es-pe-cí-fi-co prá atender às 
necessidades dele no sentido... qual seria as necessidades que eu acho que 
a maioria é o quê? essa própria... isso aqui olhe a necessidade do 
professor é o quê?... professor alfabetizador ele ter os fundamentos os 
fundamentos lingüísticos... ele precisa saber... dessa for/desse/desse 
fundamento lingüístico prá poder ele ir alfabetizar porque aí dizer “não 
mas eu trabalho com literatura de cordel eu trabalho com::: letras de 
músicas”... bem vai ajudar como me ajudou isso aí não resta dúvida mas 
se eu tivesse essa formação meu trabalho teria sido melhor? teria não/não 
resta dúvida que em nove meses eu poderia ter feito bem mais... do que 
eu fiz 

710 DOC  então é essa sua avaliação de sua prática? 
711 
712 
713 
714 

P1 é... a minha formação interfere na minha prática... então (  ) essa 
articulação entre a lei/entre a prática entre o ensino a prática a/a teoria 
né?... o que é/qual/qual é a dificuldade? a dificuldade mesmo que eu vejo 
é uma lacuna na minha própria formação 

715 
716 

DOC então a questão do [conhecimento do saber prá você é FUNDAMENTAL 
e IMPRESCINDÍVEL prá ser um bom professor? 

717 
718 
719 
720 

P1                                [do conhecimento... do saber... é fundamental é 
imprescindível... um bom professor um alfa/seja em que... que campo for 
né? mas aqui nesse sentido da alfabetização prá mim é imprescindível 
mesmo que o professor tenha a formação 

721 
722 

DOC que autores... você leu que se relaciona assim com a/a o ensino... a partir 
da oralidade da leitura e da escrita... que você se lembra? 

723 P1 Stella como eu te falei Stella Bortoni e quem mais... 
724 DOC isso agora não é? 
725 P1 é [isso agora 
726 DOC    [mas... na sua na sua graduação... 
727 
728 
729 

P1 quando... não na minha graduação graduada em pedagogia... nós só 
pagamos uma/uma disciplina que é língua portuguesa então nós vimos... 
preconceito lingüístico com Ca/Marcos... 

730 DOC Marcos Bagno 
731 
732 
733 
734 
735 

P1 é Marcos Bagno e o outro dele qual foi o outro livro dele... pronto o único 
autor que nós trabalhamos foi ele só a questão mesmo de quê? do res-pei-
to quando nós trabalhamos o preconceito lingüístico... foi na questão do 
res-pei-to com a fala do OUTRO e nada mais não passou disso ninguém 
entrou no processo da leitura e da escrita NÃO 

736 DOC então a questão do saber do conhecimento do domínio... 
737 P1 não existiu na minha formação  
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738 DOC e que prá isso.... isso você acha que... que é uma lacuna? 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 

P1 é uma lacuna com certeza porque... já alfabetizei... até na educação 
infantil mesmo alfabetizei mais anos do que na alfabetização (  ) a 
experiência maior do que na educação de jovens e adultos... saíram 
alfabetizados tudo mas dessa maneira dessa maneira como eu te falei com 
essas lacunas... que eu só vim perceber e ter maior dificuldade quando eu 
cheguei na alfabetização de jovens e adultos... foi mais difícil prá mim do 
que na anterior 

746 
747 

DOC então prá você... alfabetizar... ou ensinar a ler e escrever jovens e adultos 
foi mais difícil [do que ensinar às crianças? 

748 
749 
750 
751 
752 
753 

P1                         [do que... foi... por quê? 
porque quando a gente trabalha acho que dá até prá fazer esse paralelo 
quando a gente trabalha com as crianças... e nas escolas onde eu passei... 
a gente trabalhava também com textos... música muito a música eu acho 
muito importante no/no processo de/de alfabetização... você pega a 
questão do som né? da oralidade e da escrita e a gente não trabalhava ... 

754 
755 

DOC bom éh::... você estava falando sobre os teóricos que fundamentam a sua 
formação de professor você gostaria de... de retomar essa questão? 

756 
757 
758 
759 
760 

P1 assim os teóricos que/que fundamentam a minha formação de professor... 
mais precisamente nessa questão... da prática em sala de aula da/do... de 
como... se formos levar prá questão da linguagem mesmo da prática em 
sala de aula eu posso citar Emília Ferreiro Vigotsky Piaget Marilena 
Chauí... éh::: Dermeval Salviano... a gente trabalha muito com ele 

761 
762 

DOC mas teóricos assim que trabalham a/o processo de alfabetização... você 
estudou ou recorda de algum nome? 

763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 

P1 não lembro lembro não... na hora aqui... porque quando no meu/na minha 
formação no meu curso... a gente paga uma/uma disciplina que fala sobre 
o processo/sobre a alfabetização... mas a gente ficou vendo a questão 
pronto o que foi que eu trabalhei nesse processo de alfabetização éh::: 
Vigotsky mesmo Emília Ferreiro aquela questão silábica pré-silábica 
pronto foi o que nós vimos... isso aí foi a única formação que a gente teve 
que só foi esses autores pronto essa disciplina então não/não não 
abrangeu mais não... quando eu levo prá ques/prá questão da linguagem 
quando eu digo que prá mim a linguagem precede a fala são desses outros 
teóricos que não/que não tão falando da alfabetização em si... tão falando 
da linguagem de uma maneira mais/mais geral né? e da linguagem como 
um meio de comunicação mas na alfabetização na minha formação no 
curso de/de pedagogia a gente só viu mais essa questão dos níveis 
silábicos pré-silábicos... e só isso aí eu não/não... então por isso que eu 
falo da lacuna que existe... no professor que é alfabetizador que a maioria 
que é alfabetizador que a maioria que é alfabetizador fez o quê? o curso 
pedagógico né? e o meu é porque eu não fiz o pedagógico olha outra 
coisa que eu não falei aqui que eu fiz o logos... então eu tenho ainda essa 
deficiência ainda é maior né? porque eu não fiz... mas lá no pedagógico 
colegas que fizeram éh/éh são esses autores que a gente viu essa questão 
mesmo  da/da questão silábica pré-silábica eles ficam muito nisso aí e de 
uma maneira bem:::... bem geral bem/bem posso dizer até superficial que 
eu acredito que só poderia... melhorar poderia nos dar um conhecimento 
maior através do/da formação do curso... de letras 

787 DOC você depois da leitura desse/dessa proposta você acha que é viável... 
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788 
789 
790 

articular... as concepções lingüísticas apontadas na proposta curricular do 
MEC com a prática pedagógica do ensino da leitura e da escrita em sala 
de aula? 

791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 

P1 a gente pega esse material aqui... porque ele fala no início como eu/eu já 
disse a questão dos fundamentos e objetivos da área né? da língua 
portuguesa que ela abran/abrange a linguagem oral (   ) dessa linguagem 
oral parte prá leitura e prá escrita... fala... como o professor deve se 
comportar... diante desse processo diante da linguagem oral do processo 
da leitura e da escrita na alfabetização... depois vem com a parte da 
análise lingüística quer dizer ele vem explicando bem bonitinho quais são 
os objetivos da área da língua portuguesa nesse processo que é valorizar a 
linguagem como veículo de comunicação respeitar as variedades 
lingüísticas como eu já falei que na minha formação foi o que a gente 
viu... mas... eu continuo defendendo que assim é um material... que eu 
posso considerar viável assim aceitável para o professor que não tem a 
formação porque pelo menos se o professor for ler... ele... for tentar 
entender que se o professor éh/éh:: não tem uma formação na área ele vai 
sentir dificuldades em muitas coisas como eu/eu senti 

806 
807 

DOC então você acha que essa articulação ela não é não é não se dá de forma 
[simples mas é complexa 

808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 

P1 [tão simples não é complexa  
porque ele fala não é?/não é? diz assim uma linguagem difícil ele não é 
uma linguagem difícil mas para o professor como ele fala o sistema 
alfabético e ortografia onde ele dá o exemplo da arrumadeira... a maneira 
como o/a/o educando escreve... e que o professor observador conseguiu 
saber do que se tratava como eu falei do meu exemplo que eu sab/eu 
poderia saber o que era banda porque eu conhecia... quais são as 
perspectivas o mundo real a realidade de vida deles isso aí eu posso 
detectar... mas prá eu chegar prá eles e a gente construir não arrumadeira 
escreve assim... é uma/é assim a maneira de você dizer eu poderia 
simplesmente (   ) arrumadeira se escreve assim então ele ia só 
decodificar aquela palavra né? aprender a escrever só decodificando mas 
eu não saberia explicar de onde vem porque olhe botou arrumadeira 
arm/arm sei lá como é que tá aqui que é a maneira que ele/que ele ele é 
como assim ele não... não vê as sílabas direito... ma no ma ele acha que o 
m o a já tá subtendido tá entendendo? e/e prá gente entender isso aqui 
direitinho como funciona por que que ele escreve assim por que eu 
preciso saber por que que ele escreve assim então eu preciso ir prá o 
estudo dos fonemas tudo direitinho né? nesse sentido então esse 
material... é uma proposta curricular... que não é tão simples que não é 
uma proposta que vai resolver a questão não o que eu quero dizer é isso 
ele não vai resolver mas ele já abre assim se o professor for pegar for ler 
ele já vai... se for fazer uma crítica ele pega esse material aí vai ler aí vai 
fazer uma auto-avaliação da prática dele... aí vai descobrir... que a 
formação dele.... é uma das/das grandes lacunas nesse processo de 
alfabetização... agora se ele pegar esse material como a gente sabe que 
pega... “ah é ótimo li entendi tudo não a gente dá prá fazer eu vou 
trabalhar com literatura de cordel eu vou trabalhar com receita de bolo”... 
vai alfabetizar utilizando várias modalidades de textos mas eu ainda 
acabo dizendo que se ele não souber ele vai tá só repetindo de uma 
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838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 

maneira diferente ao invés dele tá dizendo a b c d ele tá pegando éh::: 
textos colocando lá e a criança vai co/o/e... o educando o jovem né? vai 
vai escrever aquelas palavras mas não vai saber de onde como aconteceu 
comigo foi uma maneira de trabalhar o alfabeto diferente mas acabou 
naquela história... tradicional eu ainda vejo com uma maneira tradicional 
claro que prá eles foi uma motivação eu levar literatura de cordel a gente 
pegar a partir da fala deles foi... mas... é porque eu acho que eu não sei 
nem explicar essa/essa essa necessidade do [conhecimento do saber da 
linguagem... a língua a fala pronto... e escrita pronto... 

847 
848 

DOC                                                                           [do conhecimento... do 
saber como lidar com a linguagem a língua a fala leitura e escrita 

849 
850 
851 
852 
853 

P1 é uma necessidade que eu não sei nem explicar como é que eu... preciso 
ter o conhecimento... de/de/de desses... nesse sentido ou então assim... é 
interessante porque aqui ele tá dizendo nesse material ele tá dizendo quais 
são... os conteúdos quais éh::: os suportes que poderemos utilizar nesse 
processo de alfabetização 

854 DOC sim mas basta mudar o [suporte se muda... 
855 
856 
857 

P1                                     [não... se não tiver essa formação não basta não é 
isso que eu/que eu acho que eu não tava conseguindo DIZER mas era/é o 
que eu sinto 

858 DOC é como se muda a roupagem [mas continua com a mesma prática 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 

P1                                              [mas continua com a deficiência uma 
deficiência... 
é preciso a gente falar muito no construtivismo se for levar prá esse 
campo da educação tudo mas se a gente não tiver o [o conhecimento a 
competência... do saber aquele conhecimento ali a gente só vai tá 
mudando a roupagem como você falou mas não vai tá não vai tá é como 
se não tivesse sabendo o que tá fazendo tá fazendo porque é moda 
trabalhar com aquilo não tô dizendo que esse material não é uma moda 
não mas é com/é uma cartilha que o professor pode pegar e dizer “eu vou 
seguir oh... mas eu tô/eu tô por dentro dos parâmetros da proposta 
curricular para a educação de jovens e adultos eu tô seguindo eu tô 
trabalhando com literatura de cordel eu tô trabalhando... com poesia com 
PROSA  mas será que eu tô entendendo quais são os campos 
semânticos?” é isso aí que me preocupa... eu acho que é uma... uma 
grande lacuna nesse processo [na formação... do professor e 
conseqüentemente na formação... do educando porque ele vai continuar... 
como eu... né? assim como eu no sentido de saber aprender a ler e 
escrever... claro que hoje éh::: eu sei ler e escrever... eu não apenas 
decodifico eu sei o que eu leio e o que eu escrevo 

878 
879 
880 
881 
882 

DOC                                                                                         [a competência... 
do saber 
                                                             [no/na formação... dos 
conhecimentos do professor... 
você é uma pessoa hoje letrada 

883 
884 
885 
886 
887 

P1 letrada mas... eu não sei é/é isso que eu não sei nem explicar essa questão 
aqui::: por que que eu preciso de sem/de ter um professor... de /de língua 
portuguesa prá ver os meus/ prá ver os meus textos? se eu tivesse sido 
alfabetizada por um professor que tinha uma formação éh::: na/no campo 
da língua  portuguesa no curso de letras.... será que eu precisava de 
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888 
889 
890 

sempre escrever um texto e ter um professor de língua portuguesa PRÁ 
TÁ corrigindo? será que eu não taria escrevendo ortograficamente 
gramaticalmente correto? é nesse sentido que eu vejo também 

891 DOC então que o aluno... traz conseqüências da sua formação? 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 

P1 da formação do professor isso aí é/é bem claro né? aí pode/pode terminar 
no final do ano a turma todinha sabe ler e escrever... aí sabe o/a/o educando 
sabe porque que me/ele sabe/sabe assim olhe gente.. mininu... escreve me-
ni-no né? escreve com e a gente diz mininu mas escreve com e mas por 
quê? porque é assim porque em português é assim tem palavra/tem palavra 
que a gente pronuncia de um jeito e escreve de outro... é desse jeito que 
diz... por quê? porque o professor não sabe por que 

899 DOC não tem a explicação para... 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 

P1 é como se a gente for levar pro campo da/da do problema... da/da ciência 
exata... a gente vai desenvolver um cálculo de matemática então eu pego 
ou da química ou da física... eu tenho uma fórmula... então eu sei que prá 
determinado tipo de coisa eu vou usar aquela fórmula... se eu soubesse de 
onde vem aquela fórmula eu não saberia fazer aquele cálculo bem 
melhor? então dessa mesma for/dessa mesma maneira que acontece no 
processo de alfabetização da leitura e da escrita acontece também no 
campo das exatas...nesse sentido aí... (   ) eu sei fa/eu sei fa/não eu sei 
fazer aquele problema... mas eu não sei de onde vem aquela/aquela 
questão (   ) [você saber explicar explicar... isso é uma grande lacuna 
porque a gente vai fazendo vai fazendo não é porque é assim mesmo... 
você tem que aprender português tem regras tudo aí vai onde a gente vai 
aprender as regras onde se torna cansativo... que a gente não sabe de onde 
vem porque... aprender a questão de verbo e tudo o mais eu/eu eu acho 
assim que você saber POR QUE está fazendo é o mais importante  

915 
916 
917 

DOC [saber explicar explicitar 
você... teria mais... alguma colocação... prá fazer assim... no final dessa 
nossa... conversa? 

918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 

P1 assim a colocação que eu tenho... é que eu acho que essa discussão... 
como eu sei que/eu sei que vai ser prá um trabalho né? onde eu penso que 
o trabalho vai poder alargar... as discussões sobre o campo da 
alfabetização... sobre o éh:: proces/a::: o campo da alfabetização na 
linguagem oral na linguagem escrita e na análise lingüística e na leitura e 
assim eu vejo que essa conversa... você poder ver analisar as dificuldades 
de um professor no processo de alfabetização de jovens e adultos... como 
assim um grande passo prá mim uma grande descoberta porque eu tô 
lendo eu tô/tô tentando tô conversando com você falando o que eu sinto e 
vendo as dificuldades até mesmo quando eu vou me expressar por quê? 
porque eu não tenho conhecimento... do trabalho que eu desenvolvi como 
eu deveria ter... do processo de alfabetização... da... do processo da leitura 
e da escrita então eu sou uma alfabetizadora sou... sabem ler e escrever 
mas de que forma essa alfabetização se deu? como é que essas pessoas 
sabem ler e escrever... será que eles não sabem ler e escrever... só... éh::: 
ler as palavras... decodifica... eu disse não eles sabem ler eles sai/saíram 
sabendo... o que estão lendo e o que estão escrevendo... é como eu digo 
aqui eu sei o que eu leio eu sei o que eu escrevo... mas eu/eu vejo essa 
questão mesmo como a gente já falou que eu vou acabar repetindo de 
novo... da questão do::: [do estudo... éh:: do domínio pronto você acabou 
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938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 

de dizer o domínio lingüístico é/é um::: como é que diz? uma pulga... no 
processo de alfabetização fica incomodando isso se/se o professor 
despertar... porque até então eu não despertar prá isso eu tava muito bem  
eu não vou mentir que eu tava achando que eu tava fazendo um trabalho 
excelente... tava trabalhando com com os recursos que não eram os 
recursos tradicionais de colocar A B C D E F... no quadro... eu tava 
utilizando outros meios né? outros textos/eu tava utilizando textos né? 
mas... hoje eu vejo que só utilizar textos sem ter os domínios 
lingüísticos... acaba quase na mesma coisa não é a mesma coisa não 
porque tem uma mudança tem o/a gente tem o interesse... a questão do 
interesse do educando quando você utiliza esses outros/outros recursos 
até porque... ((riu)) na/comigo aconteceu essa questão da aversão pelo 
alfabeto... eles não gostaram “(   ) vai botar o alfabeto ?” porque eles 
acabavam com aquele alfabeto eu percebi... por que eu acho que eles não 
gostavam? porque eles acabavam não aprendendo a ler e a escrever já 
vinham de tantos anos... tentando tentando e não sabiam ler e escrever 
então prá eles aquele/aquele alfabeto deu uma re/uma assim repulsa a eles 
causou repulsa por quê? porque eles não aprendiam ler e escrever com 
aquele alfabeto 

957 
958 

DOC [do estudo do domínio lingüístico 
então uma reação deles a uma PRÁTICA [que não tinha resultados 

959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 

P1                                                                    [a uma prática...  
resultados e com esses novos/novos meios que eu utilizei através de 
textos eles aprenderam a ler e escrever... mas aí eu me pergunto como eu 
já disse... será que eles não eles apenas não aprenderam a ler e escrever 
através de outro tipo de decodificação? da/das letras?... aí eu acho 
importante o domínio lingüístico por isso.... nesse sentido aí... é assim prá 
fechar e como eu disse que que eu penso que esse trabalho vai alargar... 
porque a gente vai ver... a FALHA vai procurar ver onde é que existe 
onde é que existe a necessidade eu não vejo nem como um problema eu 
vejo como uma ne-ces-si-da-de... porque se eu for ver como um 
problema... eu já/eu vou olhe por isso que eu digo que eu/que eu sei ler... 
que eu leio... que eu apenas não decodifico as palavras prá mim o 
problema já já tem uma questão... como se fosse um empecilho e uma 
necessidade é uma busca... então se eu tenho essa busca de o educador 
busca... éh::: de determinadas necessidades... ele vai conseguir porque ele 
tem o interesse... no problema eu já vejo mais um dificuldade vem a 
questão da dificuldade e a necessidade não... e o que eu vejo nessa 
discussão... fazendo essa autocrítica é que nem sempre a gente está ciente 
da nossa da nossa prática de como é que a gente tá trabalhando... a gente 
não/não tá fazendo essa auto-avaliação e essa discussão me levou prá/prá 
essa auto-avaliação às vezes a gente fica até pensando será que eu/eu 
ainda vou alfabetizar? inventar de alfabetizar alguém né? dessa maneira? 
tá correndo o risco de tá fazendo um trabalho errado 

982 DOC mas a partir de agora [você tem... já um olhar diferenciado 
983 
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P1                                  [aí o quê? aí a partir de agora... ter que.... 
diferenciado com certeza 
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DOC bom eu agradeço a sua participação... e as suas contribuições... em 
relação à::: à análise e à compreensão da proposta curricular do MEC 
sobre educação de jovens e adultos sobretudo no tocante ao ensino da 
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988 língua portuguesa 
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P1 e o que eu/assim (  ) eu já tinha terminado mas eu vou o que/o que eu 
acho assim... que com o resultado dessa nossa conversa... e das que você 
vai ter com outros professores eu também não posso generalizar talvez os 
professores tenham esse conhecimento esse domínio lingüístico que eu 
não tenho mas se forem todos nesse mesmo... patamar que eu você vai 
perceber vai poder acho que vai poder/poder perceber que essa proposta 
curricular... ela tá::: assim... fora da realidade dos professores no sentido 
de quê? da formação dos professores a/a o que eu digo que ela tá fora da 
realidade é como assim é como se quem fosse professor da alfabetização 
fosse um professor que tivesse domínio lingüístico é nesse sentido aí que 
eu vejo... no/no geral eu penso que/que talvez dê prá perceber isso que a 
proposta curricular prá/prá o ensino da língua portuguesa não está de 
acordo com a formação do professor que está na sala de aula 
alfabetizando 
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1004 

DOC no seu/sua sua fala você coloca que esse/essa proposta foi elaborada para 
o interlocutor que tenha esse conhecimento esse domínio... [da lingüística 
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P1                                                                                                [de língua 
portuguesa (   ) da lingüística  
eu/eu entendo essa proposta dessa maneira... não quer dizer que eu 
não/não consiga ler como eu consegui ler consegui fazer algumas análises 
mas... não é a minha área tá entendendo? não é a minha área eu não tenho 
conhecimento prá... até prá analisar melhor isso aqui 

1011 DOC sim mas você é alfabetizadora [e professora 
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P1                                                    [eu  sou alfabetizadora professora então é 
isso que eu digo ele tá::: eu vejo ele direcionado para quem tem::: éh::: uma 
formação direcionada para... os domínios lingüísticos que tem essa/essa 
formação bem mais específica... acho que para o 
alfabetizador/dessa/rea/o/alfabetizador dessa realidade por exemplo um 
alfabetizador que tem o curso de pedagogia?... essa leitura aqui prá ele 
não/não é simples não... aí eu/eu dissesse “não é simples” eu/eu tenho sou 
formada não sei ler isso aqui não entendo isso aqui não não/não é por aí não 
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DOC não é a questão da/da decodificação é da [dos conhecimentos... dos... dos 
saberes... que estão colocados aqui 
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P1                                                                    [do conhecimento né?...  
dos SABERES específicos que que é aí eu acho quando a gente tem 
que/que ter HUMILDADE de perceber os nossos limites.. e se a gente 
percebe isso aí já é um grande passo então 

1026 DOC então prá... permanecer [mas... (   ) 
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P1                                       [prá crescer então?  
a necessidade é o reconhecer nesse sentido... de não querer ser o detentor 
do conhecimento de dizer “não eu sou  alfabetizador sou alfabetizador 
mas sou alfabetizador nessas condições eu sou um alfabetizador que não 
tenho domínio lingüístico né? eu sou uma alfabetizadora que não fui 
preparada para ser alfabetizadora da maneira correta” é nesse sentido aí 
eu não acho que que esse::: essa proposta aqui ela... ela assim a 
linguagem dela... seja... compreensível para um alfabetizador que não 
tenha... uma formação... na área de língua portuguesa... não que ele não 
saiba que/não saiba decodificar não saiba ler o que tá aqui mas que ele 
não tenha sabedoria necessária prá entender o que tá aqui... é nesse 
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1038 sentido 
1039 DOC ok então mais uma vez muito obrigada pela sua participação 
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Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 
04 

DOC inicialmente eu gostaria que você fizesse um comentário geral sobre a 
proposta... curricular do MEC o ensino de língua portuguesa aos 
jovens e adultos... em sua leitura como você compreendeu essa 
proposta? 

05 
06 
07 
08 
09 
10 

P2 bem nós podemos dizer que/que é uma proposta e toda proposta ela é 
bem vinda não é uma receita pronta... não é uma coisa definida mas 
com certeza servirá... está servindo de base de alternativa... para que o 
professor cada vez mais aprimore melhore sua prática já que a 
educação de jovens e adultos... é uma::: é uma modalidade de 
educação tão difícil de ser trabalhada 

11 
12 
13 
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DOC bom... o que você coloca... que a proposta ela é... um material 
interessante e fundamental para ensinar a ler e escrever aos jovens e 
adultos... eu gostaria que você... fizesse um comentário sobre... a 
forma como a proposta trabalha os objetivos da língua portuguesa... e 
aí inicialmente com a questão da linguagem oral 
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P2 é/é fundamental a/o rumo que a proposta toma de início é bem 
interessante porque nós sabemos que toda vida éh::: na história da da 
língua portuguesa... e tendo como base éh a/as experiências que nós já 
conhecemos sempre se deu primazia à questão da língua escrita... e éh 
a proposta do MEC né? prá educação de jovens e adultos tem por base 
inicial a questão de priorizar não de priorizar mas atentar prá moda/ 
prá linguagem oral de valorizar o que o aluno diz a sua prática a sua 
fala enquanto::: enquanto cidadão e vejo que isto aí... que éh:: dá 
prioridade dá prioridade não começar um ensino voltado prá questão 
da linguagem oral é importante porque é daí que o professor vai poder 
ter uma visão não geral mas tentar/ter uma visão em parte de quem é 
de como é o seu aluno que contexto o seu aluno tá inserido e de que 
forma ele vai poder melhorar e ampliar aquele discurso que seu aluno 
já traz do contexto em que ele tá inserido 

30 
31 

DOC você poderia exemplificar como é ensinar a ler e a escrever a partir da 
fala? 
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P2 éh::: o que é que eu pude éh::: o que é que eu tenho de concreto assim 
de minha experiência éh:: o que é que nós fazíamos eu/a minha turma 
era uma turma bastante heterogênea éh::: inclusive tinha uma senhora 
com oitenta anos né? era a minha aluna mais velha e ela dizia sempre 
que tinha ido à escola só prá aprender a escrever o nome e eu colocava 
“dona E. éh::: aprender a ler e escrever é bem mais do que isso” então 
como era que partia minhas atividades? geralmente éh::: nós tínhamos 
assim um momento de discussão e esse momento de discussão eu 



 

264

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

pegava assim o que que eles tinham o que era que tinha chamado mais 
a atenção dele naquela semana era um momento de descontração e a 
partir daquele momento de descontração iam surgindo assim de acordo 
com o que eu escutava ia surgindo assim palavras que  eu considerava  
assim    palavras (  ) e a partir dessas palavras éh:: nós procu/eu 
procurava enquanto professora trabalhar essa questão de como 
escrever... como se fala e como se escreve... por que que inicialmente 
o meu trabalho com textos foi pouco? eu trabalhava com textos só que 
com textos pequenos eu pegava mais assim poesias éh:: pegava 
também o que a gente chama portadores sociais textos dependendo dos 
momentos que são ah:: éh::: bulas de remédio que geralmente a 
pesso/ela tomava bastante e muitas vezes dizia “olhe eu tenho muita 
dificuldade porque eu não sei o que que esse remédio significa” eu 
disse “pois traga uma bula que a gente vai ver” e eu trabalhava com os 
postado/portadores sociais de textos sempre utilizava em minha aula 
então... os/o trabalho com textos na minha turma eram poucos porque 
a maioria NUNCA tinha ido numa sala de aula era a primeira vez 
então eu traba/trabalhava com textos mas textos pequenos e quando 
nós trabalhávamos com textos... nós pro/procuramos/procurávamos 
fazer textos a partir daquelas palavras que tinham surgido em sala de 
aula... era um texto assim até bem interessante porque eram palavras 
que muitas vezes nem relação tinha umas com as outras mas... e como 
eram esses text/esses text/textos que a gente produzia inicialmente eu 
produzia textos que era só de um parágrafo... então a partir daquelas 
palavras surgiam de acordo quando conversa informal que eu tinha o 
que mais tinha chamado atenção o que mais tinha sido assim... na/na 
em relação à família ao que eles estavam vivendo ao que eles estavam 
passando então eu procurava elencar aquelas palavras principais que 
eles diziam a partir daí eu ia trabalhar direitinho o como se fala o 
como se escreve... após nós tentávamos produzir quando dava... o 
parágrafo 

71 DOC para você o que que significa variedade... lingüística? 
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P2 éh::: variação lingüística...que é... justamente poder... valorizar a fala 
ou então os diferentes falares os diferentes dialetos éh::: no caso da 
educação de jovens e adultos significa justamente isso... é valorizar a 
linguagem de vida... a linguagem oral –desculpe- que o aluno traz de 
sua própria casa... o trabalho na área de educação de jovens e adultos 
de acordo com a proposta de/com essa proposta.... éh::: ressalta isso 
aí... e nós sabemos que isso... aqui para a área de língua portuguesa 
isso é/isso é uma inovação... porque... esses estudos são recentes 
apesar de que os PCN’s na área de língua portuguesa de forma geral já 
contemple isso aí... fala justamente essa questão da modalidade oral... 
e no Brasil né? a gente tem como exemplo um livro muito bom que é 
Preconceito Lingüístico de Marcos Bagno foi a partir dos trabalhos 
que eu tenho conhecimento de Marcos Bagno que... no Brasil que a 
varia/a questão da variedade lingüística pode (  ) que é justamente 
valorizar a fala do aluno em qualquer contexto foi/está sendo vista 
trabalhada bem de forma bem mais concreta em sala de aula... como a 
própria pro/proposta diz a linguagem oral é o meio lingüístico 
primordial essencial dos seres humanos e também para o ensino de 
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90 língua portuguesa 
91 
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DOC e essa questão da da variação lingüística... ela é importante... ser 
trabalhada na alfabetização por quê?... em termos concretos assim... no 
que que ela é importante no que que ela interfere... onde é que ela 
aparece no processo do ensino da leitura e da escrita? 
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P2 éh::: ela aparece em todos os momentos porque a partir do da fala... do 
discurso que o aluno faz em sala de aula que o professor vai poder 
traçar permear suas atividades e fazer com que ele veja que... a 
linguagem que ele vai usar... o discurso que ele vai fazer... quando eu 
me refiro a discurso a fala éh::: não é igual em todos os contextos... 
prá determinadas situações a/o a/o a linguagem que ele vai usar vai 
exigir que ele seja um pouco mais formal já quando ele tá com uma 
conversa com os compadres com os amigos então ele pode usar 
qualquer tipo de fala... então o trabalho do professor vai fa/vai ser 
justamente de quê? de valorizar a fala do aluno mas fazendo com que 
ele APRIMORE aquela linguagem ele AMPLIE os seus a sua 
linguagem no sentido de domínio do código escrito 

107 DOC e como você compreende as relações entre fala e escrita? 
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P2 eu compreendo que a relação fala e escrita... éh:::... claro tem estreita 
relação... por quê? porque o aluno meu aluno ele tem que compreender 
que nem semp/que existe variação na questão no que diz respeito à 
correspondência de da escrita do som com a escrita nem sempre aquilo 
que ele nem sempre da forma como ele fala vai ser possível ele 
escrever daquela mesma forma e que... se éh::: determinada palavra 
éh::: ela é pronunciada de uma forma às vezes ela pode ser escrita 
também de forma diferente... no caso que::: eu posso dar exemplo do 
fonema do fonema... /s/ né? no caso de casa geralmente eles tendem 
muito a confundir o som do /s/ com /z/ então uma forma é como eu 
falo outra forma outra maneira é como eu escrevo e isso essas 
atividades de ortografia elas têm que estar bem claras e permear todo o 
processo ensino-aprendizagem porque a maior dificulda/uma das 
maiores dificuldades do processo de aquisição da escri/da leitura e da 
escrita de forma geral porque eu acho que um... éh::: interdependente 
do outro está no justamente na questão da fala e da/da escrita... eu não 
posso escrever da forma que eu falo 
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DOC e isso aparece assim éh/éh/éh:: no próprio processo em relação... o 
aluno percebe isso? ou como é que ele coloca isso? 
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P2 CLARO percebe e e muitas vezes se torna até assim... é difícil pro 
professor se ele não tem éh::: dom::: eu posso dizer domínio domínio 
do conhecimento de que... isso é normal eles fazerem essa essa eles 
fazerem “essa confusão” entre aspas... eles éh::: não saberem que 
momento eles vão escrever se o que é con/concerto com c o que é 
conserto com s tá sempre presente essas questões ortográficas a gente 
sempre percebe e prá que o professor éh::: não iniba no caso o aluno... 
no que diz respeito a essas... a essas trocas né? fonéticas que a gente 
diz de som então é necessário que ele éh::: não trate aquilo como um 
erro diretamente não como forma de de coibir não... mas que ele tenha 
jogo de cintura que ele tenha éh::: noção e tenha realmente base... 
saber como é que ele vai trabalhar aquilo ali... aquela diferença entre 
som e escrita 
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141 

DOC você colocou aí éh::: erros... como é trabalhar... “com os erros” entre 
aspas dos alunos na alfabetização de jovens e adultos? 
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P2 éh:: o professor deve... eu vejo assim eu... na minha experiência que eu 
tive... eu sempre fazia dessa forma eu levantava as questões as 
palavras principais em que apresentava grafia incorreta... e fazia 
colocava no quadro... geralmente ou então fazia aquela lista com 
aquelas palavras que eles colocavam... de forma que não pode ser vista 
como um erro mas apenas uma dificuldade de escrita e eu... tinha 
na/éh:: alunos na sala que se desenvolvia um pouco mais então eu 
colocava “o quê vocês acham? essa palavra aqui está certa ou está 
errada? vamos ver o som” então tinha alunos que percebia percebiam 
já tinham o conhecimento que aquela palavra estava escrita de forma 
errada... então era assim que acontecia o pro/o processo de correção... 
agora não de MARCAR o texto do aluno nem de GRAFAR nem de 
APONTAR diretamente que eles tinham errado não... mas eu sempre 
procurava fazer essa co/essa correção coletiva em conjunto... sempre 
levantando as palavras que a grafia estava apresentada de forma 
diferente 
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DOC éh:::... a proposta.... trabalha além da/da linguagem oral com a 
linguagem escrita... o que você poderia... éh:::...ressaltar sobre essa 
questão da linguagem escrita na alfabetização de jovens e adultos? 
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P2 é a parte mais difícil... porque... qual é... eu vejo assim eles vêm prá 
escola principalmente assim as pessoas... porque a gente sabe que a 
educação de jovens e adultos hoje não está só de/bem só de adultos 
tem muito mais jovens tá vindo muito essa mistura tem muito mais 
jovens inseridos em sala de aula do que na maioria das vezes adultos 
então na minha sala eu/eu tinha jovens mas a maioria era bem mais 
adulto então o que é que eu posso dizer que é muito difícil... na minha 
turma foi/foi muito difícil esse processo por quê? porque eles iam prá 
escola dizia... bem a frase que eles diziam era o seguinte “papagaio 
velho não aprende muita coisa” e o que eles queriam era somente 
aprender a escrever o nome... prá que chega/chegasse prá receber o 
cartão a/a e receber o pagamento deles assinar no banco não colocar o 
dedo porque isso/isso eles achavam que era vergonho/vergonhoso e 
prova disso como eu já citei era dona E. ela foi TOTALMENTE foi 
assim foi a que mais que eu mais tive dificuldade de trabalhar... 
primeiro porque ela não tinha coordenação motora em sentido nenhum 
a não ser (  ) até na questão de pegar o lápis isso prá ela foi difícil... 
éh::: éh::: quando eu tinha que trabalhar algum texto um pouquinho a 
mais... já prá ela e para um/um outros que tinham na turma era difícil 
porque como era que eu ia trabalhar um texto de forma bem mais/um 
texto mais formal se ela não tinha basicamente a noção de nada? ela 
pod/ela entendia... às vezes ela entendia o que tava colocado aqui mas 
geralmente eu tinha que trabalhar com coisas com textos bem simples 
e a questão da produção escrita era que era difícil porque não tinha 
como eu trabalhar produção escrita no primeiro momento não... eu sei 
que até onde eu fiquei com a turma produção escrita tiveram dois 
somente que conseguiram atingir esse nível... de dizer assim “vou 
produzir um texto muito simples” agora o restante da turma não 
conseguiu avançar nesse sentido... eu não sei se foi por conta da idade 
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ou por conta... não sei eu sei que a maioria da turma não conseguiu... 
só dois alunos conseguiram produzir no que diz respeito a/a texto... 
alguma coisa mas a maioria não... eu trabalhava geralmente com 
palavras dentro do texto e que como eu tinha dito inicialmente surgida 
de acordo com o que eles diziam que era o momento que eu chamava 
de descontração mas que a PRODUÇÃO de texto não... não foi 
possível de forma mais concreta e a gente sabe que::: eu sempre 
colocava prá eles que na nossa sociedade que a cultura... que a cultura 
letrada a cultura grafocêntrica é TÃO presente então isso é ne-ces-sá-
rio prá que eles éh::: melhorassem prá que eles pudessem realmente 
éh::: se alfabetizar... que hoje não se usa mais nem esse termo é 
outro... isso é bastante complexo por quê? porque falar bem... escrever 
bem a sociedade cobra muito isso de nós enquanto cidadãos 
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204 

DOC e você como professora... da educação de jovens e adultos... 
como...concebe éh::: leitura e escrita na EJA? 
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P2 leitura e escrita na educação de jovens e adultos... são duas... formas 
maneiras éh::: duas modalidades (  ) totalmente dependentes... porque 
ao mesmo tempo que o professor valoriza a fala do aluno... ele 
valoriza a oralidade mas ele também não pode desprezar a questão da 
escrita... agora uma turma em que éh::: o nível de::: o nível de::: de 
idade a faixa etária é um pouco mais alta fica diferente do professor 
trabalhar num primeiro momento... separar ele não pode... mas num 
primeiro momento ele... priorizar dar prioridade só a oralidade depois 
a escrita não claro as/as duas coisas vêm em conjunto... só que... a 
partir do que o aluno das dificuldades que vão surgindo daquilo que o 
aluno vem escrevendo das palavras que vão sendo contextualizadas 
então era somente através das palavras que eram ditas que eram 
contextualizadas que surgiam no dia-a-dia de sala de aula que eu 
poderia trabalhar de forma bem mais concreta essa questão da/da 
relação estreita que existe entre fala e escrita... entre oralidade e escrita  
uma independe da  outra eu não  concebo hoje o professor  em 
qualquer  área de de alfabetização então de qualquer área do 
conhecimento –desculpe- trabalhar fala dissociada da escrita e vice-
versa 
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DOC éh::: em relação a... ao início da proposta... no ensino de língua 
portuguesa... eles definem língua e linguagem... mas prá você... o que 
você entende o que é língua e o que é linguagem? 
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P2 falar de língua e linguagem... é bastante difícil e complexo... até prá 
área da lingüística... até para os estudiosos da área... então como é que 
eu concebo a língua? eu concebo a língua... concebo... concebo eu 
defino a língua como o principal instrumento que a gente tem prá se 
comunicar com o mundo... prá se comunicar com as pessoas prá 
interagir realmente com o outro... e a linguagem... é justamente esse 
conjunto de/de representações que a gente utiliza e que dá suporte.... é 
o que dá suporte é o que vai fazer com que a nossa língua se realize... 
hoje... no que diz respeito às correntes lingüísticas e... ao próprio o 
que/o que está contemplado até na::: na::: na proposta tanto no que diz 
respei/respeito às propostas de EJA... no que/éh::: ao ensino de língua 
portuguesa e os Parâmetros Curriculares Nacionais... existe uma 
variedade uma grande divergência... que alguns autores colocam.... 
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existem também éh::: correntes lingüísticas no caso da psicolingüística 
da sociolingüística que são perspectivas diferentes mas que trabalham 
justamente com isso com esses pensamentos que trabalham justamente 
com isso com esse pensamento com essa concepção que cada uma tem 
de lingüística muitas vezes dentro do próprio do contexto dentro de 
uma/de uma realidade (  ) mas também na questão biológica... então 
prá mim é mui/fica muito complexo e difícil definir... ter bem claro o 
que seria língua e linguagem 
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DOC éh:::: você ao trabalhar com a produção escrita... dos alunos... como 
você colocaria a questão das regularidades e irregularidades do 
sistema da escrita?... isso os alunos percebem que que há regras que 
são mais éh::: regulares... e outras que são mais irregulares? 
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P2 sim... uma coi/como eu tinha dito uma coisa é falar a outra coisa é 
escrever... éh::: é difícil quando o aluno não tem o domínio do código 
escrito... no início o trabalho é muito difícil... fazer com que ele 
perceba que existem regras... na questão da... da escrita quando eu vou 
escrever existem regras que diz que... aquele som o som 
daque/daquela determinada letra num contexto ele tem um som em 
outro contexto ele tem outro... algumas vezes... aquela representação 
que no caso seria a letra... ela é de um jeito em outro contexto ela é/é 
de outro... então no início fica difícil porque ele não tem esse domínio 
do código escrito fica difícil prá eles perceberem... primeiro porque a 
gente sabe que a língua/a nossa língua portuguesa... não que ela seja 
difícil de... aprender ela não é difícil... só que existem regras na 
gramática normativa e que o professor tem que conhecer essas regras 
essas regras... essas regras que diz respeito ao sistema ortográfico... e 
que uma pala/uma letra ela pode ter vários sons dependendo ela tem 
sons diferentes de seu contexto... em vários contextos ela pode ter 
diferentes sons... éh::: Miriam Lin/Lemle em seu Guia Teórico do 
Alfabetizador ela chama até de casamentos poligâmicos e até às vezes 
monogâmicos... mas por que casamentos poligâmicos?... e ela co/éh::: 
ela coloca que... éh::: esses casamentos poligâmicos éh:: no caso são 
letras que têm re/que têm sons diferentes... letras que têm sons 
diferentes mas que muitas vezes são escritas na mesma forma ou seja... 
uma palavra... uma letra pode ter um som em um contexto e noutro 
contexto ela pode ter outro som... mas que::: éh::: o professor precisa 
tá éh::: bem atento a isto aí no que diz respeito a/a questão dessas 
relações dessas regularidades... sim tem a questão/tem outra questão 
também... éh::: nós nordestinos... temos um::: éh::: temos a::: o hábito 
então no nosso falar de sempre éh::: engolir e suprimir o final da 
palavra éh::: a gente diz “comeno” “bebeno” a gente nunca diz a/a 
palavra completa... e::: isso são/são éh:::... são... são questões bem 
presentes... que nós enquanto professores de língua portuguesa temos 
que estar atentos e trabalhar que não é... não é errado eu dizer 
“comeno bebeno” depende do contexto que eu/depende da situação 
que eu esteja... em que contexto eu esteja e com quem eu esteja... 
agora se eu procurar os/o::: o:::... os::: não digo que é o certo mas o/o 
a/a a forma clara e adequada de eu trabalhar com isso aí é mostrar que 
existem essas regularidades... que o aluno tem que estar atento a isso e 
que eu tenho que fazer com que ele aprimore a sua fala 
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DOC você acha que a lingüística tem ajudado?... nessas questões da/da da 
fala da leitura e da escrita?... sobretudo... na educação de jovens e 
adultos? 
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P2 com certeza porque antigamente... começa pela questão da linguagem 
oral não se dava primazia a isso a primazia era sobre a língua escrita... 
as/os estudos lingüísticos né? que é justamente a lingüística é a ciência 
da linguagem né? veio justamente veio PRINCIPALMENTE 
contribuir prá quê? éh::: nós professores de língua portuguesa 
atentássemos para MUITAS questões que permeiam o processo de 
ensino-aprendizagem quando eu digo processo de ensino-
aprendizagem eu tô me referindo a qualquer éh::: área a qualquer 
modalidade de estudo seja na área da educação de jovens e adultos ou 
em outra área... por quê? (  ) a partir dos estudos da linguagem ou da 
lingüística... que nós enquanto professores pudemos... pudemos ficar 
um pouco... pouco mais informados e conhecendo ampliando nossos 
conhecimentos e vendo que éh:::... a linguagem é extremamente 
importante e principalmente na área da educação de jovens e adultos 
porque eles já chegam eles já têm uma visão de mundo éh:: formada 
ele já tem um discurso pronto... no meu entendimento... e para o 
professor muitas vezes não é fácil trabalhar isso aí... mas só que... éh::: 
isso exige que o professor tenha éh:: conhecimento de do que seja a 
lingüística porque claro não é enquanto ciência fica difícil fazer com 
que o aluno aprenda lingüística em sala de aula já que ela não é um 
método não é nenhuma receita pronta mas que com CERTEZA ela 
contribuiu e vem contribuindo decisivamente para a área de língua 
portuguesa no que diz respeito tanto aos estudos de edu/tanto a área de 
educação de jovens e adultos como em outras áreas 
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DOC e você acha que o professor... que não tem esses conhecimentos 
lingüísticos... que ele... ler essa proposta... ou que estude essa proposta 
sem esse conhecimento anterior da lingüística é possível é viável... 
trazer essa... essa proposta para a sala de aula? 
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P2 sem ele ter conhecimento do que é lingüística dos estudos lingüísticos 
no meu entendimento fica difícil... por quê? éh::: por quê? éh::: prá 
quem é da área... que num primeiro momento escuta falar na palavra 
lingüística e que não sabe o que significa fica difícil... prova concreta 
disso... éh/eu posso dar como depoimento... o último curso que eu 
pude participar e... e... e ter com/contato porque quem é o professor de 
jove/da área de jovens e adultos que geralmente as secretarias e as e::: 
municipais e estaduais deter/designam como professor da área de 
educação de jovens e adultos? aquele professor que tá lá... que não tem 
uma área onde encaixar uma disciplina... uma/uma escola uma sala de 
aula... aquele professor que/num primário eu digo primário não no 
sentido de menosprezo mas aquele setor/aquele professor leigo éh::: 
que:::... aquele professor leigo que não tem assim éh:::... tá ali só... 
vamos botar ele prá área de educação de jovens e adultos porque a 
área da educação de jovens e adultos é de qualquer jeito então fica 
difícil pro professor que não TEM conhecimento nenhum... da/da 
questão do que seja a lingüística ele... ter conhe/ele ter éh::: assuMIR e 
conCEBER essa proposta do MEC como uma proposta... realmente 
viável 
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DOC você acha que ele pode até... assimilar e entender mas fica difícil 
articular... esse conhecimento teórico com a prática pedagógica? 
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P2 sim... olha a gente pensa que o livro o livro de Miriam Lemle a gente 
diz “oh Guia Teórico do Alfabetizador” é um guia... mas ela coloca ali 
a visão dela é uma visão lingüística... então a primeiro a primeira 
leitura que se faz pode até parece/parecer fácil mas não é de forma 
nenhuma... então fica difícil pro professor sem esse conhecimento... 
quando eu digo conhecimento não é que ele vá estudar toda a história 
da lingüística todas as escolas lingüísticas todas as tendências 
lingüísticas não... mas realmente qual é a contribuição... o que é o que 
é lingüística? por que o estudo da linguagem? por que eu tenho que 
atentar prá o estudo da linguagem? porque é através da linguagem que 
a gente se comunica... então a linguagem é PONTO PRINCIPAL... na 
éh/éh/éh::: é objeto a gente sabe que é objeto principal no que diz 
respeito à lingüística então o professor precisa pelo menos saber o que 
essa ciência trouxe de positivo e como é que pode lhe ajudar... sem 
isso fica difícil 
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DOC éh::: você participou ou participa de cursos de formação de professores 
para alfabetização de jovens e adultos? 
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P2 sim... e há pouco tempo éh:: a/a oficina que nós ministramos... eu 
participo do NEAOP que é Núcleo de Educação de Adultos e Oficinas 
Pedagógicas... e eu juntamente com a professora G. que é da área de 
educação ficamos éh::: encarregadas de ministrar a segunda oficina do 
curso... o curso era formação continuada de educação de jovens e 
adultos professores ensinando e aprendendo... então nós inicialmente 
começamos a trabalhar a questão (   ) dentro da perspectiva de quem? 
de Ângela Kleiman de/ma de:::... de éh::: estudiosos na área da 
linguagem oral é porque me foge a/a no momento o nome além de/de 
Ângela Kleiman trabalhar a questão da oralidade... tem outro também 
bem fundamental então FICOU DIFÍCIL... nós sentimos essa 
dificuldade... assim a/a/as os anseios e a/a angústia dos professores... 
éh::: ficou LATENTE ficou presente no momento do/do curso né? em 
todo momento do curso que eles não... sabiam de forma nenhuma 
assim muitos deles a gente pôde assim... a grande maioria... como 
fazer com que... o aluno... como fazer com que o aluno AMPLIASSE 
éh::: o seu a su/melhorasse a sua oralidade através da escrita... ficava 
difícil demais então... nós... primeiro por que o que foi que nós/por que 
foi que nós priorizamos... começamos pela questão da oralidade até a 
oficina era assim... éh:: oralidade o título era oralidade e construção do 
conhecimento... porque nós tínhamos como objetivo fazer com que 
o/éh::: inicialmente fazer com que o aluno percebe/o professor 
percebesse que é a partir da oralidade era a partir da oralidade e é a 
partir da oralidade que tudo começa... era NÃO... é a partir da 
oralidade que tud/que tudo/que tudo começa... então em todos 
momentos... éh.... ficava difícil já que a gente não foi com nada escrito 
no que diz respeito à PRODUÇÃO não nós queríamos que tra/éh fazer 
com que através da situação de todo/de tudo que era vivenciado em 
sala de aula com a orali/com aquilo que eles falavam a gente... 
realmente... atentava prá que... eles PERCEBESSEM que... que o que 
o aluno dizi/da mesma forma que eles tavam éh::... falando então e que 
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nós estávamos tentando aprimorar isso aí éh:::... não era nem 
aprimorar –desculpe- era... éh::: fazer com que o professor percebesse 
que da mesma forma que nós estávamos tentando fazer com que eles 
percebessem como é fundamental ESCUTAR ouvir o que o aluno tem 
a dizer... também nós estávamos fazen/fazendo aquilo... estávamos 
tentamos (   ) estávamos tentando fazer aquilo com eles com que eles 
percebessem que a oralidade é fundamental fazer com que... escutar o 
aluno trabalhar a questão da oralidade é muito difícil principalmente 
quando o professor éh::: não trabalha nessa perspectiva... já que a/essa 
proposta do... na área de educação de jovens e adultos o fundamental... 
quer dizer o básico é começar da oralidade 
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DOC e no depoimento deles... eles trabalham mais o quê? como é que eles 
trabalham prá ensinar a ler e escrever? 
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P2 o que é que eles diziam... primeiro éh::: o questionamento... era que os 
alunos tinham dificuldades demais assim... no início a questão da 
escrita eram muito lentos prá escrever... depois::: a questão de que não 
tinha livro quando a gente sabe que isso não é fator isso não é 
primordial... outras diziam que tinha livros que o/no caso o/o 
município éh::: tinha lá os livros mas esses livros não eram/não davam 
prá todos os aluno/as questões que eles colocavam isso eram essas não 
dava prá todos os alunos... os livros não estavam de acordo com o 
nível que/que os/que existia na na salas deles os alunos não estavam... 
não conseguiam acompanhar aqueles livros né? existiam alunos de 
todo... todo nível toda faixa etária não é nem no que diz respeito à 
idade mas no que diz respeito à produção mesmo avanço... existiam 
alunos que se desenvolveram mais estavam mais desenvolvidos outros 
que se desenvolviam menos estavam menos desenvolvidos e ficava 
difícil prá eles trabalhar assim... claro que nenhuma turma é 
homogênea tem heterogenei/tem heterogeneidade mas que era difícil 
trabalhar... com a questão... da oralidade em sala de aula numa turma 
TÃO... heterogênea onde tinha... jovens e adultos muito mais jovens 
do que como adultos... foi isso... era isso que eles/que eles colocavam 

423 
424 
425 
426 

DOC mas você acha que... éh::: a questão era só... a dificuldade de trabalhar 
a partir da fala ou::: outras questões relacionadas ao/ao conhecimento 
mesmo? sobre leitura e escrita ou sobre o ensino da língua portuguesa 
não está presente também na formação desse professor? 
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P2 é as duas eu vejo assim as duas eu vejo que é/que é as duas coisas... 
tanto mui/muitas vezes assim por falta de conhecimento e de formação 
que a gente não pode culpá-los né? já que muitas vezes um/um curso 
de... uma/uma uma academia nem sempre... traz aquilo que a gente 
deseja prá nossa prática que quando a gente faz éh:: associar prática e 
teoria... continuando éh::: o que eu tava colocando éh::: fica muito 
difícil para o professor de qualquer área éh:: fazer essa articulação essa 
associação entre teoria e prática... por quê? isso decorre muitas vezes 
da formação acadêmica acadêmica que cada um possui éh::: na 
maioria das vezes a gente vê::: que nenhum curso ele ele ele está 
pronto ele é completo... tem também a questão de que... éh:::...o 
professor... ele tem... é/é muito fácil falar falar na proposta dizer que 
ele vai trabalhar com isso que ele vai trabalhar com aquilo que é 
daquela forma que deve ser feita... mas muitas vezes o professor 
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desconhece até... o que seja os gêneros textuais quais são as 
modalidades de escrita quais as modalidades éh::: de éh::: ter o próprio 
conhecimento do que seja realmente éh::: a questão da língua 
portuguesa dos conteúdos de língua portuguesa... eu tô dizendo de 
língua portuguesa porque língua portuguesa não é o básico... básico no 
sentido de que... éh::: todas as/as disciplinas elas têm que éh::: entrar 
em comunhão né? não é só o professor de língua portuguesa que deve 
trabalhar a questão da leitura não... claro que a (  ) a responsabilidade 
recai mais sobre o professor de língua portuguesa... mas que na 
maioria das vezes o professor não teve formação para tal então 
articular teoria e prática fica difícil fica difícil... e o professor... de 
como eu já tinha colocado o professor de educação de jovens e 
adultos... quem é o professor de jovens e adultos que se coloca em sala 
de aula? aquele professor que só fez o magistério que muitas vezes só 
fez o primário... éh::: apesar de hoje éh::: se falar muito de que o 
profes/que curso superior éh::: se instituiu a década da educação que 
todo professor tem que ter o seu curso superior... mas a gente sabe 
que... mesmo com essa oportunidade que as universidades estão 
abrindo através desses convênios existentes entre municípios e 
universidade a gente sabe que os alunos que chegam lá éh::: o nível de 
aprendizagem não é TANTO como/como é o esperado... então essa 
prá/essa... “essa academia” entre aspas deficitária isso com certeza vai 
trazer reflexos prá sua prática pro seu dia-a-dia 
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DOC então... a articulação das concepções lingüísticas... apontadas na 
proposta curricular do MEC... você acha que éh::: não é fácil... [não é? 
éh/éh:: aliar... essa proposta com a prática pedagógica do ensino da 
leitura e da escrita em sala de aula 
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P2                                                                                                       [são 
propostas... 
não é fácil... é uma proposta... agora.... qual é... o que é que o 
professor... o que é que o professor muitas vezes tem a tendência?... de 
receber aquilo que vem de cima... não questionar aquilo que foi 
colocado como PROPOSTA não como nada decisivo nem na/nem 
nada pronto nem uma proposta pronta nem acabada... e eu gostaria de 
citar uma frase que até eu escutei... eu lendo... lendo um livro... e::: 
que agora se existe essa/essa se faz uma diferença entre a alfabetização 
e letramento e Magda Soares coloca isso bem claro... que alfabetizar 
éh::: nessa sociedade que a gente vive hoje não basta só ensinar a ler e 
a escrever... é necessário fazer com que... essa leitura e essa escrita... 
sirva o quê? seja prática de quê? sirva para a prática social do 
indivíduo... ser alfabetizado hoje... é o mínimo... então o professor... 
com essas... inovações com essas teorias... com esse acúmulo de 
informações que constantemente se tem éh:: despejado eu posso dizer 
assim na educação como como programas e mais programas muitas 
vezes ele se sente perdido... sem saber o que faça... então a proposta... 
claro é necessário ter um parâmetro ter um caminho ter ali um eixo 
que vai direcionar não servir como eixo central nem como eixo 
fundamental mas servir como um caminho que o professor vai poder 
se utilizar... mas a tendência do professor... não digo de forma geral... 
é pegar lá o que está sem questionar e muitas vezes ou então na 
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491 maioria das vezes sem entender 
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DOC e você acha que os alunos... da EJA... saem éh::: sabendo ler e 
escrever? 
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P2 se a escola de educação básica... não está formando cidadãos... 
lei/lei/cidadãos leitores imagine... eu posso dizer educação de jovens e 
adultos que... eu vejo que na nossa sociedade e na própria LDB não é 
vista como uma coisa prioritária... claro... existem propostas o MEC tá 
até com uma proposta bem inovado::ra éh::: tentando... instituiu até 
agora o PRÓ-EJA que está ligado às instituições éh::: federais e 
especificamente à questão do ensino técnico profissionalizante... mas 
UMA COISA é LANÇAR proposta é INSTITUIR programas e outra 
coisa é preparar o professor prá imbuir... prá entender prá assimilar 
tudo que tá aí... isso é muito difícil 
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DOC éh::: você teria... algo mais a/a a acrescentar sobre a sua prática ou o 
seu olhar como professora também de educação de jovens e adultos? 
ou mesmo algum ponto que você queria destacar do documento da 
proposta do MEC? 
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P2 éh::: não... só queria retomar a questão o seguinte... que isso é 
problema da educação e que qualquer educador... que seja em que área 
ele... edu/a educação brasileira a nossa educação ela vive de 
modismos... então tem época prá tudo... e se esquece do principal 
apesar de Paulo Freire ter dito né? que professor se forma na prática... 
e Antonio Nóvoa que eu acho que ele só reforça o que Paulo Freire 
diz... né? que é português... ele diz que não se deve dar... ao 
professor... éh::: as piores turmas ou então aquela/o professor iniciante 
as piores turmas ou então turmas que ele não tenha afinidade... então 
por que a educação de jovens e adultos não consegue sair dessa 
perspectiva?... de realmente... claro apesar de todos os projetos de 
todos os programas que existem... mas eu vejo que a educação de 
jovens e adultos é uma coisa A PAR::TE é como se fosse a ÚL::TIMA 
ou então... é como se fosse a última coisa na questão da educação... o 
governo federal através dos seus programas - a gente sabe – tá abrindo 
as portas... éh::: as parcerias privadas... as parcerias públicas têm 
servido realmente... prá concretizar esse projeto do governo... que é 
ampliar a oferta na área da educação de jovens e adultos... mas eu vejo 
que... LETRAR tornar o cidadão LETRADO... em muitos programas 
de educação de jovens e adultos está difícil... e::: pela experiência que 
eu tive... essa realidade esses dados estatísticos muitas vezes são 
mascarados... o que é que se conta?... o que é que se quer ter em 
mente? é a quantidade a questão da frequên/da freqüência quando a 
gente sabe que na área da educação de jovens e adultos o professor ele 
enfrenta um grande problema que é a questão da evasão... e o que que 
essa evasão leva? por que que/o que (   ) por que essa evasão tão 
presente na educação de jovens e adultos?... porque::: a educação de 
jovens e adul/o/o adulto ao chegar lá:::... a escola não lhe oferece 
aquilo que ele tá buscando... e o que é aquilo que tá buscando o que é? 
(   ) claro em muitos momentos muitos deles diz “eu só quero aprender 
a ler só quero aprender a escrever meu nome”... mas a gente sabe que 
não é só isso... é muito mais do que isso... então alfabetizar ou então 
LETRAR em nossa sociedade de hoje é muito difícil 
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541 
542 

DOC principalmente a/a/aos excluídos... [marginalizados de uma sociedade 
não é? 

543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 

P2                                                          [marginalizados né?... que não 
tiveram oportunidade no ensino regular... na sua fase éh::: no seu 
ensino fundamental que era primordial que era principal então eles já 
se sentem excluídos marginalizados e chega à escola o ambiente não é 
propício... éh::: começa... como eu já citei pela formação... a própria 
formação do professor geralmente analfabetos na/na educação de 
jovens e adultos o professor que tá ali que já faz tempo que ensinou::: 
que não tem sala de aula prá ele... depois uma coisa bastante séria que 
eu digo que a ESCOLA não está muitas vezes muitas... muitas escolas 
não estão preparadas prá atender à educação de jovens e adultos 
porque é/é/o::: o horário de EJA claro é à noite porque a maioria dos 
alunos eles trabalham... mas eu vejo o seguinte eles estão ali ocupando 
um espaço que não é deles... eles estão inseridos numa escola a sala de 
aula deles está inserida numa escola que não é deles... uma escola 
TOTALMENTE voltada prá educação prá educação básica no caso 
seria o/a educação infantil infantil e ensino fundamental... ou então 
ensino médio ou eles estão ali só ocupando um espaço na maioria das 
vezes que não é deles... um espaço físico digo eu que não é deles... 
começa por/começa no meu entendimento começa o problema começa 
por aí 

563 DOC bom.... você teria mais... alguma... um ponto a acrescentar? 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 

P2 éh::: trabalha/só dizer que trabalhar com educação de jovens e adultos 
é muito fácil... como de forma geral é/de/é/muito difícil –desculpe – é 
muito difícil trabalhar em qualquer setor na área de educação... ma::s 
que o profissional professor que tem compromisso... que/que que tem 
compromisso com sua prática pedagógica constantemente ele tá 
procurando melhorar essa sua prática éh::: se atualizando estudando 
prá que a coisa realmente éh::: caminhe da forma que ele quer 

571 DOC sim... e a lingüística tem alguma coisa a ver com isso? 
572 
573 
574 

P2 cla::ro porque a lingüística é... é::: é o estudo da linguagem como eu já 
falei e sem essa linguagem como é que a gente vai... éh::: como é que 
nós vamos éh::: estudar língua portuguesa? 

575 
576 

DOC você acha que a maioria dos professores tem esse conhecimento da 
lingüística? 

577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 

P2 não... até para o próprio aluno do curso de letras... na maioria 
mui/muitas vezes – não posso dizer não na maioria desculpe 
em/mui/desculpe – muitas vezes ele sai sem saber qual é o objetivo de 
estudar lingüística no curso de letras? então eu vejo – se não me 
engano é Marcuschi que coloca isso – é necessário que o aluno ao 
chegar ao curso de graduação o curso de letras ele tenha isso claro por 
que que é importante estudar lingüística e que CONTRIBUIÇÃO a 
lingüística vai trazer prá sua prática educativa 

585 
586 
587 
588 
589 

DOC eu agradeço a sua participação a sua reflexão éh::: sobre essa 
temática... que realmente não é::: não é fácil... trabalhar com a língua 
portuguesa e sobretudo com o ensino da leitura e da escrita... iniciando 
ou fazendo um destaque... a partir da::: da fala do aluno... muito 
obrigada e uma boa noite 
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Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 

DOC inicialmente... eu gostaria que você...comentasse sobre a proposta de 
ensino de língua portuguesa apresentada pelo MEC para a educação de 
jovens e adultos 

04 
05 
06 

P3 apesar da proposta ser resumida ela tem uma boa fundamentação e::: 
apresenta assim::: de forma clara como o professor deve trabalhar a 
leitura e a escrita... a linguagem oral e a linguagem escrita 

07 
08 
09 
10 
11 

DOC e::: na no início da proposta... sobre os fundamentos e objet/objetivos 
da área... a proposta... concebe ou define... o que é língua e o que é 
linguagem... então como você concebe éh/éh::: se você concorda com 
o que está colocado aqui sobre língua e linguagem ou qual é a sua 
concepção... de/de língua e linguagem? 

12 
13 
14 
15 
16 

P3 na minha concepção lín:::gua é a língua que nós falamos né? éh::: o 
português... e a linguagem éh::: as formas que elas são utilizadas né? a 
linguagem... na oralidade na escrita e a... presença (  ) também éh::: 
das gravuras das figuras né? das obras de arte tudo são formas de 
linguagem 

17 
18 
19 

DOC você colocou que a proposta trabalha éh::: a linguagem oral... a leitura 
e/e a escrita né?... como você compreende a linguagem oral ou seja... a 
fala? como alfabetizar... jovens e adultos a partir da fala? 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

P3 olha... eu vou te dar até um exemplo... (  ) eu dei/dei uma aula né?... 
pronto... eu fui trabalhar... éh::: sempre partindo de um texto e o texto 
era sou gente... e no texto ele colocava assim... ações... a gente ri a 
gente chora a gente anda a gente dança a gente trabalha... e sempre tem 
gente perto da gente o texto fazia referência a isso então quando a 
gente leu o texto aí eu perguntei prá eles esse tanto a gente que chora 
que ri que fala o que é isso?... aí um aluno gritou “S. isso é a vida” 
então eu escrevi vida no quadro... “mas o que é vida mesmo? prá vocês 
o que é vida?”... um senhor disse lá “ah vida é sofrida”... eu coloquei 
vida sofrida... o outro disse “a vida é boa” um jovem... coloquei a vida 
é boa o outro disse “a vida é/é/é é de cão”... eu coloquei vida de cão 
né? “vida de cachorro”... aí “a vida sofrida” “a vida é difícil”... “a vida 
é ruim” então quando terminamos de colocar... éh/éh/essas frases 
deles... eu digo “e o que é vida boa?”... querendo dar significado então 
o que eles entendiam por vida boa ou vida ruim... vida boa “ah vida 
boa é quem tem emprego bom... quem tem uma casa prá morar” aí o 
outro dizia “quem tem um carro”... “e o que é vida ruim?” “vida ruim é 
quem não tem emprego é quem não tem casa quem vive passando 
fome”... “mas dessas frases todinhas o que é que vocês encaixam aqui 
em vida ruim e em vida boa?”... “ah vida difícil é vida ruim”... éh::: 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

“vida sofrida é vida ruim”... e nós fomos encaixando “então em vida 
boa sobrou o quê?” “nada e será que em vida boa ninguém tem 
dificuldade em vida boa?” quem é que não tem dificuldade na vida?... 
se dinheiro comprasse tudo então rico não morria de câncer o rico 
não/não ficava pobre o rico não se suicidava então fui levantar essas 
questões “ah é S. é mesmo” quer dizer que a vida de todo mundo é 
boa... pode ser boa todo mundo tem vida (  ) tem vida mais difícil e 
outras mais fáceis né? mas que todo mundo tem dificuldades na vida... 
e depois disso eu pedi prá eles produzirem um texto sobre a vida 
deles... três né? três alunos só que já estão na terceira etapa e fui 
alfabetizar três e os outros foram formar outras frases... sobre vida... e 
quando eu fui trabalhar vida... éh:: tem um aluno que ele é 
es/especial... especial mesmo ele vem de uma família... de doentes 
mentais e ele tem seríssimo... quando ele fala... ele não pára mais... e 
ele não sabe com que letra a palavra começa ou termina... mesmo que 
ele aprenda hoje amanhã ele já não sabe o que é iniciar o que é 
terminar... então fui alfabetizar contar quantas letras tem a palavra 
vida... quantas letras iguais quantas letras diferentes... e quan/que 
outras palavras nós poderíamos formar com as letras da palavra vida... 
então nós fomos formar né? i:::da (  ) por aí a gente formou várias 
palavras 

61 
62 

DOC e você acha éh::: que ensinar a ler e escrever a partir da linguagem oral 
a partir da fala... é possível? 

63 
64 
65 
66 
67 

P3 é possível porque prá que ele a/a/ele aprenda a escrever é preciso que 
aquela palavra tenha significado prá ele não é? como dizia Paulo Freire 
“que ela seja grá:::vida do mundo”... então sempre que eu... 
pro/vou/vou trabalhar... principalmente quando eu inicio a 
alfabetização... eu procuro uma palavra da vivência deles 

68 
69 
70 

DOC inclusive o/o documento... coloca éh::: os modos de falar das pessoas 
analfabetas pouco escolarizadas não é? e trata a questão da variedade 
lingüística... o que que significa isso... no campo da lingüística? 

71 P3 os falares né? 
72 DOC sim... 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

P3 éh::: como/eu como como por exemplo quem escreve muito ou quem 
ou quem... têm pessoas que têm mais habilidade prá falar mais 
facilidade prá falar e outros têm mais dificuldades que depende muito 
lá::: de onde ele veio da família éh::: onde ele foi... se desenvolveu... 
então têm deles que/que sabem falar mais são mais abertos têm outros 
não que são mais fechados... é a questão do/do/do texto que eu 
trabalhei sobre um maquinista e... um texto bem pequenininho que era 
prá eles trabalharem éh::: éh::: a letra cursiva... e falava que/que o filho 
do maquinista amarrou um cachorro num pé de um cabrito... então um 
aluno meu saltou e disse “e o pai ainda diz que o menino é um 
artista”... e o que é artista nesse sentido né?... e o menino aí um aluno 
meu disse “ele não é artista não ele é maivado”... aí outro disse 
“maivado não marvado”... aí pronto... a partir daí eu já vou (   ) quando 
eu digo “vamos escrever a palavra mal-va-do no treino ortográfico né? 
faço a relação... éh:: colheita...ma/malvado... então fiz a relação... 
“colhei:::ta... “ôxente S. e o nome é colheita não é coieta não é?” “é 
não”... debu:::lha... “estou na disbuilha S. eu não vim porque nós/nós 
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90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

estamos na/na disbulha”... aí quando eu botei... éh::: debu:::lha... 
“quem é que sabe o que é debulhar?... vocês dizem muito essa 
palavra... debu:::lha”... “tu que dizer que é debuiá fe/é disbuiá 
feijão?”... eu digo “é”... “e escreve é assim? diz é assim?” eu digo “é 
vocês lá::: no lugar de vocês vocês aprenderam a dizer assim agora a 
forma de escrever... é debulhar”... “e::: é?” “é”... “debulhar... tá vendo 
aí menino oh tu dizia errado”... eles ficam dizendo um prá o outro... o 
mesmo caso é maldade... “maldade e é com l?... não é mardade não?” 

98 
99 
100 
101 

DOC éh::: isso que você coloca traz... uma uma questão muito interessante... 
prá o que a proposta coloca em termos de... variedade lingüística... 
isso... essa questão da variedade lingüística foi sempre trabalhada na 
escola assim como você faz? 

102 P3 não eu acho que outros professores não trabalham assim não 
103 DOC como era que trabalhava essa questão... da:::...da forma [diferente 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

P3  [dizia que 
estava errado 
até com a criança né? porque quando eu trabalhei – aí eu vou misturar 
– quando eu trabalhava com pré-escola com alfabetização na escola 
particular... não é? até na particular quando eu (  ) “tia tá emriba” 
porque tem crianças que vem né? de outros lugares “você colocou 
aonde meu filho?” e lá hoje eu faço com meus alunos... “você colocou 
aonde onde foi que você colocou? foi em cima da mesa?” “foi tia 
coloquei em cima da mesa”... então eu ia corrigindo assim prá não 
fixar... né? a forma errada... a errada não... a forma que ele trouxe lá::: 
do  lugarzinho dele prá não fixar e tentar... éh::: melhorar essa fala né? 
(  ) 

116 
117 
118 
119 
120 

DOC e essa essa nova maneira esse modo... de trabalhar com a linguagem 
oral... éh:::... vem dos estudos lingüísticos que interferem nessa nova 
maneira de trabalhar a linguagem oral ou::: o que que tá acontecendo 
ou que aconteceu para o professor trabalhar... com essa visão 
diferente? 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 

P3 essa forma dele falar não é ERRADA né? não pode dizer que ele é 
errado... porque a fala é diferente da escrita né? foi a lingüística né? 
isso é o estudo da lingüística né? é diferente a fala é diferente da 
escrita... eu sempre coloco a gente pode falar de um jeito agora na hora 
de escrever a gente tem que tentar escrever correto... eu até digo a eles 
as palavras o vento leva... não é? o vento leva agora... o que fica 
escrito escrito está... daqui a um ano dois três vai ver quem foi que 
escreveu... é tanto que um dia uma perguntou a mim... “S. como é que 
eu escrevo o tá?.. “a ca:::sa a ca:::sa tá xuja xuja... S. como é que eu 
escrevo o tá que você disse?”... “está”... eu disse a ele você pode dizer 
o tá mas a gente não vai escrever tá 

132 
133 
134 
135 
136 

DOC éh::: você tocou numa questão fundamental no/para o ensino de 
alfabetização e... no caso aqui de jovens e adultos a relação fala e 
escrita... como é que você entende... essa relação? são... são dois... 
sistemas lingüísticos [diferentes? ou são dois modos diferentes de 
funcionamento da língua? 

167 
138 
139 

P3                  [são... 
da língua... [enquanto enquanto são são são dois são... se distanciam 
muito éh... 
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140 
141 

DOC    [fala e escrita... são dois são dois... são dois sistemas 
lingüísticos ou são dois modos de funcionamento da língua? 

142 
143 
144 
145 
146 
147 

P3 (   ) um um modo de funcionamento a escrita né? que ela é que ela é 
bem formal éh::: normatiza não é? e a fala que ela a éh::... não tem um 
paDRÃO rígido prá fala né?... porque vai depender éh::: dos locais 
da/da onde os falantes éh::: se desenvolvem né? da cultu:::ra de cada 
um... éh:: um existe uma distância muito grande entre fala e escrita... 
eu só não sei definir [bem... 

148 
149 

DOC                        [então se são... é isso que eu quero... que eu gostaria 
que você (  ) fala e escrita são dois sistemas lingüísticos diferentes? 

150 P3 são 
151 DOC ou são [dois modos... diferentes de usar a língua? 
152 
153 

P3            [dois modos diferentes de usar a língua... dois modos diferentes 
de usar a língua 

154 
155 
156 

DOC então você concorda que éh::: não são dois sistemas lingüísticos 
diferentes [mas são dois modos... de funcionamento de uma mesma 
língua 

157 
158 
159 

P3  [não não... dois/dentro desse sistema dentro do sistema da 
língua portuguesa né? da fala fala e escrita existem dois modos 
diferentes não é? é o da fala e o da escrita 

160 
161 
162 

DOC e e os alunos... eles eles demonstram... éh::: alguma dificuldade... ou 
alguma percepção quando vão aprender a ler em relação à fala e à 
escrita? 

163 P3 demonstram [demonstram 
164 
165 
166 

DOC                      [como é que... 
você pode colocar isso como é que eles compreendem essa relação 
entre fala e escrita? 

167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

P3 a questão do do /z/... né? /z/ de casa... o /s/ com som de /z/... eles 
dizem “S. não tinha z por que não botaram logo com z só prá fazer 
fazer confusão na cabeça da gente”... a questão do/do m antes de p e b 
“mas que besteira o povo fazer um negócio desse prá quê? nem tem 
diferença né S.? o som quando a gente diz nem tem diferença” eu digo 
“tem não”... eles (   ) isso direitinho... é tanto que agora uma/uma coisa 
que eles não conseguem captar é quando o r final da palavra canta 
cantar... tem deles que botam um acento no a 

175 DOC e que isso não é tão simples também né? [até (   ) 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

P3  [não é tão simples porque 
quando eu digo... 
por causa... no caso de está... não é? aí eu digo “oh tem um 
acentozinho no a se não fica esta”... aí quando diz assim “Maria vai 
cantá” o acentinho do a... aí eu digo (   ) “por que você botou esse 
acentinho” ele disse “e não é cantar? estar não é/não tem o acento?” eu 
digo “tem” só são dois que são bem questionadores... sr. J. e dona F. 
são bem questionadores... “mais não é do mesmo jeito de estar?” eu 
digo “não mas aqui é com r no final nós ainda vamos estudar que é 
outra classe gramatical nós não estamos na do substantivo? nós ainda 
vamos ver... isso aí lá na frente... então por enquanto você vai botar um 
r... nós vamos trabalhar esse r final”... então eu começo a fazer canta 
dança éh::: come dorme... uma relação dessas palavras (   ) copiadas 
depois acrescentando o r... “vamos ver o som /canta/ /cantAR/... olhe o 
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190 
191 

r no final /cantAR/ /falAR/”... e a gente sempre eu digo a eles que nós 
temos uma forma de falar que a gente engole esse r  

192 DOC éh::: e você concorda ou discorda que a escrita não representa a fala? 
193 
194 

P3 representar não representa assim de modo geRAL não é? mas 
representa só representa... não é? 

195 DOC você poderia exemplificar?... que a escrita é a representação da fala? 
196 
197 

P3 a es/é a escrita é a representação da fala... a casa é bonita... (  ) não 
representou minha fala? 

198 DOC como você poderia... éh::: explicar a questão por exemplo de casa? 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 

P3 ca::sa sim casa já não representa... o som de /z/... éh::: o som do /s/ 
com som de /z/ já não representa o som da fala... no caso do /s/ 
também... éh::: não/é no caso de /s/ com som de /z/ já não representa 
no caso do... outra outra questão que é bem complicada é o /g/ /j/... eles 
têm uma dificuldade tão grande por mais que eu diga que vai depender 
da origem da palavra prá eles distinguir quando a palavra é escrita com 
g ou com j... na questão do/do g e do j seguido de e e i eles não 
conseguem compreender quando a palavra dá origem... certo? e que 
todos os derivados têm aquela mesma... grafia 

208 
209 

DOC então pelos exemplos que você tá colocando aí... então a escrita... não 
é representação da fala 

210 
211 

P3 em al... [éh::: em alguns casos né?... desses casos complexos... a escrita 
escreve de outro éh::... 

212 
213 
214 
215 

DOC              [né?... por exemplo que a gente fala de/de um modo mas na 
escrita registra de outro 
e será que os alunos... têm essa essa... éh::: esse entendimento? que 
a/escrever... [é a representação da fala? 

216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 

P3 
 

 [é a representação do som... éh::: tem 
aí pronto por exemplo eu/eu tem tem tem sílabas tem famílias tem 
palavras que as famílias as sílabas... são... simples... no caso do b d t 
não é? f... em todo canto que eles vêem o f com a eles já sabem é fa... 
mas um s com um a como eu digo a eles se for inicial tem som de /sa/ 
mas se... retomando a questão da/da língua éh::: oral e da escrita né? da 
linguagem oral e escrita... é é bem complexa prá o aluno perceber... 
éh::: alguns sons... é o som de/de de /ç/ e /ss/... é complexo demais... e 
ele diz “S. e aí qual é a diferença?” eu digo “paça com ç e passa com 
dois s”... “e por que foi por que é que escreve assim?”... lá vai eu 
novamente voltar prá origem da palavra... “já foi escrita assim... e 
agora nós temos que continuar por mais que vocês não queiram aceitar 
mais tem de ser” “quer dizer que se eu quiser escrever paça com ç eu 
não passa/eu não posso não?” eu digo “você pode escrever mas fica 
errado” ((risos)) 

231 DOC e nesse momento você fala sobre a questão do dicionário? 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 

P3 falo eu trabalho com dicionário... trabalho (  ) começo a trabalhar 
ordem alfabética né? (  ) as letras eu já começo com palavras... e 
mostro a questão da ordem alfabética prá eles verem a ordem 
alfabética dentro das palavras... e digo a eles... sempre mando eles 
pesquisarem... e eles (  ) observam “ah S. a escrita é com dois s” tem 
horas que eles me perguntaram eu digo “ah eu não sei não vão lá no 
dicionário” “não S. pode dizer que a gente não quer procurar não” 
“vamos lá”... sempre tem um dicionário na escola... eu pego e eles 
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240 
241 
242 

observam... “mas S. mas POR QUE isso aqui tem um r?”... né? “tem 
um l e não um r?... caLma... por que tem um l não tem gente que 
chama carma? tenha carma” 

243 DOC aí você explica [do ponto de vista da fala (   ) é diferente 
244 
245 
246 

P3                          [explico... é/é diferente éh::... fala éh::...algumas  
pessoas (   ) falam diferente né? nem todo mundo fala carma nem 
caLma não é? 

247 
248 

DOC então prá você... éh::: fala e escrita... apresentam... semelhanças  
[e diferenças? 

249 P3 [e diferenças... semelhanças e diferenças 
250 
251 

DOC em relação à linguagem... escrita... o que você poderia éh::: dizer?... de 
sua compreensão sobre o que a proposta coloca? 

252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 

P3 aluno quer/quer escrever do jeito que fala... por exemplo a palavra 
muito...ele acrescenta o n depois do i muinto... porque ele já tem 
noção de/desse som nasal né? de/de /an/ /en/ /in/... então quando vai 
escrever muin::: “hein S. tem um n não tem?” “aonde?” “em muinto” 
eu digo “não... vamos ver” eu escrevo no quadro mostro a eles “é mais 
aí mais na fala tem” eu digo “mas nós não falamos dife/diferente da 
escrita?”... mas tem deles que colocam... esquecem colocam... sempre 
repetem assim o erro... a questão do m antes de p e b tem horas que 
eles confundem... o m e o n eles dizem “mais S. não é a mesma coisa 
não? num tanto faz não?” eu digo “não... se a regra é que o m vem 
antes do p e do b você não pode colocar n” “mais é muita besteira é 
muita besteira” ((risos)) 

264 
265 

DOC então você... éh::: a partir dos erros dos alunos... “erros”... entre aspas 
não é?  

266 P3 é 
267 
268 
269 

DOC éh:::... você não... você trabalha essas questões explicando [não é? 
sobre a aprendizagem tanto da leitura como da escrita e não 
desprestigiando ou ou... discriminando né? (   ) 

270 
271 
272 

P3  [é... as 
regras... da escrita...não não não não... eu agora eu digo assim... não 
não não não de jeito nenhum 

273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 

DOC éh:: a proposta... coloca que no processo de aprendizagem da língua 
escrita... é necessário que o aluno conheça as letras... e compreenda a 
relação entre as letras e os sons da fala... então fala e escrita não é? e 
coloca que é a partir do estabelecimento desta relação... fonográfica 
éh:: som e grafia... e da compreensão de suas REGULARIDADES e 
IRREGULARIDADES... que se chega ao domínio do sistema 
alfabético... os alunos percebem que a/ prá aprender a ler e a escrever 
sobretudo a língua... escrita... ela tem regularidades e irregularidades? 

281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

P3 percebe... levemente... mas aí o/o... a questão é que eles já/já já têm 
muitos deles que já passaram por uma escola... e:: começaram naquela 
forma assim de primeiro aprender as le::tras depois aprender as 
sí::labas depois as pala::vras... e quando eu começo a tra/trabalhar com 
a palavra que eu retiro do texto... e:: eles dizem assim “mas S. ele não 
vai aprender nunca” ele diz com o outro “S. ele não vai aprender nunca 
porque ele não sabe das letras” eu digo “não mas ele não TEM que 
saber aquela seqüência de letras prá ele poder aprender a ler... ele pode 
ler palavras só começadas com b... palavras começadas com l... 
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290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 

palavras começadas com t com as letras que ele/que ele tá 
trabalhando”... certo? então sempre eu procuro começar assim... com 
sílabas simples... que não variam... e começo também tento prá 
facilitar com palavras terminadas com a... e depois eu entro com 
palavras terminadas com e e o e tratando aquela questão do som... de 
/o/ final com som de /u/ e /e/ final com som de /i/ porque eles 
escrevem PO-TI aí botam o pingo no i... fui à casa de::: -pingo no i- 
Maria 

298 
299 

DOC mais um vez... a questão da relação fala [e escrita não é? presente 
na/no processo de alfabetização deles 

300 
301 
302 

P3    [e escrita... é... não se 
dissocia né? que estão interligados né? por isso que eles tendem a 
escrever com tantas... éh::: problemas (  ) na escrita 

303 
304 
305 

DOC mas você percebe que assim na... na sala de aula éh::... eles 
compreendem ou não compreendem que a língua ela tem regularidades 
e irregularidades? 

306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 

P3 com/não isso eu sempre coloco... “oh (  ) que a gente fala diferente do 
que escreve... nem tudo que a gente diz a gente escreve do mesmo 
jeito”... por exemplo éh/éh::... éh:: quando eu/eu começo eu/eu a 
ensinar eu vou dizendo “olhe que as letras que o alfabeto tem tantas 
letras mas nós não vamos... éh:: começar pelo alfabeto nós vamos 
começar a fazer a leitura desse texto daqui nós vamos tirar uma palavra 
e vamos trabalhar com essa palavra... depois que a gente vê as letras aí 
a gente faz as sílabas daquela    consoante”... mostrando a eles que:: as 
letras né? formam... um som... a vogal a consoante não é?... de uma 
forma mais direta a vogal e a consoante... depois... a consoante e a 
vogal... ou duas vogais formam uma sílaba eu vou mostrando aos 
poucos eu vou mostrando que tem sílabas que só são que são de duas 
vogais tem sílaba que é uma consoante e uma vogal... duas... uma 
consoante e duas vogais... ou uma vogal e semi-vogal também explico 
prá eles essa questão ainda... e::... três/duas vogais duas consoantes e 
uma vogal no caso o nh o lh que o h tem outra/outra questão também 
do h não tem/não ter som... né? 

323 
324 

DOC é uma irregularidade... da própria língua [que tem que perceber e a 
gente precisa aprender... prá saber ler e escrever 

325 
326 
327 
328 

P3  [da própria língua... éh::... 
éh:: a questão de eles confundirem g com h... demais demais... e teve 
um dia que um perguntou a mim na escrita “S. esse aí vai escrever com 
a g ou com h?... oh S. essa g é um h?” ((risos)) 

329 
330 

DOC éh:: e em relação a a ao processo de ensinar a ler e a escrever... é 
simples? é complexo? 

331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 

P3 não... é complexo... é complexo porque o COPIAR o tirar de um livro 
pro caderno é muito simples... agora fazer eles ENTENDER... né? que 
o que ele escreve é o pensamento... é o que é difícil... por exemplo se a 
gente trabalha (  ) com as palavras soltas e depois eu peço prá fazer 
frases “ah S. eu não sei fazer frase com isso não não sei fazer frase 
não” “você acabou de me dizer uma frase”... “S. eu não sei fazer 
frase... mais eu não sei” eu digo “vamos tentar aí... o que é que você 
diria de tal palavra?”... então aí ele vai diz alguma coisa... mas é um 
vocabulário assim eles têm um vocabulário assim muito restrito... né? 
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340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 

quando eu escrevo assim uma palavra assim como no caso... éh::... 
desumano... humano... desumano... “ah S. eu não sei dizer nada com 
esse nome não”... eu digo “e quem é que é desumano?”... aí outro grita 
lá “é o mundo” “então bote o mundo é desumano”... aí forma uma 
frase “mais será que é o mundo mesmo?” então a gente vai prá 
significação “será que é o mundo que é desumano... o que é o mundo?” 
“(  ) mais é o povo que vive no mundo que é desumano”... “quem é o 
povo?”... “(  ) S. o povo tá dizendo...” “quem é o povo?... nós somos o 
povo gente” 

349 
350 
351 

DOC então você coloca aí a questão do mundo deles que é um mundo 
limitado... [éh::: como você éh:: concebe... como professora de... 
jovens e adultos leitura... e escrita? 

352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 

P3   [limitado… demais 
ler:: além de/de/de decodificar não é? é compreender o que leu... e a 
escrita... saber escreVER é justamente éh/éh:: saber botar no papel essa 
interpretação... do lido... saber contar um/escrever sobre uma 
reportagem que ele viu... sobre uma história que ele ouviu na rua... um 
fato que aconteceu com ele... enquanto que tem outro que diz “não S. 
se você botar no quadro... eu faço mas sem botar não só sei escrever 
olhando” eu digo “então meu filho você ainda não sabe escrever... a 
gente tem que aprender a escrever vamos lá vamos escrever assim 
vamos lá pensar na frase vamos” sento lá do lado... prá ver se sai 
aquela frase orientando na escrita 

363 
364 
365 
366 
367 
368 

DOC inclusive o documento... a proposta coloca... para que os alunos leiam 
e escrevam com autonomia... precisam FAMILIARIZAR-SE com a 
DIVERSIDADE de textos existentes na sociedade... então você 
concorda que se ele não tiver esse esse CONTATO... com essa 
diversidade de textos... ele terá mais dificuldade [em aprender a ler e a 
escrever? 

369 
370 
371 
372 
373 

P3                           [mais dificuldade é... 
é 
então além do/além do desses textos de reflexão:: desses textos (   ) eu 
levo texto de jornal... éh:: revistas... éh:: oração eles gostam muito de 
igreja eu levo oração...  

374 DOC você usa textos literários? 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 

P3 literários por exemplo até eles até produziram um acróstico... a gente 
trabalhando as plantas medicinais... a gente trabalhou com rimas... 
bom eles já sabem a diferença de/de uma poesia prá um/ prá um/um 
texto de reflexão... (  ) textos diferentes textos de jornal eles já sabem a 
diferença eles percebem “S. isso aí é aquele negócio né S. de verso... 
de poesia porque tá separadinho aí” eu digo “como é o nome dessa 
partizinha separada?” (  ) “é estrofe né? é estrofe” “muito bem... e essa 
estrofe é composta de quê?... cada linha dessa escrita é o quê?” o outro 
diz “é o/é o/são os versos” 

384 
385 

DOC você acha que... essa DIVERSIDADE éh::... éh:: de textos... só tem a 
ajudar na... [no processo... de alfabetização 

386 P3                    [ah contribui contribui demais 
387 
388 
389 

DOC sobre a produção de textos... o... a proposta... trabalha também... a 
questão... da:: da articulação... o professor... deve organizar o trabalho 
com a escrita... articulando... com o da leitura... e dentro de uma 
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390 mesma modalidade textual... você acha que isso é possível? 
391 P3 é... é possível 
392 DOC na na alfabetização de jovens e adultos? 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 

P3 é possível... e quem tem mais capacidade elabora um texto bem maior 
não é? quem não tem por exemplo quando eu trabalho com produção 
de texto a partir de... de gravuras... a partir de uma gravura eu recorto 
de um jornal (  ) um jogo... uma reportagem sobre o jogo tá lá os 
jogadores... não deixo nada... aí eles vão olhar e dizem “oh S. isso aqui 
quem tá jogando é o time do Corín::tians” então pela figura eles sabem 
né? os símbolos dos/dos times... aí então “você sabe fazer/escrever 
mais alguma coisa?” “sei eu sei dizer os nomes dos jogadores” “então 
bote o nome dos jogadores... que você conhece... o que é mais que 
você sabe o texto sobre sobre esse/esse time?” “ah eu sei que/que que 
ele vai jogar no lugar fulano de tal que vendeu um jogador por tanto” 
eu digo “então coloque aí”... eu sempre procuro assim gravuras que 
tenham éh/éh::: um:::... que apresente assim mais facilidades prá eles 
falarem... uma feira de frutas... padre  Marcelo  celebrando  a  missa 
tem um texto que (  ) mais engraçado que foi um mudo que fez... eu 
tenho isso guardado... viu? então como eu sei que sai na televisão (  ) 
no jornal é coisa corriqueira do dia-a-dia então eles são todos... eu colo 
numa folha de papel ofício... deixo eles primeiro olharem à vontade 
falar so::bre... mostrar ao outro “o meu é sobre isso assim... o teu é 
sobre o quê? o meu é sobre padre Marcelo” outro diz “eu não quero 
saber de missa de padre Marcelo não me dê outro aí S. me dê outra 
coisa” outro diz “eu quero”... então cada um vai se identificando mai::s 
e facilita... a escrita  

416 
417 
418 
419 

DOC éh::: ao trabalhar a linguagem oral a produção da leitura e da escrita a 
proposta também traz... a questão da análise lingüística... como você 
compreendeu?... isso tem relação com a sua sala de aula com o 
processo de ensinar a ler e a escreve? 

420 P3 essa essa diferença entre leitura e escrita? 
421 
422 
423 
424 
425 

DOC não porque o documento traz não só... a...proposta né? [de/da 
linguagem oral na produção do ensino da linguagem escrita da 
produção de textos... mas também um item sobre análise lingüística... 
então como você entendeu... isso tem relação com... com o ensino 
mesmo de ler e escrever?... qual a sua compreensão? 

426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 

P3     [a 
análise a análise... análise lingüística... 
ele trata justamente da/das diversas formas de falar... não é? eles/eles... 
apresentam... uma análise aí eu/eu faço essas diferenças eu analiso... 
nesse sentido... de perceber que fulano éh:: tem mais facilidade fala 
mais fluentemente... o outro NÃO... é mais acanhado... éh:: tem mais 
comete mais/mais/mais erros... né? “erros” entre aspas né? na/na na 
fala... a gente percebe que aquele que vem lá::: da zona rural... tá 
saindo de lá agora prá cidade... éh:: tem a linguagem completamente 
diferente do que já vive aqui na cidade... e muitas vezes é até criticado 
pelo outro eu digo “não gente... não pode criticar não... lá de onde ele 
veio lá do sítio... fala assim... vocês não podem falar não podem dizer 
que ele tá errado”... agora AQUI quando ele estiver bem envolvido 
aqui... na/na/na cidade ele já vai pegando OUTRAS formas ele vai 
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440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 

enriquecendo essa linguagem dele... quando ele for lá no sítio visitar os 
colegas os parentes os avós ele vai PERCEBER... agora quando ele 
voltar é que ele vai PERCEBER como ele falava... ele já tem um outro 
conhecimento... é como quem vai prá São Paulo... quem vai a São 
Paulo quando chega já chega ((risos)) com um vocabulário... homem 
eu tenho um aluno... J. o vocabulário bem rico completamente 
diferente do dos outros os meninos começam a dizer um coisa ele diz 
“olha não é assim não em São Paulo eu vi isso é assim assim ((risos)) 
aconteceu assim”... ele sempre tem alguma coisa a mais a acrescentar 
que ele tem uma vivência... diferente né? mais experiência 

450 
451 
452 
453 
454 
455 

DOC inclusive a:: na proposta... se ler o seguinte... a escrita exige do 
aprendiz a capacidade de pensar sobre a linguagem... de tomar 
consciência de algumas de suas características... e o que tem haver 
com a alfabetização?... então... implica num intenso trabalho de análise 
da linguagem por parte do aprendiz... você acha que os professores 
têm... [essa formação... lingüística? 

456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 

P3           [não... tem não... tem não 
falta muito... né? e a fonética é muito importante... a fonética o estudo 
de fonética... demais demais... porque às vezes o aluno o professor até 
eu vejo dizer assim “botar uma nota baixa no aluno porque o aluno 
escreve errado”... e eu não tenho a mania de não corrigir... eu vou lá e 
digo “olhe vamos ler essa palavra aqui?”... eu corrijo de caderno em 
caderno com eles eu não levo prá casa eu não boto vermelho... “vamos 
ver essa palavra aqui... como foi que a gente viu que esse s aqui... que 
tá entre essas duas vogais aqui... como foi que a gente leu que/estudou 
que era o som dele... “ei::ta S. é o som de /s/ né?... eu digo “é... como 
foi que botou um z” né?... “o que foi que faltou quando a gente disse 
cantAR cantAR  faltou o quê?... “ah um r” ele mesmo coloca... então 
eu não tenho nada corrigido tem horas que até que eu acho que eu não 
tô fazendo certo... porque eu não tenho assim uma coisa assim dizer 
assim “TÁ TUDO corrigido aqui que S. corrigiu e botou os erros aqui 
onde foi que eu errei”... eu não tenho essa preocupação não eu quero é 
que ele corrija... eles dizem “S. corrija aqui o meu” eu digo “NÃO 
você va/nós vamos corrigir juntos aí depois eu boto o visto”... eles 
adoram um visto um parabéns um ótimo... né? poderia ser melhor... 
“ah S. pois eu vou melhorar” 

476 
477 
478 
479 

DOC você colocou... tocou na questão... éh:: da formação do professor... o 
conhecimento [da língua... [éh:: citou a questão da fonética... que 
outros... conhecimentos lingüísticos... o professor precisa saber prá 
poder trabalhar o ensino da língua escrita? 

480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 

P3    [da língua 
acho que ele devia ler muito... aquele Guia Teórico do Alfabetizador é 
um material EXcelente... eu li ele todinho... é uma material excelente 
prá gente éh:: MELHORAR esse ensino da língua... não achar que a 
criança tem tanto/comente tanto erro... que até a gente comete... tem 
palavras que não são do (  ) que se a gente não tiver atento... a gente 
comete erros bárbaros 

487 
488 

DOC éh:: você participou ou participa... de algum curso de formação... de 
professores para alfabetizar jovens e adultos? 

489 P3 já participei... e estou para participar novamente... na universidade 
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490 
491 
492 

DOC e nesses cursos... têm éh/éh::... têm se trabalhado sobre os 
conhecimentos lingüísticos... que são... éh:: importantes para o 
professor de jovens e adultos? 

493 
494 

P3 já já já... outros... anteriores né? mas esse ultimamente o último que eu 
participei não... trabalhou essa questão da lingüística da fonética 

495 
496 

DOC e como é que vocês discutem essas questões essas dificuldades de 
ensinar leitura e escrita?... no curso de formação de professores? 

497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 

P3 éh:: não não... é muito direcionado... né?... é muito dire/direcionado 
para o COMO... não é? não/não tem essa fundamentação teórica... éh:: 
direcionada para o COMO fazer e às vezes até assim mui::to éh:: que 
até os/os alunos acham até infantil... brincar com o adulto... muitos 
deles diz logo - tem gente que é bem... muito sério né? gente que/que 
tem uma vida muito sofrida muito cansada do/do trabalho – diz “não 
vim aqui prá brincar não prá escutar música não eu vim para estudar” 
eu digo “não mas a gente pode aprender a partir dessa música”... então 
não li/não levo mais a música... gravada... eu levo a letra e então a 
gente vai lendo e alguém descobre “S. isso é uma música”... eu digo “e 
é::? vamos ver” [(   ) é 

508 
509 

DOC         [sim isso aí na sua sala de aula não é?  
eu digo assim mas na/nos cursos de formação? 

510 
511 
512 
513 
514 

P3 nesse último foi assim foi um curso muito bom... né? mas houve assim 
mais a parte assim de dinâmica... [a parte (   ) para a fundamentação 
mesmo para o conteúdo mesmo... do como ensinar... determinadas... 
éh::: dificuldades determinado conteúdo não... não teve... eu acho que 
eles até supõem que o professor já domine isso tudo né? 

515 
516 
517 
518 

DOC [não foi assim voltado para o 
conteúdo mesmo 
e:: mas essa proposta... ela tem... éh::: alguma relação com... a sua 
prática pedagógica? 

519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 

P3 tem... eu não/não vou dizer que eu siga essa proposta né? assim 
inteiramente mas me auxilia demais... muito mesmo... além de eu 
procurar né? quando eu tô com dúvida a/a gramática eu vou muito prá 
gramática... prá trabalhar (  ) os  sons  né?... eu  vou  prá gramática... o 
(  ) com os alunos eu não trabalho em si:: a fonética... mas eu digo 
assim “na palavra por exemplo éh::: éh folheto... tem quantas letras?” 
não é? “mas quando a gente vai separar as sílabas... tem sílabas que 
ficam juntas... por exemplo duas consoantes o l e o h... não é? 
considerado o h o h considerado como uma consoante não é?... pronto 
ele aqui só tem um som... eu digo prá eles... o l e h aqui só tem um 
som o n e h só tem um som o c e h só tem um som 

530 
531 

DOC então você acha possível articular... essa proposta curricular do MEC 
com a sua prática pedagógica? 

532 P3 é possível 
533 
534 

DOC e:: mesmo que o professor não tenha... conhecimento da lingüística... 
[ele pode articular? 

535 
536 

P3 [não não... não é possível não não... 
nesse ponto ela é muito resumida... demais demais... 

537 DOC então ele precisa ir.. buscar [outras outras fontes 
538 P3  [buscar em outras fontes é 
539 DOC por que muitos alunos... da educação de jovens e adultos... não 
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540 
541 
542 
543 

conseguem aprender a ler e a escrever?... com tantos... com tantos 
cursos de formação de professores com tantas propostas... éh::: 
curriculares não é?... por que que muitos saem... da::... da escola ou 
dos projetos não é? sem saber ler e escrever? 

544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 

P3 o jovem... que já vem... a maioria deles já vem do do ensino regular ele 
já tem passado assim DEZ anos na sala de aula e não conseguiu 
aprender... ele já chega assim com a auto-estima... baixa... ele já chega 
na escola e diz “oh professora eu vim prá qui mas... sei que eu não vou 
aprender mesmo mas eu não tô nem aí precisa tá nem aí não porque eu 
não vou nem aprender a ler” eu digo “mas por que você não vai?” 
“porque eu não aprendi até hoje”... aí eu digo “mais agora você vai 
aprender... basta que você tenha VONTADE que estou aqui prá 
ajudar... é tanto que com três meses um jovem de dezessete anos que 
saiu de uma terceira série sem conhecer as letras... chegou e disse prá 
mim “mas S. como foi fácil aprender a ler”... eu digo “e por que era 
que você não aprendia antes?” ele disse... “sei não acho que era/era a 
professora que não ensinava” eu disse “eu não acredito não eu acho 
que a professora ensinava... será que você não dava trabalho?” ele 
disse “não toda vida eu fui assim”... muito calmo um menino muito 
educado responsável trabalhador fino... “toda vida eu fui assim mas eu 
não conseguia entender... eu acho que era a professora que não 
ensinava direito”... eu digo “não não é que ela não ensinava direito era 
a forma que ela ensinava... não deu prá você... éh::: atingir você”... é 
como Miri/Miriam Lemle diz “aquele estalo né?” “entendi:: agora eu 
já se::i” 

565 
566 

DOC agora eu já posso até... éh: caminhar... [sozinho... claro que... tem que 
exercitar... o exercício da leitura e o exercício da escrita... não é? 

567 
568 

P3         [sozinho... é... muito... da 
escrita 

569 
570 

DOC você teria algum ponto... a mais a destacar assim... na... na proposta ou 
que não foi... [colocado ou ou... discutido aqui? 

571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 

P3   [eu não sei (   )... fala sobre a questão do/do livro... do 
livro que acompanha esse material 
já o livro é bem complexo... traz éh:: textos enormes prá quem tá 
começANDO a/a a ler... né? prá quem não/não tem nem noção do/do 
de uma base da escrita de uma palavra e pegar um texto grande... 
principalmente... éh:: a parte de/de ciências da sociedade né? a questão 
que ele começa da ori::gem do homem de onde veio... quer dizer ele 
com/ele complica... né? no trabalho da gente ali porque o texto é muito 
grande e não é é até:: assim... éh:: prá/prá prá eles... eles não/não 
chama a atenção 

581 DOC muito teórico 
582 P3 muito teórico é não chama a atenção 
583 DOC bom então... você teria algo mais a... a acrescentar à proposta? 
584 P3 não não 
585 
586 

DOC bom você teria algo mais a acrescentar sobre a sua prática pedagógica 
de ensinar a ler e a escrever aos jovens e adultos? 

587 
588 
589 

P3 é tenho... olha tratando-se da questão do/do do LER... eles têm a maior 
dificuldade éh:: de fazer a pontuação... então do mesmo jeito que eles 
têm a dificuldade de de/de de fazer as paradas ao ler eles também têm 
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590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 

ao escrever... não sabem quando é uma vírgula quando é um 
ponto...têm dúvida quando é prá colocar uma interrogação... então se a 
gente for éh:: cobrar... demais isso deles... continuando sobre a questão 
da pontuação... se a gente cobra... éh:: e éh:: esses pontos essa 
pontuação éh:: de um texto produzido por eles eles ficam éh/éh:: 
intimidados... éh:: ficam assim... inseguros... “ah S. não vou escrever 
mais porque eu não sei”... eu digo “não mais aqui você vai aprendendo 
à medida que você for escrevendo você tem que organizar o seu 
pensamento e você pára... na medida que você vai diz assim... fui à 
ru::a comprei um sapa::to... aí você dá uma pausa uma vírgula... 
comprei uma cami::sa vírgula comprei uma pas::ta vírgula... e um 
sabonete e chegou no fim no/no último já você já não bota mais a 
vírgula... você vai acrescentar um e que é a última coisa que você está 
colocando”... “ah então vamos ver agora... o outro eu vou ver se eu 
sei”... então eles não acei/eles/eles têm a noção assim globalizada da 
escrita... não têm a noção assim de que é separado por partes nesse 
primeiro parágrafo eu fechei e tratei desse assunto... nesse segundo eu 
já vou éh:: complementar já com outras... né? vou/vou vou 
desenvolver mas já com outros... componentes... eles escrevem 
go/globalizado... e isso também é uma/uma mui::to difícil prá gente... 
éh:: fazer com que eles percebam e aceITE e não é/não é um/um/uma 
coisa assim... éh:: a curto prazo... eu tenho consciência disso e é a 
longo prazo tem gente que chega tem aluno que chega a um ano de 
estudo e não consegue fazer essa separação... do/do pensamento com 
a:: os sinais de pontuação... deveria também ser bem trabalhado 

615 DOC você teria algo mais a... a [acrescentar? 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 

P3  [não... não 
a gente eu acho que a gente encerra aqui eu acho que as dificuldades 
que eu tenho... éh:: como alfabetizadora que eu trabalho também com 
as três etapas... alfabetização que é a primeira...etapa... a primeira e 
segunda séries que é a segunda etapa e/e e terceira e quarta séries que é 
a terceira etapa... às vezes eu começo assim um negócio assim a/a um 
conteúdo assim bem rasteiro mas eu já tenho que ir elevando para 
atender os outros aí... [na mesma sala... aí eu fico naquela preocupação 
de dizer “dona F. tá cansativo por que a senhora a senhora já sabe 
de/de/desse conteúdo? a senhora quer que eu/que eu passe outra 
atividade prá senhora ou a senhora quer ficar assistindo prá ir tirando 
algumas dúvidas? ela disse “não eu prefi/eu quero assistir porque 
sempre tem alguma coisa nova”... mas eu tenho sempre essa 
preocupação de querer atende::r a todos os níveis o que não é fácil 

630 
631 
632 
633 

DOC [isso na mesma sala? 
eu agradeço... a sua participação bem como as suas reflexões sobre o 
processo de ensinar a ler e a escrever aos jovens e adultos não 
escolarizados... uma boa tarde e muito obrigada 

634 P3 nada 
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Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 

DOC inicialmente... eu gostaria... que você... tecesse comentários... sobre a 
proposta curricular do MEC... no que trata no que tange à questão da do 
ensino da língua portuguesa na educação de jovens e adultos 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

P4 essa proposta de ensino de língua portuguesa ela está muito voltada 
para a o:: a a questão dos gêneros textuais... o ensino né? éh:: voltado 
para o trabalho com os diversos tipos de textos que nós encontramos no 
nosso dia-a-dia... por exemplo trabalhava recei::tas com textos 
jornalís::ticos com:: éh:: bu::las enfim com variedades de tipos de 
textos e também é uma proposta voltada para... a relação entre língua... 
linguagem oral linguagem escrita... né? que é muito importante para a/a 
o ensino da língua materna... então éh:: esse essa proposta ela... convida 
a:: aos professores a fazer... repensar a sua prática pedagógica né? 
também vendo... como é que tá indo né? as/a nossa prática o que tem de 
melhorar né? quais são o/o/as características desse tipo de ensino... 

15 
16 
17 

DOC éh:: na proposta... eles definem... língua e linguagem... você concorda 
com com essa definição de língua e linguagem... éh:: presente na 
proposta? 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

P4 claro a língua é é interação através da língua nós podemos nos 
comunicar... a língua é a maior a/a/maior manifestação é o maior 
recurso de poder que nós temos... né? nós podemos não ter 
na/praticamente nada mas nós temos a língua nós podemos nós/através 
da língua nós conhecemos uma cultu::ra nós conhecemos o povo nós 
podemos interagir... é como aconteceu com os portugueses quando 
chegaram aqui né? através da língua né? eles foram tendo éh:: o contato 
começaram a interagir eles começaram a/a estudar a língua do a... 
perceber as características da da língua indígena prá poder ter um 
contato e assim aconteceu entre os éh:: indígenas e os portugueses... 
assim a língua ela é fundamental... porque a língua ela... ela retrata né? 
as características de um povo a cultura ela denuncia uma classe social 
éh:::... os valores de uma sociedade... enfim através da língua tanto oral 
como escrita nós podemos fazer uma comunicação no mundo né? com 
o mundo nós através da língua éh:: os países as nações entram em em 
acordos... éh/éh:: acordos de pacificação... a língua é muito importante 
por causa disso 

35 DOC e a concepção de linguagem? 
36 
37 
38 
39 

P4 sim a linguagem enquanto manifestação... da::... qualquer manifestação 
né? seja escrita... verbal... linguagem verbal não verbal então a 
linguagem ela é muito mais do que... a língua né? a língua ela é apenas 
um recurso e... a linguagem é imPORTANTE né? no desenvolvimento 
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40 
41 

né? das... desenvolvimento cognitivo dos indivíduos né? bem como 
para as manifestações... éh:: psicomotoras... certo? 

42 
43 

DOC como você compreende... a linguagem oral ou seja a fala?... e como 
alfabetizar... jovens e adultos a partir da fala? 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

P4 a fala ela nos... dizendo assim que é a... foi a linguagem PRIMÁria... 
né? antes de existir a escrita nós já... tínhamos a fala então é uma 
linguage/é/é a linguagem oral né? é primária então através da 
linguagem por exemplo da linguagem oral... né? nós tivemos as fábulas 
no caso antes de servirem para a escrita já eram contadas então o 
homem desde... né?:: o início dos tempos né? usava a linguagem oral 
como uma manifestação a única manifestação verbal ainda não existia a 
escrita... então sem a escrita o homem podia se comunicar... então 
muito... há tempo né? nós ficamos mui/durante muito tempo nós 
ficamos sem a escrita então... mesmo assim o homem conseguia se 
comunicar né? porque éh/éh/a linguagem como eu já disse primária 
desde quando você nasce né? você a primeira/a primeira forma de 
expressão que você aprende né? verbal... é a língua... a língua oral... a 
escrita você... né? vai a/adquirindo é aquisição é diferente né? você a 
língua oral você vai aprendendo no dia-a-dia né? com facilidade no 
convívio com a família com a sociedade... éh:: nós somos expostos a 
isso né? é uma/é uma manifestação mais... éh:: simples... né? do dia-a-
dia 

62 
63 

DOC e como alfabetizar a partir da fala? a jovens e adultos não 
escolarizados? 

64 P4 a partir da fala? 
65 DOC sim 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

P4 nós/éh:: para trabalhar a fala nós podemos pedir que os alunos narrem 
fatos de sua vida... que isso éh/éh:: eles adoram porque eles se sentem... 
assim... orgulhosos de contar sua própria história de vida... né? eles... 
gostam de expor aquilo que eles vivenciam na comunidade tecer 
comentários a respeito de/de de coisas atuais... até eles gostam muito de 
de... às vezes de criticar nossa man/maneira de falar... que é diferente... 
que era um pouco diferente da deles né? de/de de quando eles... né? 
eram jovens então isso interfere então eles contam né? o que foram o 
que eles viviam como eles se manifestavam as palavras que utilizavam 
por exemplo vassoura eles utilizavam bassoura e eles se sentem às 
vezes rejeitados por causa disso eles contam né? isso que às vezes eles 
éh/éh:: eles se sentem rejeitados porque... as pessoas condenam eles... 
recriminam dizem que tá errado então eles às vezes... né?... se sentem 
mal por causa disso mas nem por isso eles acham que sua linguagem 
é/é errada... né? eles CRIticam porque né? no nosso modo de falar as 
pessoas às vezes ficam corrigindo... não é que seja errado 

82 
83 

DOC então você tá falando aí em relação à à à variedade... [lingüística... isso 
éh:: é importante para a alfabetização? 

84 
85 
86 
87 
88 
89 

P4  [lingüística  
importanTÍSSIMO claro né? porque a partir daí nós podemos trabalhar 
a variedade lingüística né? o que é norma culta linguagem culta 
linguagem formal a linguagem né? éh:: que nós podemos utilizar de 
acordo com a situação né? a/a que envolve o ambiente... então é 
importante trabalhar isso porque... ajuda os alunos a a... a terem uma 
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90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

visão mais ampla da linguagem... de que não exis/na/na fala na 
linguagem oral especificamente que não existe... éh:: uma fala errada... 
o que existe são modos de falar diferentes né? eu fa/a:: por exemplo o/o 
o que eu já citei no caso de vassoura e bassoura não é que uma forma 
seja errada... naquele tempo... né? era uma forma que era em uso... a 
questão é que hoje está em desuso por isso né? os mais jovens 
costumam éh:: recriminar porque não faz parte do/do dia-a-dia de uma 
linguagem em uso... então é bom prá trabalhar isso porque a gente 
mostra como era a linguagem e como é hoje e mostra que isso é uma 
transformação que acontece na língua... né? isso faz parte do nosso 
sistema lingüístico... então eles podem perceber isso essas diferenças... 
então... pode ser até mais enriquecedor prá eles do que mesmo prá 
gente que nós que somos éh:: mais jovens nós não temos éh/éh:: essa 
essa esse conhecimento até dessas palavras que foram utilizadas então 
prá nós... professores por exemplo é muito importante porque a gente 
passa a conhecer melhor as transformações que acontecem na nossa 
língua... vassoura bassoura por exemplo... alpercata como eles 
chamam da/san/tem até variedade alpe/alpra/alpercata... sanDÁLIA 
chinelo... né? que eles gostam/gostam de chamar... na verdade eles têm 
dificuldade de chamar sandália que é mais comum prá gente hoje mas 
chamavam chinelo né? 

111 
112 

DOC e em relação ao ensinar a ler e escrever como é que você faz essa 
articulação... da fala para escrita... para a leitura? 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

P4 simples nós achamos que/que... no caso né? que... na língua escrita 
nós... na fala é possível isso né? mas na língua escrita já não é possível 
porque a língua escrita requer mais um/um uma elaboração formal tem 
que ter mais cuidado porque nós quando escrevemos nós temos que 
pensar que a nossa escrita deve ser duradoura... né? deve ter um 
tempo... prá vigorar por muito tempo... então se nós escrevemos... de 
toda maneira... então dificulta a compreensão... é diferente na fala 
quando eu tô conversando com o aluno eu enTENDO o que ele quer 
dizer né? eu posso pergunTAR né? o que ele quer dizer com isso o 
que... ele pode representar... na escrita não... a gente não tem aquele 
contato né? não tem a/a a presença dos fa/dos/dos éh:: das pessoas 
envolvidas no discurso... nós temos ali... né? apenas um registro... então 
nós não temos como recorrer no momento da leitura...então a escrita ela 
deve ser mais bem elaborada formal para que não sucinta dúvidas... 
deve ser bem mais objetiva nesse caso... já na fala não ela é mais 
informal... na fala nós éh:: utilizamos de outros recursos tem a 
linguagem éh:: não verbal (  ) utilizar gestos representar né? e assim por 
diante na escrita não… é você com o texto... você tem que... a não ser 
que você tenha um bom conhecimento prá... que você já conheça... né? 
o escritor a pessoa que/o autor quando você já conhece aí você tem 
mais... chances de/de acertar... quando você não conhece... 

134 
135 

DOC éh:: você coloca aí a questão da da linguagem escrita...como é que você 
concebe... éh:: leitura... e como é que você concebe éh:: escrita? 

136 
137 
138 
139 

P4 a leitura é um processo… que envolve tanto a deco/decodificação dos 
sinais gráficos quanto à compreensão de qualquer tipo de manifestação 
lingüística né? então ler não não é só éh/éh:: decodificar um sinal 
gráfico mas também ler um/um quadro... ler cores... ler... éh:::... 
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140 
141 
142 
143 

gráficos... ilustrações... qualquer manifestação tudo o que tá ao seu 
redor que/que exija uma compreensão um sentido... então ali exige uma 
leitura... é uma leitura num sentido bem amplo... tá aí Marilena Chauí 
prá dizer ((risos)) 

144 DOC e a escrita? 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

P4 sim a escrita é um/um processo... envolve... os sinais gramáticos é uma 
representação... da fala né? não é uma representação... assim... como se 
diz... fiel aos sons... o/o a/as letras... simbolizam apenas não quer dizer 
que o/o/as letras sejam aquele som e aí os alunos costumam muito né? 
no momento por exemplo na leitura do alfabeto eles costumam 
confundir isso eu digo “letra a aqui é a letra a” não é a mesma coisa de 
pronunciar o som... /a/... né? letra a b a letra é b... eles quando for 
pronunciar... né? o som é diferente... né? então é apenas uma 
representação e eles têm que ter éh/éh:: isso aqui às vezes dificulta 
muito porque não tem uma re/uma relação bem lógica nesse sentido que 
é diferente a representação gráfica com o som... é apenas uma 
simbolização se eu vejo aquela letra...eu tenho que lemBRAR que 
aquela letra representa tal som... daí às vezes os alunos confundirem... 
por exemplo o c com o s... né? tem o mesmo som... né? então quando 
vão representar às vezes utilizam um c utilizam um s o c no início de 
sílabas né? e o s dois s 

161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

DOC antão... você tá colocando aí... um um pouco... que é importante... ser 
discutido na alfabetização de jovens e adultos... que é justamente a 
relação entre fala e escrita... como é que você compreende... essa 
relação entre fala e escrita?... e como é que os alunos também... éh:: 
expressam... essa relação ou ela existe ou não no processo de 
alfabetização? ela aparece no momento em que você vai está 
alfabetizando?... a relação entre fala e escrita? 

168 P4 no/no no próprio [ensino? 
169 DOC                             [sim 
170 P4 a relação lógica quanto aos sons assim? 
171 
172 

DOC como é que isso aparece... no momento em que você está ensinando a 
ler e a escrever? 

173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

P4 bom... quando a gente tá trabalhando o/o/os por exemplo ensinando o 
alfabeto... eles sempre eles/se geram dúvidas... por exemplo quando os 
sons são parecidos... né? por exemplo na:: a letra f e o v... quando a 
gente vai ensinar essas letras... então eles às vezes costumam confundir 
né? quando o som ele é surdo sonoro... quando se parece muito eles 
costumam né? éh:::... ter dificuldade então prá gente... trabalhar isso a 
gente geralmente trabalha com textos assim que aparecem éh/essas 
essas letras... di/com/ditado com treinos ortográficos que eles gostam... 
de fazer então por exemplo a gente coloca... (  ) que eu fiz a gente fazer 
o treino ortográfico... lia o texto né? aquelas palavras eles já estavam 
conhecendo então na hora do treino ortográfico eles teriam que/que 
lembrar qual seria né? das/das letras né? qual aquele o som que (  ) ser 
éh:: propício né? adequado prá aquela palavra... por exemplo né? vaca 
se eu pronunciasse a palavra vaca ou então faca... por exemplo... eles 
iriam escrever ali então depois nós/eles mesmos viriam para o quadro 
eles vinham para o quadro copiavam a palavra e aí eu não dizia que 
tava certo ou errado então eu perguntava prá turma... (   ) que tava certo 
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190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

o/que/se tava certo ou se tava errada a palavra... então... sempre 
acontecia de/de/as pessoas um deles acertarem... então diziam que ali 
tava faltando a única dis/coisa que modificava o sentido total da palavra 
era a letra por exemplo a troca do f pelo v... no caso faca vaca... por 
exemplo... então na/na questão dessa relação entre fala e escrita né? a 
gente poderia... uma forma de trabalhar era utilizando o treino 
ortográfico que eles iam percebendo na maneira quando quando a gente 
pronunciava a palavra então às vezes eles tinham dificuldade... tinha 
aluno que sequer... conseguia copiar a palavra inteira ficava faltando 
letras... porque ele diz/dizia assim eles... (  ) o que ele disse sabia ler 
mas na hora de es/de/es/de escrever mesmo não sabiam... havia uma 
dificuldade um entrave... né? então quando tava lá as letras... se/assim... 
na maioria das vezes acertava né? os sons... mas tinha momentos que 
quando era prá escrever mesmo... por exemplo aquilo... tinha palavras 
no/no se ele pegasse um texto e/e visse a palavra né? o/a vaca foi para 
o pasto por exemplo então ali ele sabia ler aquela frase... só que se eu 
pedisse prá ele escrever... pe/pe/pelo menos a palavra vaca... né? ele 
tinha dificuldade... então se não tivesse vendo as letras... né? ele tinha 
dificuldade... eu não sei se foi porque em algumas séries trabalhou com 
a questão só de CÓPIA... né? porque fica uma/uma coisa mecânica né? 
pode ser um recurso bom mas também se torna mecânico... né? então 
de saber escrever só olhando... tem sim 
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DOC então não consegue... [a abstrair não éh:: a/a o som da palavra e 
pensar... como aquela palavra é escrita... então éh:: você tocou numa 
das questões ou das dificuldades lingüísticas... de ensinar a ler e 
escrever... éh:: que outros problemas relacionados ao ensino da língua 
escrita você encontra... no:: na alfabetização? 
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P4     [aquela... abstrair 
por exemplo quando ensinar a:: palavras escritas com h inicial... os 
alunos têm dificuldade muita dificuldade... porque aí é uma questão 
muito de conhecer o vocabulário... né? e/e também nesse caso aí... éh:: 
quando por exemplo quando eu comecei... certa vez fui ensinar esse 
conteúdo... fui dar aula sobre isso precisei utilizar o dicionário... então o 
aluno sequer... né? já alunos da terceira série quarta não tinham um/um 
não sabiam como usar um dicionário... né? então... primeiro ainda tive 
que ensinar como utilizar um dicionário que eles tinham eles ainda têm 
muita dúvida apesar de conhecer o alfabeto né? quando vai prá um 
dicionário têm muita dificuldade de encontrar as palavras... então éh:: 
o/a o trabalha ensinar éh/éh... esse tipo de ortografia... era/era muito 
difícil... porque o h né? não era soado na língua... não era 
pronunciado... então eles sempre reclamavam dizendo “prá que existir 
isso só prá poder dificultar ainda mais a escrita se já era difícil prá que 
tanto... tanta dificuldade”... então aí teria que explicar né? as razões 
históricas lingüísticas que acontece na língua... outros também outros 
casos éh:: outras dificuldades ensinar os/os/aque/o som do/do /s/ né? o 
/s/ que ora apresenta aquele/como nós chamamos som de /z/ né? o o 
som mesmo do /s/ né? dos/os dígrafos também eram/eram difíceis... 
principalmente na questão de separação silábica... né? era difícil prá 
eles éh::: o uso do c ç e do s dos dois s né? eles perguntavam “por que 
não utilizar... quando eles têm/tinham o mesmo som né? letras 
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diferentes prá representar o mesmo som porque não utilizaria apenas 
uma?” porque isso dificultava ainda mais e isso era perceptível na 
verdade era uma dificuldade porque quando eu (  ) quando eu ditava 
algumas palavras ou pedia prá escrever fazerem alguns exercícios né? 
eles tinham essa dificuldade... escreviam (  ) aleatoriamente né? então 
às vezes eu/eu fazia colocava as palavras (  ) porque tem os dois/os dois 
s quando tem os dois s entre duas vogais tem um tal som quando tem só 
um s entre duas vogais tem outro som... então iria explicar... até que foi 
melhorando mas não chega a ser uma... eles... continuam a ter uma 
certa dificuldade... né? e também os alunos tinham dificuldade ao/ao 
sons nasais... o /m/ o /n/ por exemplo pomba mãe... eles tinham 
dificuldade... mãe com til às vezes colocavam o n ma-ne que se fosse 
ler né?... por exemplo éh::: pomba... botava poba... não utilizavam o m 
né? e sempre os alunos me diziam que tinham essa dificuldade... 
quando? né? na questão ortográfica não era nem tanto que/o/o aprender 
eles aprendiam que m só utilizaria quando tinha (  ) nasal antes de p e b 
era mais fácil... mas na hora mesmo de es/de escrever era que faltava... 
não era de saber usar quando era usado na verdade eles não sabiam usar 
quando tinha o som nasal... eles tinham essa dificuldade... também 
quando nh lh eles tinham dificuldade... principalmente nh... miNHA 
colocava mina com n sabe? eles tinham essa dificuldade (  ) questão... 

261 DOC para você a escrita representa a fala? 
262 P4 no sentido de simbolizar?... representar simbolizar 
263 DOC como? 
264 
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P4 não quer dizer que por exemplo os sinais gráficos... éh::: não tem uma 
relação lógica com os sons... apenas é uma simbolização como por 
exemplo... meu nome meu nome é S. né? então... S. não tem nada a ver 
com o que eu represento... é diferente de por exemplo da éh:::... 
simbolizar assim... éh::: fogo com o/o fogo em si... né? também não tem 
uma razão lógica então assim as palavras elas servem apenas prá... prá 
nomear... nomear objetos seres não acredito que tenha uma relação 
lógica não é lógica dizer que isso aqui... poderia isso/éh:: por exemplo 
um livro poderia (  ) chamado de caderno... oh por exemplo... em São 
Paulo... éh:: como (  ) um aluno já me disse uma certa vez eu tava 
dando aula... eu pedi um lápis emprestado... ele me entregou a 
lapiseira... como aqui é conhecido... então prá mim... naquele momento 
ali você percebe que não há uma relação lógica... então a gente dá 
nome... simboliza apenas não há relação lógica de que o/os a letra é 
aquele som... eu não encontro eu nem... explicar até porque uma letra 
éh/éh::... né? tem relação lógica... simboliza claro quando eu vejo uma 
letra a...vou lembrar de um nome de alguma coisa que começa com a 
letra a simbolização do SOM... pronunciado por exemplo as (   ) 
onomatopéias né?... por exemplo tic-tac né? (  ) isso seria até uma 
relação lógica no caso a gente percebe... mais quando você vai escrever 
né? não tem aquela relação lógica... o som que é pronunciado com 
aquele que a gente fala não...[não tem... 
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DOC  [não tem... 
então do ponto de vista da língua... você concorda que não há... uma 
representação... da... da escrita... com a língua? 

289 P4 representa/eu/eu acredito assim... simboliza a partir da/da/da 
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simbolização né? nós podemos né? ter o conhecimento dos sons como 
eu já disse eu me chamo S. então a PARTIR que me/eu sou nomeada eu 
recebi esse nome eu vou sempre... meu nome vai representar alguma 
coisa... né? sempre eu vou escutar as pessoas me chama/pronunciarem 
esse nome eu vou saber que querem alguma coisa comigo né? então... 
da mesma forma é com a/com a::... com as letras do alfabeto... um som 
se eu digo éh/éh:: /a/ poderia ser representado pela letra b se desde o 
início eu tivesse dito que aquela letra b representava o som /a/... então 
como assim eu poderia ser chamada de de Fátima de/de/de sei lá de 
quê? de qualquer outro nome... então é assim a parTIR da 
simbolização... que uma questão já que entra na CULTURA que 
adquire o valor na língua... sim tem um algum significado agora eu não 
vejo relação LÓGICA entre a representação gráfica e o som 

303 DOC e como os alunos... entendem essa relação entre fala e escrita? 
304 
305 

P4 como eles entendem? difícil também porque eles sempre perguntam 
“mas por quê?” né? “a gente tem que escrever tal letra prá representar?” 

306 DOC mas eles acham que ah::... do jeito que fala éh:: [escreve? 
307 
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P4       [eles acreditam  
que a/a fala representa jus/justamente a/a escrita representa a fala... 
então eu escrevo assim porque eu falo desse jeito...né? (   )... [isso a 
gente... licença isso você pode perceber quando eles pronunciam... 
aquele caso “brigada”... né? na fala eles pronunciam daquele jeito na 
escrita fazem do mesmo jeito... né? então... (   ) quando você vai 
colocar prá língua escrita tem que perceber que num/aquela 
representação tem que ser diferente... então tá faltando claro ele foi fiel 
ao que ele pronunciou né? mas na escrita aquilo ali vai dificultar... já 
imaginou? 
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318 
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DOC          [para 
vo/sim... 
éh:: para você... fala e escrita... são dois sistemas lingüísticos ou dois 
modos de funcionamento da língua? 

321 P4 dois sistemas? 
322 DOC sim? lingüísticos?... ou só um... 
323 P4 como assim? cada um com suas características próprias? 
324 
325 

DOC pronto éh:: cada um éh/éh:: é uma língua?... ou são dois modos de 
funcionamento da língua? 
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P4 dois modos... de funcionamento da língua é um sistema só só que é 
variável é diferente cada um tem sua modalidade... a modalidade escrita 
a modalidade oral... então há muita proximidade muita semelhança 
entre os dois... continuando sobre a relação entre fala e escrita... éh:: 
isso parece aí um pouco confuso... porque na verdade éh:: estudo 
di/dizer que a fala a escrita... são modos diferentes... então não quer 
dizer que éh/éh::... cada um... tem a su/éh::: tem uma visão própria é 
separado né? fala de escrita né?... aí fica um pouco confuso porque é 
assim ora o texto escrito né? tem características do texto falado... né? 
ora o texto falado tem muitas características do texto escrito... então 
quando você pega na maioria das vezes uma éh:: (  ) pedir produções 
textuais aos alunos eles escreviam na maioria das vezes só mais 
expressões... né? da fala características da fala então isso quer dizer 
que/que a fala tava ali éh/éh num:: entrecruzamento ali entre a fala e a 
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343 

escrita... então não existia ali um texto com características da escrita... 
mas texto com características da fala e da escrita ao mesmo tempo... da 
mesma forma num discurso eu posso falar com características mais da 
escrita... isso aí vai depender também da situação 

344 
345 
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347 

DOC e como trabalhar com a modalidade da fala e da escrita... éh:: na:: 
educação de jovens e adultos? por exemplo éh:: trabalhar essas 
modalidades de fala e escrita de forma descontextualizada de forma 
solta ou... na visão dos gêneros... e da produção textual discursiva? 
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P4 para os alunos eles acham melhor trabalhar de forma separada... assim... 
quando a gente vai iniciar o estudo do alfabeto... das sílabas né? eles 
achavam melhor isso né? até eles ir juntando a/a/a... a consoante com a 
vogal e pronunciando sons... prá eles... eles liam ali através 
daquelas/daquelas sílabas então achavam mais fácil... quando 
colocava... às vezes eu colocava... um texto por exemplo né? prá eles 
identificarem ali as consoantes as/as sílabas né? e mostrando o que é 
sílaba eles achava/tinham um pouco mais de dificuldade eles diziam 
que era melhor começar fazendo a junção que era prá eles começarem a 
entender como era que funcionava o/o o que era uma sílaba o encontro 
né? da consoante com a vogal ou então a vogal sozinha mesmo 
funcionando como sílaba... então eles... achavam melhor né? comeÇAR 
né? da/do... pela junção... (  ) na maioria das vezes trabalhava mais a 
junção da consoante né? estudava a letra c por exemplo... né? aí você 
iria ver né? o ca aí nem colocava né? o c com e nem o c i... colocava... 
mostrava prá eles ali né? que era diferente a pronúncia... mas ficava 
ainda com dificuldade... quando ia os alunos iam ler por exemplo então 
eles diziam “/ca/ /ce/ /ci/ /co/” mesmo a gente dizendo que ali não 
pronunciava daquela forma... e colocando as palavras né? depois 
mostrando que as palavras se escrevia daquela forma então eles não 
viam um/um... quando eles estavam vendo ali só aquela coisa 
descontextualizada eles não viam a razão prá aquilo ali... até mesmo 
quando mostrava as palavras... “mas por que só o c e não é?”... né? 
“não pronuncia como /ca/ com esse SOM? né?... então teria que 
expliCAR também o porquê disso... então dificultava mais... prá eles... 
agora/sim a partir do/das... do texto prá alunos iniciantes... então eles 
achavam mais difícil né? até mesmo (  ) prá só reconhecer no texto eles 
ainda encontravam dificuldades 

376 
377 
378 

DOC éh:: a proposta trabalha também com a análise lingüística... você 
poderia... dizer como você compreendeu... essa questão da análise 
lingüística? 

379 P4 como assim? 
380 
381 
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384 

DOC éh:: (  ) trabalha que é importante na educação de jovens e adultos... ter 
essa:: essa compreensão da lingüística... como professora... como é que 
você compreendeu... essa::... essa:::... proposta?... você acha que é 
viável ou você acha que isso realmente se faz necessário... na 
alfabetização de jovens e adultos? 

385 
386 
387 
388 
389 

P4 claro… até porque os alunos eles... sempre valorizam a/a escrita... a fala 
eles não têm não dão valor a fala... acham que o que vale mais é/é/ 
escrever e ler não no sentido de/de ler... porque é um:: ato né? oral 
também... que envolve ato oral... mas porque eles... tão mais ligados à 
questão da escrita... relacionar só o som.... né? o som com o sinal 
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gráfico... então eles não/não não acreditam assim eles não dão um certo 
valor... para o que eles expressam oralmente... né? ele não vê que ali 
também tem uma validade... na maneira como ele se expressa... então 
eu acho importante isso trabalhar com a fala... né? oralidade porque a 
partir da oralidade... eles podem melhorar também na escrita né? você 
mostrando que faz parte o que é mais característico da fala e o que é 
mais característico da escrita... então quando eles produzem um texto... 
né? que ali você vai mostrar... por exemplo se eles colocam uma 
palavra... (  ) no dia-a-dia eles costumam dizer... né? “brigado”... aí lá 
no texto coloca do mesmo jeito então a partir dali a gente pode dizer 
né? pode trabalhar o recurso da fala o recurso éh:: no próprio texto 
escrito e aí entra a questão de que não é uma dicotomia... né? existe 
muita um/uma aproximação né? uma relação interdependência entre a 
linguagem oral e escrita... então a partir dali você pode dizer ao aluno... 
né? onde é que que aquilo ali não pode ser a/adequado então “brigado” 
é mais característico da fala... mas na escrita você tem que ter 
aqueles/algum cuidado né? de colocar a palavra conforme... né? a 
norma exige 
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DOC inclusive a proposta coloca… a alfabetização implica... num intenso 
trabalho de análise da linguagem por parte do aprendiz... (   ) veja que 
éh:: a linguagem não é só... o/a proposta não coloca só trabalhar a 
linguagem escrita né? mas a linguagem... e aí a linguagem oral a/a 
linguagem éh:: escrita ou uma DIVERSIDADE... da linguagem não 
verbal que nós temos... éh:: você participou ou participa de cursos de 
formação de professores para alfabetizar jovens e adultos? 
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P4 eu participei… éh:: já de cursos oferecidos... pelo SESI... e também 
participei éh:: de um curso do/do Alfabetização Solidária... foi durante 
duas semanas... passei em Fortaleza... então antes de iniciar o ensino 
com jovens e adultos nós tivemos uma orientação... mas essa orientação 
era baseada no trabalho com/com os livros do próprio programa que 
não/não eram adequados para nossa região... então os livros eram... lá 
do Ceará... né? então era mais características de lá os textos né? então 
trazia prá cá... né? totalmente diferente... na maioria totalmente 
diferente da/da realidade do aluno... né? claro que a gente não deve 
mostrar horizontes pros alunos a gente deve mostrar isso... mas também 
deve né? começar logo do/do/do do contexto deles... contexto sócio-
histórico deles prá poder eles terem um/uma melhor aprendizagem... 
então nós tivemos mas foi muito pouco... curso... foram apenas... 
quando eu comecei... né? no/no na Alfabetização Solidária tive duas 
semanas... apenas... aí depois... com a educação de jovens e adultos... 
era só de uma semana mas... foi uma vez só... foi muito pouco a gente 
não tinha um acompanhamento e o pior de tudo... né? a gente não tinha 
quando era no programa do/do EJA com parceria com o SESI... não 
tínhamos livros os livros eram adaptados eram esses livros que vinham 
do programa Alfabetização Solidária então não era um livro que a gente 
poderia trabalhar especificamente com a turma... o material era... 
muito... sabe? falho nesse sentido... nós também utilizávamos a/a/éh:: o 
que era/a secretaria dispo/disponibilizava prá gente eram materiais que 
eram usados com ensino fundamental de primeira à quarta série né? 
normal regular né? com crianças e prá trabalhar com jovens e adultos 
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que era totalmente diferente... então isso dificultava muito... a questão 
de/de ensino de história e geografia tudo bem... mas mesmo assim... era 
éh/os textos que são que vinham nos livros eram... muito densos 
complexos prá o entendimento do aluno 
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DOC e que conhecimentos lingüísticos... sobre o ensino da leitura e da 
escrita... foram ensinados... éh:: nesses cursos?... ou não...vocês não 
tiveram [nenhuma... com a língua mesmo... como/como se vocês 
estudaram... como ensinar... a língua escrita numa perspectiva éh:: 
lingüística? 

449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 

P4  [a questão assim éh:: como...  
na perspectiva lingüística mesmo a gen/foi mais na tradicional... de 
ensinar... né? as letras daquela as sílabas daquela forma... era... e 
também nós tivemos muita orientação mais também prá matemática... 
como ensinar matemática... eles também... (   ) assim prá trabalhar o 
alfabeto prá expor o alfabeto lá no/no né? mostrando o alfabeto... éh:: 
manuscrito e:: né? na letra em fôrma de imprensa utilizados... então 
colocava... (   ) são po/poucas orientações nesse sentido 

457 DOC tudo do ponto de vista formal [que você tá colocando aí 
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P4  [não 
e outra coisa as orientações que nós tivemos sobre (   )duas semanas 
que foi lá em Fortaleza eram trabalhando as interpretações de texto... 
sabe? como eu já disse os textos eram densos né? complexos nós 
mesmos até às vezes tínhamos dificuldade... então para o aluno ali não 
era adequado... nós sabíamos e nós dizíamos esse/tex/esse livro aqui 
não dá prá ser trabalhado... e quando eu comecei eu... só comecei com o 
livro... não aliás mal comecei... né? algumas coisas que eu tirava dele 
porque não dava prá o aluno acompanhar não era uma alfabetização... o 
livro que vinha prá lá era prá uma quarta série quinta... no caso quando 
eu tava ensinando no/no na alfabetização 

469 
470 

DOC então vocês não tinham nenhuma... nenhum estudo sobre a fonética a 
fonologia  [a sociolingüística? 

471 
472 

P4 [não… não tivemos nada nada nenhuma orientação prá isso... 
de como ensinar os sons... as letras... 
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475 

DOC éh:: e como articular as concepções lingüísticas... apontadas na proposta 
curricular do MEC... com a sua prática pedagógica de ensinar a leitura e 
a escrita em sala de aula? 

476 P4 como faz como [foi trabalhar (   ) articula 
477 
478 

DOC [sim como/como articular você acha que é possível 
articular... o que está na proposta? 
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P4 hum hum claro é possível né? trabalhando com éh:: relacionando a fala 
com a escrita sim por exemplo um momento de leitura... né? que você 
vai trabalhar também com/com diversos tipos de gêneros textuais o que 
eu achei mais interessante aqui... foi isso... né? e que ultimamente eu 
tenho estudado muito eu tenho percebido... essa importância de 
trabalhar com gêneros textuais diversificados o que o aluno (   ) o livro 
que a gente adaptou... o livro/os textos eram apenas textos informativos 
textos que mostram a descrição né? na narrativa... os textos são aqueles 
que sempre vêm em livros didáticos... não eram aqueles textos né? do 
dia-a-dia... né? que INVOCAM a leiTURA de desenho de ilustração de 
letras de manchetes essas coisas assim... os alunos não têm esse 
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conhecimento... não tinha/noção/não têm conhecimento de que por 
exemplo uma tabela é um/é um faz parte dum texto ela é um texto 
preencher um/um requerimento alguma coisa assim... fazer uma carta 
uma carta que:: o que eles acham mais interessante... eles tinham 
vontade de fazer... por exemplo quando... eu pedia prá eles escreverem 
prá um amigo alguma coisa assim... eles gostavam sabe? de escrever... 
então é possível relacionar fala com a escrita né? principalmente prá 
trabalhar a questão de/de das marcas das características de cada 
modalidade da língua... né?da/tanto da oral como da escrita... é muito 
possível isso 
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DOC você acha… que quem não fez o curso de letras... que não tem... o 
estudo da lingüística... ao ler essa proposta... é possível trabalhar... o 
ensino da leitura e da escrita nessa perspectiva? ou vai ter dificuldade? 
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P4 vai ter uma certa dificuldade mas dá prá acompanhar... porque assim... 
dá muita orientação... mas ainda você vai ficar a desejar... porque... só 
um::a pessoa que já tem conhecimento do que é lingüística vai 
entender o que é... né? então... ele pode tentar mas eu acho que não 
terá um bom resultado... porque vai vai sentir muita dificuldade de 
trabalhar fala e escrita ele não tem as características de que... na 
realidade eu acho que o professor que não estudou lingüística nem vai 
saber que os sons né? da língua né? podem ser... têm suas 
características (  ) ainda tem deles que pensam que a fala 
represen/éh::... né? representa fielmente tem uma relação lógica... 
então quem não tem na verdade quem termina letras letras por 
exemplo como eu ((risos)) ainda tem uma dificuldade muita 
dificuldade com a questão da fonética... fica muito a desejar ainda a 
questão de fonologia fica difícil claro que ele pode por exemplo 
trabalhar no texto... questões simples como eu disse de dizer que uma 
palavra não pode ser escrita daquele/daquela forma num tex::to isso aí 
é evidente que o professor pode trabalhar (  ) numa concepção 
lingüística... mas é muito... né?/simples isso aí 

521 DOC a questão da variedade lingüística... 
522 P4 a questão da variedade lingüística 
523 
524 

DOC que requer o estudo... éh::: da/da [sociolingüística... éh:: a questão da 
fonética fonologia como você disse 

525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 

P4 [hum hum 
por exemplo a questão de/de... questões históricas que fazem parte do 
próximo sistema próprio sistema... tem professor... possa ser que tenha 
professor que vá dizer que bassoura é errado... né? e quem já tem o 
conhecimento lingüístico vai defender que isso não foi um erro... né? é 
uma variedade vai entender de outra maneira e vai explicar de outra 
maneira e aí você vai dizer né? vai ter o cuidado de não dizer se você 
tem o conhecimento lingüístico você não vai dizer ensi/éh:: informar o 
aluno de forma errada né? e que não aconteceu... se eu disser que tá 
errado... eu não tô tendo mostrando que tenho conhecimento sobre a 
minha língua... e o aluno e o aluno vai dizer assim vai pensar que na 
língua vai ter sempre coisa errada... né? vai dizer que tá errado 

537 
538 

DOC por que que muitos alunos... da/da EJA... não conseguem aprender a ler 
e a escrever? 

539 P4 primeiro... os alunos eles... já chegam na escola cansados... né? passam 
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540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 

o dia no trabalho são... pessoas... né? que passam o dia trabalhando... 
segundo a maioria grande parte... no meu caso teve muitos alunos que 
evadiram da escola porque não enxergavam à noite... então dificultava a 
leitura além de já não... já ter dificuldade quanto à leitura ainda tinham 
deles que não conseguiam ler... por isso tinha/teve pessoas que 
desistiram... né? embora né? houve um trabalho com relação a isso né? 
hou/houve exames de vista mas acontece que não ah/que teve não foi 
sempre né? teve momentos que faltou então a questão da visão né? do 
cansaço... o tempo limitado muito curto duas horas né? à noite... éh:::... 
(   ) a/a idade também teve/teve pessoas as mais idosas... né? tinham 
deles -agora um caso interessante lembrei agora falando em idoso- tem 
um... tinha um senhor na minha sala que ele ele fazia o seguinte... a 
gente trabalhava ele gostava muito de escrever a palavra macaco... eu 
não sei por que mas aquela PALAVRA foi o que marca/era marcava ele 
sabe? só escrevia macaco direto e eu/tinha uma coisa interessante que 
eu achava interessante quando a gente chegava na aula não era 
sempre... mas tinha uns momentos tinha vez que eu chegava na sala aí 
ele chegava “essa palavra escreve assim?”... eu dizia... “é”... e tinha 
uma atriz que ele gostava muito que era Ana Paula Arósio... sabe? já 
um senhor... ele di/disse assim que dormia ia dormir pensando em 
alguma coisa... sonhava com as palavras... essa menina dizendo como 
era que escrevia... e aí ele acordava e copiava no caderno ((risos)) 
quando chegava na escola ele ia me perguntar se tava certo então ele 
dizia que sempre acontece isso com ele ele sonhava a palavra... e 
escrevia... acordava e escrevia a palavra... quando chegava me 
perguntava 

566 DOC sim... e tava...   [certa? 
567 
568 
569 
570 
571 

P4   [se tava certa a palavra? 
mas aí eu achei interessante assim porque sonhar depois escrever né? eu 
não sei o porquê disso que ele sonhava com essas palavras... né? acho 
que era um desejo intenso de aprender... sei lá que fazia com que... não 
sei o porquê 

572 
573 

DOC você acha que os seis meses ou um ano... de trabalho com educação de 
jovens e adultos... eles... terminam o curso... sendo leitores e escritores?

574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 

P4 não... não chegam a ser leitores eu tenho um exemplo de um aluno que 
estudou  comigo  já fazia  eu  acho que  uns  seis anos... que ele sempre 
(   ) ele fiCAVA rePETIA né? ficava só repetindo ele não continuava 
agora sim ele tá continuando ele foi pro telecurso... estudar no 
telecurso... né? mas ele ainda tem/tinha muita dificuldade... e mais ele 
assim teve um aVANÇO muito grANDE né? ele começou e não sabia 
sabe? mas ele aprendeu assim a decodificar os sinais gráficos né? a/a ler 
textos assim... simples mas não chega a ser um leiTOR... uma pessoa 
que tem a capacidade de de compreender um texto de/de analisar de 
discutir... seja um/um (  )  na verdade eles têm uma visão de leitura 
muito limitada... prá decodificação de/de de sinais... não tem a visão de 
que LER... né? envolve muito mais que isso... (   ) interpretar o que 
quer dizer um/uma figura um texto e isso olha fica falhas por exemplo 
no ensino de jovens e adultos... por exemplo não tem um jornal... se nós 
tivéssemos por exemplo jornais revistas revistas ainda tínhamos né? prá 
trabalhar... ali você pode mostrar o quê? concepção... somente quem 
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590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 

tem né? o conhecimento lingüístico prá poder fazer essa relação do 
texto... lido das/das/das linguagens da maneira como estão escritas as 
letras... porque estão destacadas em negrito em itálico... as/as relações 
das figuras as/os (   ) com o texto escrito... por que aquilo existe?... né? 
então o aluno num/num tem às vezes se você não/não parar prá poder... 
né? dá uma orientação sobre isso... eles passam desapercebidos e a 
maioria dos professores até mesmo em outras séries não dão não têm 
essa visão... só quem tem um conhecimento lingüístico prá poder fazer 
isso... e ainda é limitado porque a gente tem dificuldade de fazer a 
leitura pelo menos eu tenho quanto à:: à leitura de/de... de quadros por 
exemplo artísticos... que a gente está muito limitado... como é que nós 
também vamos ensinar isso aos nossos alunos se nós não tivemos essa 
orientação em sala de aula?... fica limitado... até mesmo aqui no curso 
eu achava que deveria ter aula de artes assim prá poder entender... por 
exemplo no ensino médio quando eu estudei... né? estudamos as 
vanguardas européias... mas ficou no livro... aquela coisa... o que é 
uma/um/uma um quadro... com características do cubismo 
dessa/daquelas vanguardas ali... nós não tivemos... então fica falho nós 
não aPRENDEmos como ler um texto assim nós tivemos orientações 
claro mas foi muito pouco... aquilo prá gente ter... 

610 
611 

DOC você teria algo mais… a:: acrescentar sobre… sua compreensão da 
proposta curricular do/do MEC para a educação de jovens e adultos? 

612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 

P4 éh:: se essa proposta aqui né? os professores tomarem conhecimento 
forem orientados tiverem... tiverem cursos... mesmo que não sejam eles 
não façam o curso de letras... mas se eles tiverem alguma oportunidade 
se os/os... éh:: organizadores né? os próprios projetos que são 
colocados... fossem... éh:: orientadores melhor/melhores orientadores 
poderia facilitar o ensino de jovens e adultos poderia ser melhor e acho 
que também éh/éh:: isso aqui é/é enriquecedor... porque dá mais 
sugestões muitas sugestões de como trabalhar... com textos né? que eu 
achei muito interessante... foi isso e relacionando sempre fala e a 
escrita... então na verdade o que deixa muito o professor ainda limitado 
a questão também dos recursos que tem prá oferecer o tempo... mais 
essa proposta é interessante... também éh/éh:: o que eu achei 
interessante que... de abrir o/o o espaço assim prá conVERSA do 
aluno... ele expor né? de forma oral... em sala de aula é importante... 
que aquilo dá relevância muito também à oralidade... [(   ) 

627 
628 
629 
630 

DOC  [sim  
mas a oralidade só como recurso... éh::: inovador? ou uma/uma 
trabalhar com a fala mas de uma forma sistematizada com o objetivo de 
ensinar a língua escrita? 

631 P4 de ensinar a língua escrita? 
632 
633 

DOC sim... por que trabalhar mandar contar... que ele conte a vida dele ou 
[algum fato... sim... éh:: por que... 

634 
635 
636 

P4 [não... aleatoriamente não... tem que ter um objetivo né? se não for (   ) 
isso chegar só e pedir prá ele contar ali prá nada... não adianta também 
né? 

637 
638 
639 

DOC éh:: são os equívocos... que acontecem éh::: em sala de aula e o 
professor trabalhar com a oralidade como um/um um recurso novo mas 
sem... sem sistematizar essa prática... e dizer “estou eu trabalho eu 
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640 
641 
642 
643 

ensino a ler e escrever a partir da fala” mas como?... [fazer essa 
articulação... de... ensinar a ler e escrever a partir da fala... mas de uma 
forma éh:: organiza::da sistematiza::da com planejamen::to e com 
avaliação 

644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 

P4 [hum hum 
ah:: a articulação deve tá presente né? então você não vai pedir a um 
aluno prá contra/contar uma história de forma aleatória... tem que ter 
um fim ali naquela naquele trabalho... no que você pede... então como 
eu já disse aqui... trabalhar a partir da fala... as características das duas 
modalidades perceber como um... um contínuo ao mesmo tempo que 
tem as diferenças... né? um entrelaçamento entre as duas formas de de... 
as duas modalidades da língua... então é importante prá... prá /para que 
o aluno perceba... né? a língua enquanto sistema... né? 

653 
654 
655 

DOC e que você considera possível... trabalhar a questão da fala da escrita e 
da leitura a partir dessa... DIVERSIDADE éh:: de modalidades 
textuais... que nós temos 

656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 

P4 hum:: é possível sim mas como eu já disse... éh:: ainda fica com/éh:: 
ainda muito difícil prá gente trabalhar com questão do ensino de/de... 
das letras e dos sons das letras... porque os alunos têm muita 
dificuldade... né? e até mesmo... às vezes nós temos... não vamos... né? 
quando os alunos começam a fazer tantas perguntas né? porque não há 
essas/essas mudanças... então a gente às vezes não tem um aparato 
lingüístico prá poder responder... né? às vezes a gente se perde 

663 
664 

DOC então daí a importância... da lingüística na formação do/dos professores 
e especialmente dos professores alfabetizadores 

665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 

P4 que é o início né? é importante acre/eu sempre digo que o ensino de 
alfabetização ele é o mais importante... se você fez uma boa 
alfabetização... você... caminha bem depois... e se você começa já com 
muita deficiência no início se você não tiver um/uma boa orientação um 
bom estudo... você vai ser falho né? isso vai vai lhe prejudicar nas 
redaçõ::es produção de tex::tos... os alunos vão ter dificuldade... né? 
quando vão escrever éh/éh:: muito comum ainda... alunos de quarta até 
mesmo sem ser de jovens e adultos terem essa dificuldade não só são 
jovens e adultos da educação da/da EJA mas essas outras educações... 
regulares também têm muita dificuldade 

675 
676 
677 

DOC eu agradeço a sua... participação... sobretudo as reflexões... que você 
fez né? durante essa nossa conversa a partir da:: da proposta curricular 
do MEC sobre o ensino de língua portuguesa aos jovens e adultos 

678 P4 agradeço também fiquei feliz (   ) 
679 DOC hum hum então... um bom dia prá você 

 



 

302

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
DOUTORADO EM LINGÜÍSTICA 
PROJETO DE TESE: DISCURSO DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS SOBRE A PROPOSTA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
LOCAL: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TIMÓTEO DE CARVALHO DA 
ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB 
DATA: 12/06/2006 
PROFESSORA ENTREVISTADA: P5 

 
Linha Falante Transcrição 

01 
02 
03 

DOC inicialmente... eu gostaria... que você... fizesse... um comentário geral... 
sobre a proposta de ensino de língua portuguesa aos jovens e adultos... da 
da EJA pelo MEC... como você compreendeu... essa proposta?  

04 
05 
06 
07 

P5 o desenvolvimento da linguagem oral né?... a introdução... e 
desenvolvimento da leitura e escrita com a relação da linguagem oral...  
quanto à oral e à escrita... éh::... é uma linguagem que pode/que 
pudemos... éh:: vemos que tem possibilidade de de alfabetizarmos né? 

08 DOC que que trata mais a:: a proposta? 
09 
10 

P5 trata do desenvolvimento né?  dos  alunos  em  sala de aula... eu acredito 
que é uma proposta bem viável 

11 DOC éh::: como você define... língua? 
12 P5 língua? 
13 DOC sim 
14 
15 
16 
17 

P5 língua eu acredito que é o que falamos né?... é  tudo que falamos éh:: 
assim de... em sala de aula (   )... éh:: fala... que através da fala a gente 
pode escrever né?... então eu acho que língua é uma:: é a coisa mais 
importante né? 

18 
19 
20 
21 

DOC a proposta coloca...  que nossa língua é  o principal instrumento que temos 
para interagir com as outras pessoas... você concorda com essa:: [essa 
definição?... éh::  e quanto  à linguagem?...  que que [você  prá você o que 
é linguagem? 

22 
23 
24 
25 
26 

P5                                                                                                                [com 
certeza 

 [a linguagem?... a 
linguagem prá mim é o desenvolvimento né? de cada... pessoa... não é? 
cada pessoa tem sua maneira de falar não é? 

27 
28 
29 
30 

DOC éh::: o documento trabalha também sobre... ensinar a ler e escrever a 
jovens e adultos a partir da linguagem oral... como você compreende... 
éh:::...  esse ensino?  é  possível  ensinar aos seus alunos... a ler e a 
escrever a partir da fala? 

31 
32 

P5 sim é possível... a partir da fala... dos nossos alunos nós podemos... éh:: 
ensinar eles escrever a palavra não é? 

33 
34 

DOC como?... como  é possível ensiná-los a ler e a escrever a partir  da fala 
deles? 

35 
36 
37 
38 

P5 é porque a partir da fala deles a gente vai trabalhar as sílabas não é? e... 
através das sílabas eles vão formar palavras... então... eu acredito que... 
cada aluno... éh:: pelo esforço que faz prá aprender ler e escrever né?... 
além dele pronunciar a palavra ele vai aprender a escrever 

39 DOC e... o que significa para (   ) para você variedade lingüística? 
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40 
41 

P5 éh:::... a variedade lingüística éh:::... nós sabermos... falar de maneiras 
diferentes... não é? 

42 DOC e isso... isso éh:: no processo de alfabetização isso... aparece? 
43 P5 aparece com certeza aparece 
44 
45 
46 

DOC aí como é que acontece isso na sala de aula?... ainda sobre a variedade 
lingüística  como é que aparece isso em sala de aula?... por parte dos 
alunos? 

47 
48 
49 
50 
51 

P5 nós sabemos que  existe  essa  variedade né? que os nossos alunos cada 
um fala da/a sua maneira né?  então a  gente respeita...  né?  a  cada 
palavra que eles pronunciam...  e::  quando  partir  prá/prá  escrita a 
gente...  escreve da maneira...  correta  não é?  a gente pede prá que 
escreva da maneira... como... realmente a gente... pronuncia não é? 

52 DOC por falar em escrita... éh:: o que é... éh:: ler e escrever prá você? 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

P5 eu acho assim... que ler... ler e escrever... são... quase... são coisas quase 
iguais mas tem uma diferença... porque é assim têm alunos em sala de aula 
que eles sabem ler e não sabem escrever outros sabem escrever e não 
sabem ler... então a gente procura assim trabalhar... muito mais para que 
eles saibam ler e escrever né?... muitos só sabem pronunciar não é?... e a:: 
e a escrita e a leitura é mais difícil prá eles (  ) a gente procura 
alfabetizar... desde que eles já saibam pronunciar ler e escrever também 

60 
61 

DOC o que é mais difícil.... prá eles assim na sua sala de aula?... éh:: eles 
aprenderem a ler?... ou a escrever? 

62 
63 
64 

P5 a ler... porque escrever todo mundo... né? olha para um quadro e faz 
né? o desenho pronto tem deles que sabe até desenhar o nome e não 
sabe ler não conhece as letras 

65 
66 

DOC então é outra outra questão...  éh:::  será que eles eles...  sabem copiar e 
não escrever? 

67 P5 sabem... copiar até com uma letra muito bonita [e não sabem ler 
68 
69 

DOC   [e então... éh:: então há 
uma diferença entre... entre eles saberem copiar e saberem escrever? 

70 
71 
72 

P5 [e saberem escrever...  
é aí onde a gente trabalha mais...  se preocupa  mais  não é?...  prá  que 
eles aprendam a ler realmente 

73 
74 
75 

DOC e a escrever também [e não copiar só... éh::... de ser capaz de alguém 
pedir prá eles escreverem um bilhete uma carta... e eles... saberem éh::: 
produzir... aquele... aquela carta aquele bilhete não é? 

76 P5     [escrever... e não copiar... produzir 
77 DOC como você compreende a relação entre fala e escrita? 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

P5 fala e escrita... bom essa relação né? de ler e escrever quando os alunos 
por exemplo fala... falam uma palavra e querem escrever da mesma 
forma como pronunciou  não é? então a gente vê... que eles querem 
escrever daquela mesma maneira que falou e depois a gente vai 
trabalhar com eles que não não pode escrever daquela mesma forma 
como ele pronunciou 

84 
85 

DOC isso é é uma das dificuldades que você encontra...  quando  vai ensinar a 
ler e a escrever [aos alunos? 

86 P5          [é é uma das dificuldades 
87 
88 

DOC e você poderia citar mais alguma dificuldade prá ensinar a língua 
escrita... a língua portuguesa escrita... no caso a leitura aos seus alunos?

89 P5 éh:: quando parte prá prá leitura né? eles sentem muita dificuldade em 
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90 
91 
92 
93 
94 
95 

ler então a gente éh::... temos aquele trabalho (   ) principalmente com 
com os adultos né? eles... eles sentem muita dificuldade né? de ler e a 
gente... se preocupa em... porque eles não aprenderam ainda as famílias 
silábicas não aprenderam a:: né? desde aquele início que tinha que 
aprender... as sílabas não é? a/mesmo o alfabeto muitos não conhecem 
então tudo isso acarreta uma dificuldade muito grande 

96 
97 

DOC por exemplo eles têm dificuldade... éh:: em relação a/a... ao som e à 
letra? ou não eles não têm dificuldades? 

98 P5 bem... sentem [dificuldade 
99 
100 

DOC [uma letra ter ter:: ter um som ou ser escrita... [de outra 
forma... isso prá eles é uma dificuldade? 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

P5 [tem... 
é uma dificuldade... eu acho uma dificuldade principalmente às vezes... 
éh:: quando a gente trabalha a... a sílaba ma não é? então eles eles 
sabem que... está certo... ma mas eles acham que... “o m o m é de duas 
pernas é de três pernas?” eles têm essa dificuldade não conhecem a 
letra ainda como é não sabem que um m né? é diferente o m é diferente 
do n... então eles ficam até perguntando... se o m né?... como é o m 
como é o n... então eles sabem... por exemplo se é... má-qui-na eles 
não/não sabem definir alguns né? não sabem definir 

110 DOC e quando é lhe e nhe? 
111 P5 aí complica mais 
112 
113 
114 

DOC então... em relação... aos sons... le/letra e graf/éh:: som e grafia é uma 
das dificuldades que você... [encontra na:: no processo de ensinar a 
língua escrita? 

115 P5 [é uma das dificuldades... é 
116 
117 

DOC prá você...  a escrita... representa a fala?... é igual...  a/a/ escrever  é  igual 
a falar? 

118 
119 

P5 escrever... prá mim sim mas com uma maneira de escrever é diferente 
né?... a gente fala de uma maneira e escreve de outra... né? 

120 
121 

DOC quer dizer a idéia... [a idéia pode ser... igual à fala agora na hora que 
você vai registrar... essa escrita aí é igual a fala? 

122 
123 

P5 [sim... igual 
não é diferente 

124 DOC aí o/o que é que faz com que seja diferente? 
125 
126 
127 
128 

P5 então na maneira como/com/como a gente vai ensinando (  ) estudando 
com eles e lendo a gente diz que a palavra que ele pronunciou... na 
escrita está diferente então a gente já vai trabalhar prá que ele  aprenda 
a forma a maneira certa... de [escrever 

129 
130 

DOC [e seus alunos... eles éh:: entendem... ou 
acham que... escrever é do jeito que fala? 

131 
132 
133 

P5 eles acham mas quando parte prá prá parte de escrita eles já vão tendo 
que... “professora eu/eu falo assim”... e tá escrevendo dessa maneira 
então a gente já vai trabalhando a maneira certa com eles 

134 
135 
136 
137 

DOC éh:: prá você... a a fala... é um sistema lingüístico e a escrita é outro 
sistema lingüístico?... são dois sistemas... diferentes?... ou:: são... tem o 
mesmo sistema tanto prá fala como a escrita só que o modo de usar [é 
diferente? 

138 
139 

P5           [é 
diferente... só que o modo de usar é diferente né?... 
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140 
141 

DOC e por que que a gente... éh:: tem essa... essa tendência de achar que 
escrever... é do jeito que fala? 

142 
143 
144 
145 
146 
147 

P5 acho que depende da pessoa eu acredito assim... a gente/o aluno 
quando está estudando ele a/ele acha que tudo que ele fala pode 
aprender a escrever... não é assim?... então a gente ele/ele no/no na 
concepção do aluno ele acha que falar é a mesma coisa que escrever... 
mas depois que ele começa a aprender se aprofundar muito mais então 
ele vai ver que tem diferença 

148 
149 
150 
151 

DOC éh:: a proposta trabalha também além da da linguagem oral da 
linguagem escrita... éh:: da... da produção de textos... trabalha com a 
análise lingüística... essa análise lingüística... ela é importante para o 
ensino da alfabetização de jovens e adultos 

152 P5 sim eu acho que é muito importante né? 
153 
154 

DOC você poderia éh:: dizer como isso é importante tanto prá você como 
professora como para o aluno? 

155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 

P5 essa análise com a linguagem não é tão fácil a gente éh::... conseguir 
trabalhar em sala de aula... porque os alunos os jovens e adultos são 
diferentes de crianças... criança vai prá sala de aula com a mente né? a 
mente muito fresquinha pode aprender tudo que vê ali agora o adulto 
ele sente dificuldade ele tem problemas ele ele eles trabalham então 
eles sentem muita dificuldade e nós como professores ficamos assim 
também muito nessa ansiedade de ver eles aprenderem então... não é 
tão fácil trabalhar 

163 
164 

DOC éh:: você já participou ou participa de algum curso de formação de 
professores para alfabetizar jovens e adultos? 

165 
166 
167 
168 

P5 já participei de vários... em Pa::tos em Itaporanga aqui em Cajazeiras 
no (  ) Dom Matias... e:: já assisti também muitas aulas de 
departamento  sobre jovens e adultos... acredito que:: e ainda 
permaneço em sala de aula né? então a gente está sempre... 

169 
170 
171 
172 

DOC éh:: e nesses cursos de formação... o que  é  trabalhado em relação ao 
ensino da escrita?... vocês... éh:: estudam sobre fonética fonologia 
morfologia sintaxe da língua semântica... isto é trabalhado [esses 
conhecimentos aqui? 

173 
174 
175 

P5   [é é 
de tudo a  gente vê  um pouco éh::  porque são...  éh::  uma vez por 
semana né? mas de tudo a gente vê um pouco 

176 DOC e essa essas orientações... ajudam [no... 
177 P5   [ajudam bastante 
178 
179 
180 

DOC você poderia me contar... como é que você faz em sala de aula... prá 
ensinar... a ler e a escrever aos jovens e ao/aos adultos não 
alfabetizados? 

181 
182 
183 
184 
185 

P5 éh:: a gente sempre/eu trabalho mais assim a partir da palavra geradora 
o que o aluno fala em sala de aula... então eu aproveito... e trabalho... 
aquela palavra... e:: fazemos  produção de textos... e vão se 
desenvolvendo de uma maneira que têm pessoas até que já estão lendo 
e escrevendo 

186 
187 

DOC éh:: você  falou  aí  em em textos... você trabalha com vários tipos de 
textos? 

188 P5 vários tipos de textos 
189 DOC assim... o que é que é possível você trabalhar com eles? 
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190 
191 
192 
193 

P5 por exemplo se eles falarem em comunida::de vamos trabalhar o que é 
comunidade a palavra geradora o que é comunidade? e daí vamos 
partir prá o texto né? come/como é o nome da comunidade quem são... 
o que existe na comunida::de então... 

194 
195 
196 

DOC e a proposta trabalha... coloca aliás... éh:: a necessidade de trabalhar 
com textos diversos... na/na escola que você trabalha... é possível 
trabalhar com éh:: pro::sa poesi::a jornal revista? 

197 
198 

P5 é possível... até:: eles gostam de recortar... de fazer colagem... a gente 
trabalha todo esse tipo de... 

199 DOC e:: é possível também trabalhar com textos da literatura? 
200 P5 sim... podemos trabalhar... (   ) textos informativos 
201 DOC propagan::das 
202 P5 propagan::da... agora por exemplo no auge da da copa né? as cores né?... 
203 
204 
205 

DOC éh::: como articular... essa essa:: essas concepções lingüísticas 
apontadas nessa proposta... do MEC com a sua prática de ensinar a ler 
e a escrever?... tem alguma relação? 

206 P5 tem sim... tem tem muito a ver né? 
207 
208 

DOC você poderia assim... o que que você... éh:: faz em sala de aula que a 
proposta coloca? 

209 
210 
211 

P5 aquilo que a proposta... éh:: coloca é possível trabalhar em sala de 
aula... a gente trabalha com a pala/com a palavra gerado::ra a gente 
trabalha com... com revistas com jornais... né? 

212 
213 
214 

DOC e quanto a a.... ao uso da leitura e da escrita... vocês trabalham já... os 
alunos produzindo textos mesmo sem saber ler e escrever? eles vão 
produzindo os textos? 

215 
216 
217 

P5 eu gosto sempre de trabalhar primeiro as... as sílabas né? primeiro o 
alfabeto as vogais as sílabas e daí a gente vai partir prá palavra 
gerado::ra prá textos 

218 
219 
220 

DOC então você tem... você segue um/um uma metodologia um método não 
é? [de de inicialmente partir da da sílaba palavra frase até chegar... ao 
texto 

221 P5      [é... da sílaba palavra... sim 
222 
223 

DOC éh:: por  que  que muitos  alunos  da EJA não conseguem... aprender a ler 
e a escrever? 

224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 

P5 eu acredito que é simples... depois de tanto tempo que já estudou né? 
quan/quando  criança  quando  chega na sala de aula já existe aquela 
timidez então eles já ficam ali meio afastados... aí vai começar aquele 
entrosamento em sala de  aula  aquele  conhecimen::to  né? e eles ficam 
com vergonha  de  ler  na vista dos outros né? às vezes até:: já tá 
aprendendo um  pouquinho  mas  sempre  eles  têm essa dificuldade né? 
eles sentem essa  dificuldade... mais... assim... é  como  que/que  os 
jovens e adultos... depois de uma certa idade eles tenham... não sei 
assim uma coisa que:: emPERRE [o desenvolvimento...  mas... é assim 
a gente vê naqueles que têm mais... interesse... eles  aprendem (   ) que 
os que têm mais interesse  aprende  logo  fazer o nome a primeira coisa 
que eles querem é  aprender fazer o nome né?... então... a partir daí eles 
vão procurar ler mais  palavras  já  acham que o nome é muito 
imPORTANTE já aprendeu a fazer o nome já conhece  as  letras já sabe 
quantas letras forma o nome deles e aí eles já vão querer... a::prender 
outras palavras e daí parte para o texto 
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240 
241 
242 

DOC  [bloqueio  
mas aí... éh::... você coloca prá eles que não basta só aprender a 
escrever o nome 

243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 

P5 só não o nome mas aprender a ler TUdo prá:: prá ter uma... assim um 
conhecimento de tudo do mundo né?... inclusive eu tenho uma aluna que 
ela... inclusive eu tenho uma aluna que ela... éh:: veio pro supermercado 
e ficou muito feliz porque sabia ler o nome né?... de de café:: açú::car e 
ela disse que quando ia comprar sabia que era mas não sabia ler... às 
vezes ela disse que até se confundiu... éh:: o quilo de açúcar com o quilo 
de farinha né?... e ela... ela disse porque ela já é mais... uma certa idade 
ela tem setenta anos... mas ela disse que já sabe ler:: que chegou no 
supermercado já soube... outro que ficou muito assim empolgado que 
soube fazer o nome que quando chegava colocava o dedo né? digital e 
quando escreveu o nome a pessoa perguntou “você já sabe fazer o seu 
nome?” ele disse “eu estou estudando tô muito feliz” 

255 
256 
257 

DOC você teria... algo mais a acrescentar sobre... a compreensão/a sua 
compreensão dessa proposta de jovens e adultos?... algo que assim 
você que/queria dizer e não disse 

258 
259 
260 

P5 não prá mim a popo/a proposta tá muito boa... éh:: veio mesmo de 
encontro ao que a gente estava... que a gente tá precisando mesmo... eu 
acredito que vai ajudar muito 

261 DOC você não conhecia ainda? assim... 
262 
263 

P5 conhecia alguma coi/al/algumas até de/dessas coisas aqui eu 
conhecia... não todas né? [mas... é... não 

264 
265 
266 

DOC                            [a proposta na íntegra... você não conhecia né? 
pois eu agradeço a sua participação e as suas reflexões né? sobre a sua 
prática de ensinar a ler e a escrever a jovens e adultos 

267 P5 eu é que agradeço e estou à sua inteira disposição 
268 DOC muito obrigada 
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Linha Falante Transcrição 

01 
02 

DOC inicialmente... eu gostaria que você... comentasse a proposta do ensino 
de língua portuguesa aos jovens e adultos  

03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

P6 é uma proposta bo::a né? falando assim pelo lado positivo... éh:: 
possui... temas interessantes... porém... fica um pouco 
super/superficial... porque é co/é só como se fosse assim um roteiro de 
estudo... precisa ser mais aprofundado precisa ser mais trabalhado não 
é? às vezes também não atende à necessidade da turma na qual a gente 
trabalha tem que adaptar a isso... então deveria ser uma proposta assim 
mais formulada porque se o professor ele tiver o interesse de pesquisar 
sobre essa proposta ele vai longe agora se ele se acomodar apenas a ler 
e a trabalhar o que tem aqui infelizmente ele não vai ter sucesso... né? 
porque é pouco porque é restrito... precisa ser mais assim explorada de 
uma forma mais ampla... essa proposta 

14 
15 
16 

DOC éh:: a proposta... ela... inicia com os fundamentos e objetivos da área de 
língua portuguesa... como você compreendeu ou compreende a concepção 
de língua e de linguagem... éh:: que está formulada na proposta? 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

P6 bom... a língua né? ela/ela abrange... éh::: a forma de que se fala né? de 
que se escreve éh:: num sentido assim de grafar... né? a escrita e no/no 
desenrolar dessa fala... e a linguagem ela vem muito do cotidiano da 
criança ou então do adolescente ou então do adulto em si... o adulto ele 
tem uma linguagem diferenciada em sua casa... ele vai ter outra 
linguagem diferenciada em sua escola no ambiente de trabalho então a 
linguagem ela é ampla... existem várias formas de/de fala fala/várias 
formas de linguagem várias formas de expressão que não deixa de 
ser... uma linguagem né isso? e de escrita também... eu vejo assim 

26 
27 

DOC éh:: e você concorda com éh/éh::: ou::... qual é sua... concepção de 
língua e de linguagem? 

28 P6 a concepção? 
29 
30 

DOC sim... prá você... o que é língua? o que é linguagem? é a mesma coisa? 
ou são diferentes? 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

P6 eu acho que a linguagem é a forma éh:: de como se fala cada pessoa não é? 
de como se expressa ca/cada pessoa e a língua ela é:: como é que eu vou 
dizer?... a fala em si de uma forma mais complexa de uma forma mais 
estruturada não é? por exemplo a linguagem do/do cotidiano... éh:: a 
linguagem entre amigos né? e a língua não a língua é uma coisa mais éh:: 
esquematizada eu vejo nesse sentido esquematizada uma coisa assim 
padronizada que tem suas regras... não é? eu vejo nessa... nesse sentido 

38 
39 

DOC éh:: a proposta... trabalha... com... a linguagem oral... como você entendeu 
esse ensinar a ler e a escrever a partir da linguagem oral? 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

P6 porque a/a linguagem oral é muito interessante porque a linguagem oral é o 
início de tudo... até um/um um recém na/uma criança quando ela vai éh:: 
balbuciar as primeiras palavras ela usa a linguagem oral... então a PARTIR 
dessa linguagem é que se permite criar outras formas de linguagem... a 
escrita por exemplo... então a linguagem oral ela é fundamental é uma 
bagagem que o ser humano já traz né? que a criança que o adulto que o 
adolescente já traz... do seu berço... do seu do seu ambiente em que vive 
então ela é... digamos o alicerce para poDER puxarmos assim outros tipos 
de linguagem... a linguagem oral é/é como se fosse éh:: a carga que essa 
pessoa já tem e que a partir dela nós podemos desenvolver o que for basta 
assim... da forma que o professor trabalha... e aprimorando né? porque não 
é que a linguagem oral dessa pessoa é o certo mas prá ela não deixa de ser... 
porque se ela se ela é criada num ambiente que se fala daquele jeito... éh::... 
continuando o pensamento né? então o/o/o o desenvolvimento daquela 
pessoa no ambiente em que ela vive se a gente puder pegar aquele 
desenvolvimento e ampli::ar éh:: limpar né? porque éh/éh:: como se fosse 
uma linguagem assim éh:: bruta... que precisa ser lapidada né? então a gente 
lim::pa e a gente começa a esquematizar começa até assim a organizar essa 
linguagem de uma forma mais correta como se diz os padrões né? das/das 
normas das regras que fazem com que essa linguagem se torne uma 
linguagem mais éh:: como é que eu vou dizer... melhor de ser entendida... 
né? de ser passada 

62 DOC como é que você trabalha... na sua sala de aula éh:: a partir da fala? 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

P6 olhe existe assim... inúmeros... inúmeras formas inúmeras maneiras... a 
maneira melhor a maneira assim... mais prática a maneira... eficiente... é 
falar... é a fala... você éh/éh:: trabalhar a linguagem oral no sentido de pedir 
prá que eles contem um/um/uma coisa vivenciada... certo? depois de contar 
algo vivenciado isso na questão (   ) alfabetizado porque você não pode 
pedir prá um aluno redigir um texto depois falar esse texto se ele não sabe 
nem o que é uma letra... né? então ele vai expressar o que aconteceu na sua 
vida a partir daí argumenTAR promover debates éh:: ESTIMULAR... a 
linguagem oral... FALAR... EXPRESSAR-SE... aí si::m a gente começa a 
trabalhar... por quê? porque a PARtir do que ele começa a desinibir... a falar 
a botar realmente assim em prática a/a fala do que eles têm no dia-a-dia é 
que a gente pode ver... analisar onde é o erro onde se pode mudar onde se 
pode entrar... é tipo um teste de sondagem só que oral... sondando assim a 
forma como ele vive porque... o interessante éh:: F. que você não vai 
mudar... a linguagem de um ser humano já vivido que são os jovens e 
adultos da noite pro dia não... você só muda com:: o cotidiano... né? com o 
passar dos dias prá que ele consiga... éh:: ver a diferença sentir porque ele 
foi criado naquele ambiente tá entendendo? tem aquele convívio então prá 
se mudar... você vai... requer um certo tempo 

82 
83 

DOC quando você diz o mudar assim éh::... é que você... na sala de aula... 
você tem... formas diferentes de fala? 

84 
85 
86 
87 
88 
89 

P6 temos... inúmeras formas diferentes éh::: uma pessoa... é a mesma coisa 
éh:: que se/que fala em diferentes Estados... se você for prá um Estado e:: 
você vai perceber... digamos assim o Estado de São Paulo que eles falam 
diferente do Estado da Paraíba... então se vem uma pessoa que é do sítio 
ela vai falar diferente de uma pessoa que mora na cidade... se tem uma 
pessoa de um bairro ela vai falar diferente de outra pessoa que mora 
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90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

noutro bairro... então as pessoas elas são por si só/por si elas já são 
diferentes então a maneira de falar são diferentes porque FAMÍLIA... só 
tem de igual o nome o resto todas são diferentes... e por que NÃO... usar 
assim... toda essa/essa esse conhecimento deles a favor deles mesmos?... 
né?... lim::pan::do transforman::do e o interessante é que eles vêem o 
professor por mais novo que seja... eles ainda vêem como um espelho... 
eles tentam copiar assim de uma forma impressionante... porque eles 
acham que é o tudo... não é? e a gente tem que demonstrar que esse tudo é 
muito amigo dele... não é... o professor lá em cima e os alun/não tem que 
ser igual a eles tá entendendo? mas... éh:: entran::do éh:: tentan::do 
consertar os erros que vem sem deiXAR éh/éh:: de/de de ser carinhoso 
sem deixar de ser (   ) sem deixar de ser amigo... porque éh:: muitas vezes 
F. é difícil você chegar em uma sala de aula já com quarenta anos... e se 
você cobra cobra cobra cobra cobra cobra cobra cobra eles... abusam e 
vão embora... porque já têm muitos problemas então você tem que saber 
chegar... tem que saber usar e usar o que eles TÊM a favor deles é melhor 
ainda 

107 
108 
109 

DOC prá você... a/a variedade na língua ou a variedade lingüística que você 
disse que éh:: se apresenta na sua sala de aula... você considera isso 
como erro? ou como é que você... trabalha isso em sala de aula? 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 

P6 olhe...  um erro não...  porque você dizer que uma pessoa que/que que 
foi criada nasceu foi criada em um ambiente e fala... éh::: o que aquele 
ambiente lhe ensinou é um erro você está errando muito mais do que 
ele... não é verdade?...  um erro não é... mas aí::  ele passa a ser um 
acerto quando você pode éh:: TRANSFORMAR... a leitura que eles 
tiveram a forma de falar que eles tiveram no ambiente que eles vivem 
numa forma de que todo mundo interprete... BEM porque a/a linguagem 
oral ela é nada mais  nada menos do  que você  saber falar  e aquela 
outra pessoa saber o que você falou... não é? então o/um/uma vez em 
sala de aula um/uma mulher tava com dor de cabeça disse/éh/éh:: 
“professora... éh:: será que aqui não tem um cachete?”... quer dizer um 
caCHETE prá muitos não sabem o que é mas prá ela... era um 
comprimido... não era? era alguma coisa  que passasse a sua dor... e o 
que foi  que aconteceu?  realmente  eu fui procurar esse comprimido 
mas o tempo todo perguntando a todo mundo se tinha um comprimido 
prá dor de cabeça... dorflex alguma coisa assim... mas NUNCA repeti o 
que ela tinha dito e depois se foi trabalhar isso eu vou dizer que ela errou 
em ter  chamado  cachete? nã::o... mas se eu PUDER e com certeza foi 
o que aconteceu transformar aquela forma de linguagem numa 
linguagem assim mais... éh:: que todo mundo entenda... é bem melhor... 
se ela chegar éh:: em um ambiente e começar a dizer eu preciso de um 
comprimido então vai ser melhor prá ela do que um cachete muitas 
pessoas não vão entender né? então... não é errado a maneira que ela 
fala... foi como ela aprendeu... quem ensinou prá ela também não sabia 
que era errado...  então  cabe a nós que já somos mais cultos em relação 
à linguagem éh::  transformar adaptar a  forma  que ela  fala prá  que 
todo mundo entenda... e é interessante também que olhe... veja bem se 
eu for falar com o presidente da República eu tenho que estudar antes... 
por quê?  porque ele tem uma forma de linguagem mais elevada... eu 
não  posso  chegar falando  com o  presidente da  República  como eu 
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140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

falo com o meu aluno... eu não posso chegar falando com um deputado 
como eu falo com qualquer um... então a cada pessoa a cada nível é 
preciso... que nós né? tenhamos um tipo de linguagem diferente e eu não 
posso chegar numa sala de aula... onde só tem pessoas simples pessoas 
do campo pessoas trabalhadoras que são pessoas maravilhosas tanto 
quanto o presidente da República falando... éh/éh:: num padrão 
elevadíssimo eu vou sair de lá ZERO por quê? porque eles não vão 
entender... então com eles eu tenho que começar de baixo eu tenho que 
começar a transformar o que eles já têm... certo? prá poder se tornar 
éh:::... prá poder ficar fácil a assimilação a conversa... certo? porque 
você sentar e conversar com uma pessoa... e de repentemente não 
entender a metade do que ela disser não é interessante... a comunicação 
vai ser quebrada... não é? 

153 
154 
155 
156 
157 
158 

DOC em relação a/ao uso de cachete... éh:: não é que seja errado... está em 
desuso... até porque essa palavra ela é francesa e no/no tempo que era 
usada a... a influência do francês era muito grande... aqui no Brasil não 
é? só que... se chamava cachete [né? e hoje... e hoje o/o termo do uso 
da língua é [comprimido né? você teria algo mais a dizer sobre... o:: a/a 
proposta... no que tange à questão da linguagem oral? 

159 
160 
161 

P6                 [cachete... meu/meu avô chamava...  
  [comprimidos... é 

éh:: em relação ao que mais ou menos? 
162 
163 

DOC assim se você tem algo mais assim sobre... você lembra... do que a 
proposta trabalha sobre a linguagem oral? 

164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 

P6 sim ela trabalha ela  trabalha ela trabalha a questão dos conhecimentos 
(   ) né?... ela também trabalha o que eu achei muito interessante ela 
trabalha o conhecimento do aluno prévio né? que ele já tem e:: ela 
busca aprofundar esse conhecimento através de... um professor ler um 
texto e desse texto os alunos já/já éh:: conseguem até formular outros 
textos ou até... continuar esse texto... não/claro oralmente... né?... éh:: 
ela fala também na questão da estrutura né? desse texto na linguagem 
oral que tudo isso contribui prá escrita a linguagem oral ela puxa a 
escrita... então a proposta em si ela é muito boa... né? em si ela é muito 
boa é como eu já lhe disse no começo ela só precisa ser mais 
aprofundada prá que o professor ele tenha mais capacidade de trabalhar 
melhor certo? 

176 
177 

DOC éh:: você tocou aí na questão da da escrita... como você... éh:: 
compreende... ou como você... éh/éh::... concebe... leitura e escrita? 

178 P6 como eu/a/éh::... não entendi essa pergunta 
179 
180 

DOC como você prá você qual é a/a/[a concepção de leitura e qual é a 
concepção de escrita? 

181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 

P6 [a diferença? 
olhe a leitura... a leitura ela vem de várias formas... certo? a leitura ela 
pode ser visual... ela pode se:::r ela pode se::r éh:::... algo visual né? 
quando eu falo em visual eu falo em cartazes eu falo de panfletos eu 
falo de... até mesmo assim placas de rua algo visual quando eu falo de 
de filmes né?... então a leitura ela é ampla a escrita ela é a grafia de 
uma certa leitura né? é você passar prá um papel as letras que 
compõem né? éh::: palavras frases textos éh:: de uma/de uma leitura 
que você fez... mas a leitura em si ela abrange éh::... de várias formas... 
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você pode despertar a leitura no aluno através de desenhos... através de 
mímica... você pode despertar a leitura dele éh:: através de uma 
conversa... certo? porque a leitura ela ler até os seus sentimentos até os 
sentimentos é uma forma de leitura... certo? e a escrita é GRAFAR 
corretamente essa leitura o que se torna mais difícil por quê?... porque 
você pode pronunciar uma palavra... muito por exemplo que me veio 
agora na mente... muito... então muito eu sei que a escrita é m u i t o 
mas como eu pronuncio eu posso pronunciar /muin-to/ eu posso tentar 
escrever da seguinte forma m u i n t o então a grafia nem sempre é da 
forma como a gente pronuncia... certo? a escrita não é da forma que a 
gente pronuncia então deve-se atentar prá isso prá essa/essa escrita 
porque ela já tem regras... não é? ela já tem normas que se deve fazer... 
falar... todo mundo fala até uma criança que não sabe escrever fala... 
agora quando você passa a escrever né? a grafar você tem que ter uma 
atenção especial porque outras pessoas irão ler e será que essas outras 
pessoas vão interpretar aquele texto da forma que você escreveu?... ou 
melhor ela vai entender o que você quis escrever?... e as disle/dislexias 
que existe? as trocas do u pelo l as trocas do f pelo v... muitas pessoas 
falam vaca e vai escrever faca... né? e/e e tem que haver assim uma 
atenção prá escrita porque ela não é tão fácil quanto à fala... a fala por 
mais por mais que você tenha assim as peculiaridades por mais que 
você tenha uma maneira diferente de falar ela é mais...ela/você entende 
ela melhor do que a escrita... né? 

213 DOC a proposta ela... fala sobre essa relação entre fala e escrita? 
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P6 ela fala agora ela fala de uma forma muito superficial olha porque veja 
bem... nós temos que adaptar essa proposta à sala de aula que temos... 
né isso? a proposta aqui ela/ela diz assim analisar textos prá se fazer 
uma escrita uma produção de texto... mas você tem que ver que o texto 
que você deve analisar deve ser do conhecimento do aluno... você tem 
que ter o conhecimento prévio daquele texto... porque se eu chegar prá 
um aluno e apresentar um texto que ele não tem conhecimento que não 
for éh/éh:: do dia-a-dia dele... é em vão... né? então a proposta ela/ela 
faz va/ela cita ela cita poemas ela cita tudo mas na verdade assim... 
não/não atende às necessidades dos alunos não nessa área não agora 
não... especificamente o que eles precisam tá entendendo? o texto deles 
eles têm que fazer éh/éh:: tem que tem que construir um texto... éh:: e 
esse texto ele tem que ser revisado ele tem que ser reescrito ele tem 
que ser éh/éh/éh:: reescrito quantas vezes for preciso por quê?... porque 
um erro... a gente conserta... depois ele vai olhar no que errou e vai 
existir outros erros então só assim ele vai conseguir... né? éh/éh:: 
escrever bem e o interessante é o seguinte... quanto mais se lê melhor 
se escreve porque a partir do momento que você lê que você olha... 
quando um profe/um aluno você entrega um texto a um aluno ele passa 
o/assim... por cima ele não sabe o que tá dizendo... ele nem precisa 
saber ler agora a partir do momento que o professor começa a ler com 
entusiasmo... com enTONAÇÃO com uma voz aí ele começa a 
despertar o interesse por aquele texto... e pode ter certeza que ele fala 
daquele texto perfeitamente bem e ele vai tentar escrever sobre ele... 
a::í entra mais uma vez o professor prá tentar consertar os erros que 
ele/que ele escreveu... que prá eles estão certo... mas se qualquer uma 
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outra pessoa for pegar talvez não consiga decifrar o que ele escreveu 
entendeu? 
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DOC quer dizer prá você... a a proposta ela não... ela não... não trabalha... de 
forma aprofundada... essa relação entre som e grafia [ou fala e escrita 
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P6 [é... e escrita 
não ela/ela deixa um pouco a desejar... ela precisa ser mais éh/éh::... 
aprofunda::da detalhis::ta entendeu? prá que possibilite o professor a/a 
a criar éh::: meios... formas prá poder se trabalhar melhor... bem... 
a/a/aquele professor que ele tiver o interesse de/de/de entendeu? de 
produzir mais ele vai pesquisar... em outros cantos em outros lugares 
mas assim aqueles que não tiverem vai ficar um pouco a desejar 
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DOC e na sua sala de aula essa questão de relacionar... fala e escrita... isso 
aparece quando você está ensinando? 
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P6 aparece... aparece MUI::to... porque olhe éh/éh:: existe pessoas que diz 
“eu sei escrever”... aí escreve o que a gente faz no quadro mas não lê... 
como é que ele sabe escrever se ele não sabe o que tá lendo?... ele sabe 
apenas copiar... e é até interessante que ele copia até as letras de 
acordo... se a letra for a letra éh:: cursiva no quadro ele copia cursiva... 
se a letra for letra de fôrma no/no no livro ele copia a letra de fôrma 
mas ele não sabe o que tá copiando... é preciso que ele entenda e que 
ele ASSIMILE a leitura como a escrita porque ambas andam juntas... 
você não pode ser... um leitor fluente... né? e um escritor mau... porque 
se você é um leitor fluente a tendência é você ser escri/escritor bom... 
porque uma está interligada a outra não é verdade? então HÁ 
necessidade sempre sempre em sala de aula assim... a escrita ela... 
depende muito da leitura... PRINCIPALMENTE da leitura e vice-versa 
certo? quando você fala você/você fala prá um aluno... éh:: de olhe a 
CÓPIA... é excelente... principalmente o ditado de texto... o ditado de 
texto assim quando o aluno tá numa forma mais elevada... mas como é 
que você vai fazer um ditado de texto na alfabetização? você num 
iniciou a alfabetização?... eles num conhecem algumas letras?... eles 
não vão conhecer frases?... você já pode começar o ditado de frases... 
porque aí vai esTIMULAR ele esCUTAR e grafar... e depois vai 
estimular ele ler e saber onde errou... então quando a sala tiver assim 
de uma forma mais desen/éh/éh:: evoluída... que isso vai ser eu acho 
depois do meio do ano que você trabalhar todo aquele processo de 
conhecimento das le::tras de conhecimento de pala::vras de juntar... 
que ele já puder formular frase... porque eles têm que sair no final do 
ano sabendo ler... é esse o nível de alfabetização não é eles saírem no 
final do ano sem saber de nada... então depois do meio do ano que eles 
já puderem éh/éh:: formular frases... você PODE fazer um ditado de 
frases por quê? porque é que você vai... escu/eles vão escuTAR... e vão 
graFAR... e eles vão grafar e depois que eles grafam eles vão ler o que 
grafaram o que escreveram e aí eles vão PERCEBER o erro... né? que 
houver e não vão mais errar... o interessante é isso 
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DOC então nessa fase éh:: eles perguntam prá você por que que... eu/eu eu 
digo mininu e [escrevo menino? 
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P6         [isso… menino... pergunta pergunta até mesmo porque 
a palavra é me-ni-no... quando/você veja bem... se o professor ditar prá 
ele mi-ni-nu o professor está errado porque a palavra é me-ni-no 
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P6 mininu é... na hora da fala então cabe ao professor se corrigir em 
relação a isso... eu não posso chegar na sala/miniNU... não... se eu sou 
o exemplo e se eu estou lá prá poder éh:: retificar alguns erros de fala... 
que vão prá lei/prá escrita eu tenho que pronunciar... corretamente... tá 
certo que algumas outras palavras podem ser difícil mas eu tenho que 
pronunciar corretamente prá que eles perce::bam a diferença porque 
você não pode chegar prá um adulto e dizer “tu tá errado... não é 
mininu não é me-ni-no” nã::o... você tem que... na/ele tem que 
perceber por si só e eles percebem que eles são altamente inteligentes... 
o erro... a partir do momento que você pronuncia... o/o o me-ni-no ele 
vai perceber ele pode escrever mininu mais depois ele vai perceber 
que não é... entendeu? a forma que o professor fala... a forma que o 
professor se dirige a ele... é a forma que ele se assemelha a esse 
professor... então eles vai/eles vão retificar os seus erros pelo que o 
professor é em sala de aula... entendeu? olhe criar situações em que ele 
perceba esse erro é interessante... o interessante não é você 
repreender... até mesmo porque matar de vergonha um monte de gente 
em sala de aula na frente de um monte de pessoas já adulta não é 
interessante... você repreenDER você vai perder os seus alunos de não 
ficar nenhum... agora você criar situações... éh:: por exemplo situações 
de matemática uma aula de matemática que leva português também... 
éh::: fomos pesquisar pedi prá cada um fazer uma lista de compras do 
que eles compram na casa deles... fizeram essa lista e:: mandei 
escrever mandei grafar mandei escrever cada lista de cada nome arro::z 
feijã::o... quando eles trouxeram eu passei olhando caderno por 
caderno... aí eu observei o quê? grafias erradas... o nome arroz errado 
algumas grafias erradas... o que foi que eu fiz?... eu não cheguei prá 
nenhum deles e disse “isso aqui tá errado” não... simplesmente peguei 
um cartaz bem grande e escrevi TODOS os ingredientes que eles 
trouxeram nessa feira... pedi prá que eles olhassem os que tinham na 
lista deles sabe o que aconteceu? aqueles que grafaram errado 
automaticamente já apagava e ia corrigindo sem ser preciso (   ) que 
tava errado... entendeu? ali pronto ali é uma certeza eles não errarem 
mais e se errarem eles vão lá buscar prá saber se é errado... e a partir 
dessa aula além de eu trabalhar a grafia eu trabalhei a leitura eu 
trabalhei matemática... porque eu peguei comecei dizer éh:: “se você 
compra uma caixa de sabão e você compra um detergente quanto foi 
que deu os dois?” certo? trabalhei... ciências com reciclagem... então... 
uma aula dessa não tem nos livros mas um professor ele pode fazer... e 
não é o dia-a-dia deles?... eles não fazem feira?... eles não chegam lá 
com cinqüenta reais e fazem a compra e recebem o troco?... não se 
pode trabalhar assim? po::de... eu não posso trabalhar grafia nessas 
palavras que uma pala/uma palavra do dia/umas palavras do dia-a-dia 
que eles conhecem? que eles sabem? po::de... entendeu? e isso tudo 
CLARO... no decorrer da alfabetização 

336 DOC então para você a escrita... não representa a fala? 
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P6 representa... aí/aí é onde tá... representa porque olhe éh/éh:: digamos 
que você:: a FALA... ela/ela é como eu já lhe disse ela é/é:: o que se 
cria do dia-a-dia de uma pessoa... mas a escrita ela representa a fala a 
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partir do momento que eu escrevo uma carta prá ti... né isso?... o que 
eu estou escrevendo é a minha fala... se você ler uma carta e esta carta 
estiver numa forma éh/éh:: não escrita corretamente é a minha fala que 
está indo nessa carta... a diferença é que você não está escutando o som 
da minha voz e sim as letras que estão nesta carta... então é uma forma 
de escri/de leitura de escrita éh:: eu não tô/eu não tô mandando prá 
você como eu falo? 

347 DOC mas assim... na relação som... grafia... uma representa a outra? 
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P6 NÃO... infelizmente não... o SOM né? que é o fonema... o SOM ele 
tem sons que totalmente diferente por exemplo o /ch/ do /x/... né isso? 
chapéu... se eu pronunciar /chapéu/ por que não meu aluno não vai 
escrever chapéu com x?... num tem o som do /x/? não é um dígrafo 
que/que tem o som do /x/? né? a::í:: ve::m né? mais uma vez o 
professor com a técnica éh:: com a forma... éh:: com MUITO ditado 
com MUITA apresentação daquela pala/palavra prá que o aluno 
consiga identificar as diferenças porque o fonema éh/éh:: ele/ele é 
pronunciado de uma forma diferente e a escrita é outra completamente 
diferente...   as  normas  gramaticais  dessa  escrita  ela  é  diferente da 
(  )que você fala... se eu falo /CASA/... né? o fonema /CASA/ eu tô 
pronunciando um /k/ um /a/ um /z/ e um /a/... mas na escrita é c a s a 
então é interessante que o aluno ele CONHEÇA a palavra... ele 
conheça a palavra como se fala e como se escreve... e a gente percebe 
muito que isso não acontece devido eles não terem essa ligação com a 
questão do som e a questão da escrita 
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DOC então prá você isso é uma das dificuldades... [de ensinar a língua 
escrita... aos jovens e adultos? 
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P6  [mui::to grande... 
mui::to grande... 
éh:: eles querem escrever o que eles pronunciam... né? e não/não pode 
não existe isso... tem que mostrar tem que arranjar uma forma e tudo 
isso olhe... tem que ser de forma sutil... tem que ser de uma forma 
assim... tem que ter jogo de cintura... tem que mostrar o erro sem... sem 
dizer necessariamente que é um erro... né? tem que desperTAR... 
porque na verdade nós/tam/a gente forma cidadãos né isso?... são 
pessoas então... se eu chegar lá e disser assim “ESTAR ERRADO”... 
ele vai corrigir e vai errar futuramente... se ele perceber o erro... aí ele 
não vai mais errar... porque ele vai ter o discernimento de diferenciar 
uma coisa da outra... tá entendendo? e/e nós não estamos lá não só prá 
aprender a ler e escrever não... aprender a lidar com/com o mundo em 
que vivemos com as coisas que estão... discutir olhe... discutir 
política... na escola... trabalhar... leitura oral leitura escrita trabalhar 
éh:: estudos sociais geografia história... tudo isso pode-se trabalhar 
com um único tema... política... eleições... certo? éh:: coisas que 
acontecem no dia-a-dia... pego um jornal... eu chegar na escola com 
esse jornal... que meus alunos não sabem ler... eu chego em casa com 
esse jornal com essa notícia e começo a ler pá/pá/pá/pá e se eu 
desenvolver... um debate sobre isso? é uma forma de leitura? é::... e se 
eles já sa/souberem grafar alguma coisa se eu pedir prá eles escreverem 
alguma coisa uma fra::se alguma opinião... eu estou GRAFAN::DO a 
leitura que eu fiz eu estou desenvolvendo a/a a participação deles em 
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sala de aula e a forma de pensar... num é interessante isso? então a 
linguagem não se limita exclusivamente a saber LER e a escrever 
não... tem que LER saber o que LEU interpretar e passar pro papel 

393 
394 
395 
396 

DOC éh:: a proposta trabalha também além da linguagem oral... lendo 
tex::tos e:: éh:: produzindo textos... para você... fala e escrita são dois 
códigos lingüísticos diferentes ou são... dois modos de funcionamento 
da língua diferentes? 
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P6 eu acho que são dois modos de funcionamento diferentes porque na 
verdade éh:: um está ligado ao outro... né isso? éh:: a forma de você ler 
e de você grafar éh/elas não é que elas sejam distintas... uma tá 
interligada a outra... agora é como eu já lhe disse a grafia ela é um 
pouco mais difícil do que a linguagem... porque a grafia ela possui 
regras ela possui normas e a linguagem não 

403 
404 

DOC a:: a proposta... em relação à:: à leitura e produção de textos... como é 
que a proposta... trabalha essa questão para jovens e adultos? 
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P6 olha assim... éh/éh::... eu acho que ela/ela ficou... essa proposta em si 
ela trabalha de uma forma muito muito superficial... porque... trabalhar 
né? leitura e escrita de textos com jovens e adultos ela/ela é bem mais 
complexa... éh:: ela requer muito mais... porque um/um aluno ele não 
vai pegar um texto qualquer... um texto qualquer e vai e vai interpretar 
esse texto prá poder escrever um outro não... é preciso que o professor 
ele trabalhe esse texto em sala de aula é preciso que esse professor 
ele/ele éh:: analise esse texto e a proposta diz aqui diz só le::r né? e 
depois redigir um novo texto e não é bem assim... seria interessante 
éh::: leituras de cena... a partir de leituras de cena éh:: aí sim pode se 
produzir um bom texto... éh:: leituras de frases a partir de frases 
produzir um outro texto... é interessante também que você faça éh:: um 
debate... depois desse debate aí sim pode se produzir um texto... levar 
um texto prá sala éh:: ler passar a semana todinha éh:: len::do éh:: 
fazendo interpretaçã::o procurando palavras desconhecidas éh/éh:: 
interpretando a fundo esse texto depo::is pedir prá que o aluno faça 
uma síntese desse texto é excelente é uma produção textual então a 
proposta em si ela ficou muito/muito superficial... certo? é preciso 
assim... técnicas melhores prá que ela possa éh/éh:: abranger mais e 
atender às necessidades do alunado... que é o ser principal daquele 
conjunto né? 
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DOC e especificamente em relação ao ensino da língua escrita... como ela... 
como a proposta... trabalhou essa questão do:: do sistema alfabético? 
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P6 ela/ela trabalhou na questão assim de/de de levar prá sala né? éh:: algo 
que eles já conhecem e a partir daí explorar... né? a questão do/do 
alfabeto a questão da palavra (   ) como eu te disse né?... é certo 
corretíssimo porque levando o que eles já sabem levando o que eles já 
conhecem fica mais fácil de você trabalhar a leitura e a escrita né? 
essa/essa foi um tema que realmente foi/foi interessante... agora que é 
preciso... éh:: que tenha assim... uma atenção especial prá o que levar 
prá sala... né? prá que:: o que levar dê consistência eles consigam 
assim entender interpretar porque se você levar qualquer coisa e não 
SOUBER como manusear éh::: digamos assim esse recurso... acaba 
complicando acaba embaraçando mais do que eles já estão 
embaraçados 
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DOC quando você diz assim levar à sala isso significa... éh::: a questão do 
conteúdo... [e dos objetivos éh:: de como trabalhar a... a língua em sala 
de aula? 

443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 

P6 [(   ) material... do material concreto... isso 
olhe... o conteúdo e os objetivos... éh:: quando você éh:: planeja... que 
você bota objetivos e conteúdos... eles são flexíveis... o que é ser 
flexível? você (   ) os objetivos faz o conteúdo e faz uma estratégia... e 
você vai prá sala de aula... chegando lá:: se você perceber... que aquela 
estratégia não chegou ao seu alunado... o que é ser flexível? é você 
REFORMULAR... a sua estratégia o caminho que você quer ir prá 
chegar aos seus alunos... certo? éh:: o material que você escolheu 
talvez não tenha sido adequado foi o que eu/foi o que eu quis dizer... 
não adianta levar um MONTE de acessórios e não saber usar nenhum... 
né isso?... então tem que ter assim... éh:: uma dinâmica... tem que 
haver uma forma precisa prá que você atinja com eficácia o seu 
objetivo... porque você ter um objetivo como esse... ter um 
desenvolvimento como esse e você não saber interpretar e não saber 
aplicar essa proposta não lhe serve... essa proposta ela tem que ser 
adaptada... ao meio em que você está... se eu levar essa proposta do 
jeito que ela tá aqui e tentar empregar do jeito que ela está aqui na 
minha sala de aula eu não vou ter eu não vou obter sucesso... certo? 
porque a minha realidade é outra... agora... o que essa proposta tem 
aqui... que serve prá mim como assim... um roteiro prá que eu possa 
abrir prá novos horizontes possa pesquisar mais prá poder levar prá 
minha sala de aula... ela serve... serve como se fosse base... ela serve... 
agora assim... prá ser... PRIORIDADE... ela não me serve 
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DOC então isso quer dizer que... o professor precisa ter conhecimento sobre 
a língua... no caso a língua portuguesa para poder ensinar aos alunos  

468 P6 certo 
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DOC esse saber ele é fundamental [pro ensino... éh:: da língua... escrita não 
é? a/aos alunos sobretudo aos jovens e adultos 
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P6    [fundamental 
olhe muita gente acha que um professor qualificado –vou até mexer 
num ponto aqui mais aprofundado- muita gente acha que um professor 
qualificado é aquele professor que terminou a universidade e tem 
mestrado... o professor qualificado é aquele professor que tem 
experiência em sala de aula com jovens e adultos... é um professor que 
tem visão... é um professor que SABE o que quer e que sabe como 
chegar ao que quer... é um professor que não tem preguiça de ler... é 
um professor que não tem preguiça de pes/de pesquisar... é um 
professor que ANTES de ser professor ele educa os seus alunos... 
certo? necessa/olhe não precisa você ter um alto grau de estudo e você 
tentar chegar lá com esse alto grau de estudo não... não chega a nada 
não... você tem que saber interpretar o ser humano... ter uma visão de 
como é esse ser humano... conquisTÁ-LO e só depois... você entrar na 
vida dele como professor como educador... o que é difícil 

486 
487 

DOC então... então... você acha que não é importante o professor ter um 
[curso superior um mestrado? 

488 
489 

P6 [MUI::TO IMPORTANTE não abro mão é FUNDAMENTAL... agora 
ele precisa ter esse mestrado ele precisa ter esse doutorado mas ele 
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490 
491 
492 
493 
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495 
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498 
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500 
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504 
505 
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507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 

precisa saber como usar... você/muita gente termina... “vou fazer um 
curso superior”... só prá ter um salário melhor... nã::o olhe até um 
doutorado você precisa se reciclar... porque o estudo muda com o 
passar dos anos... se você terminou há seis sete anos atrás você não 
pode pegar um livro ler? você não pode pesquisar? o que eu tô 
tentando dizer é isso é você não se acomodar... certo? é essencial você 
ter um mestrado é essencial você terminar a universidade você ter um 
doutorado é essencial mas o essencial também é você não se acomodar 
ao que você já tem... “eu já tenho isso já tenho aquilo”... é busCAR é 
LER é tentar se entroSAR com o meio em que vive é tentar ver é tentar 
discuTIR certos temas e não jamais se acomodar ao que você tem... “eu 
tenho tudo”... e não sabe de nada... porque o tudo éh/éh:: F. é 
interessante que tudo que você aprende hoje... no futuro você tem que 
reciclar porque você já tá ultrapassado... infelizmente a educação ela é 
assim... e:: infelizmente não... felizmente porque o professor ele não 
tem que sentar e se acomodar não... tem professor que nem faz plano 
de aula o seu caderno de plano de aula é do ano passado... tem 
professor que tem essa/essa negligência... como se a turma não fosse 
diferente como se os alunos não fossem diferentes... tem professor que 
nem plano de aula faz... porque acha que é o dono do mundo e quando 
chega numa sala sabe dar aula... se você não LER... se você não 
pesquisa... se você não planeja... se você não analisa seus erros... 
porque o/o interessante é toda vida que você chegar em sala de aula...  
sair da sala de aula é você fazer uma análise... “o que foi que eu fiz... 
eu atendi meus objetivos... onde eu errei... no que eu posso melhorar... 
como vai ser o amanhã”... porque se não for assim... nós não vamos 
conseguir ser bons educadores e nem vamos ter bons alunos não... de 
JEITO nenhum 

518 
519 
520 

DOC éh:: ainda voltando um pouco para... a questão da... da proposta sobre o 
ensino da língua escrita... como você compreendeu... a:: a parte que 
fala sobre a análise... lingüística? 

521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 

P6 olhe essa questão de análise lingüística é muito difícil... porque:: até na 
preparação né? éh:: dos professores (  ) como já foi citado ela é 
superficial... né isso? então é preciso assim ter um conhecimento bem 
profundo prá análise lingüística... então ela ela prá ser aplicada em uma 
sala de aula o professor tem que tá preparado... como é que eu vou 
cobrar uma coisa que nem eu mesma sei?... né? e então tem que se 
preparar e a análise lingüística ela se torna assim... éh/éh:: muito 
complexa prá os alunos... muito difícil prá eles... porque se eles estão 
começando agora e já vão analisar... né? a não ser que seja uma análise 
assim superficial... que o superficial que nós temos seja o superficial 
dele como por exemplo... éh::: analisar um sufixo e um prefixo... de 
uma forma SUPERFICIAL porque quando abrange o conteúdo ele é 
bem mais complexo né? agora... fazendo assim só prá ele entender o 
que é um sufixo que é o que vem depois da palavra do radical e o que é 
o prefixo que é o que vem antes... se pode ter agora análise assim 
profunda é MUITO MUITO complicado... muito mesmo 

537 
538 
539 

DOC então prá você a a... a... a proposta em relação a esse tópico da da 
análise [lingüística ou essa relação com a linguagem ela não é simples?
[ela é complexa tanto para o professor como para...  
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540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 

P6   [lingüística  
NÃO 
[é bem complexa... como para o aluno 
agora bem que o professor ele pode até tentar... éh:: ele estuda ele pode 
até ter um conhecimento prévio ele pode ter até aprofundado agora 
realmente prá passar pro aluno de nível de alfabetização é um pouco 
mais complicado... a não ser QUE... seja superficial... né? éh:: 
analisa::r... o/o substanti::vo analisar alguns termos das palavras tá 
entendendo? éh:: assim tudo bem... mas prá aprofundar realmente no 
nível de alfabetização é impossível 

550 
551 

DOC você já participou ou participa de cursos de formação de professores 
para alfabetizar jovens e adultos? 

552 P6 eu já participei mas atualmente eu não estou participando 
553 DOC e nesse [nesse... 
554 
555 

P6             [até porque ainda não apareceu nenhum ((risos)) interessante 
esse ano 

556 
557 

DOC e:: e nesse curso que você participou... o/os conhecimentos lingüísticos 
sobre o ensino da leitura e da escrita foram trabalhados? 

558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 

P6 de certa forma sim... certo? agora éh/éh:: veja bem... éh::: tudo o que se 
trabalha num curso... serve prá você? serve prá o seu enriquecemento 
agora quando você vai utilizar isso no seu dia-a-dia na sua sala de aula 
você precisa fazer uma série de adaptações né? porque só o profeSSOR 
ele sabe a necessidade que existe em sala de aula... é preciso assim 
fazer... éh/éh:: um/um exercício de sondagem... (   ) um exercício de 
sondagem só escrito tá entendendo? sondagem em tudo... na/no 
exercício oral... éh:: no que eles sabem e trabalhar em cima das 
dificuldades deles... aí sim você pode empregar a questão da lingüística 
porque você trabalhando assim você pode sondar o que ele não sabe 
tentar consertar e tentar empregar mais alguma coisa 

569 
570 

DOC e você lembra assim de como foi abordado essa questão da lingüística 
nesse curso que você participou? 
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585 
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589 

P6 olhe éh/éh:: existiram várias técnicas –deixa eu ver se eu lembro uma 
mais precisa-... não assim no momento não lembro não... mas teve/teve 
uma muito interessante uma que foi com fichas... certo? ela/ela... éh:: 
destrinchou em fichas palavras soltas e que:: dessas palavras foram 
montadas éh:: frases com essas fichas e a partir dessas frases montadas  
depois (   ) palavra por palavra os alunos foram tentar identificar éh:: 
essas palavras éh:: de que elas são forma::das se é um substanti::vo se 
ele era deriva::do se ele não era tá entendendo? éh:: tipo uma dinâmica 
tipo um/uma estratégia prá poder essa identificação... foi fichas e essas 
fichas a gente formou né? formulamos... frases os/nós próprios 
professores porque nós éramos os alunos... e:: depois dessas frases e 
aí... (  ) aí começava as indagações um perguntava éh:: “a/a 
floricultura” éh:: por exemplo né? “é um substantivo? é" que classe 
gramatical ele é? é derivado primitivo tal então aí foi se estudando essa 
parte mas é como eu já lhe disse a questão da lingüística ela só pode 
ser estudada... depois que o aluno tiver previamente alfabetizado... 
certo?... porque ele não vai/ele vai até ter um conhecimento mas ele 
não vai assimilar com tanta... ele não tem o cogniTIVO... éh/éh:: assim 
preparado prá assimilar essa informação 
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590 
591 

DOC mas... o que você tá colocando aí é a gramática? ou a lingüística no 
sentido do:: desse estudo da linguagem? 

592 
593 
594 
595 
596 
597 

P6 que uma tá interligada a outra... né isso? se eu perguntar a ele o/éh/éh:: 
o que é um substantivo éh:: éh:: simples um substantivo comum 
substantivo derivado eu vou tá empregando a gramática e não vou tá 
trabalhando a lingüística dele?... né? não deixa de ser uma gramática 
não deixa de ser um conteúdo não deixa de ser... éh:: uma forma de se 
trabalhar 

598 
599 
600 

DOC em relação à:: à proposta... como você compreendeu... a parte que 
trabalha os blocos de conteúdo e os objetivos didáticos da língua 
portuguesa? 

601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 

P6 só um minutinho aí... bom ele/ele trabalha assim no sentido que 
ele/ele/éh/o professor ele leva ao aluno né? a:: entender a compreender 
o que ele:: escreve... então quando ele fala no bloco do conteúdo  
objetivo didático éh:: os objetivos do professor ele começa a ser 
alcançado a partir do momento em que ele comça a trabalhar leitura e a 
escrita dessa leitura corretamente né? então quando ele fala éh/éh/o 
professor ele ajuda... éh:: a melhorar essa escrita... né? essa leitura 
alcançando os seus objetivos... entendeu? eu vejo nesse sentido 

609 
610 
611 

DOC éh:: como articular… as concepções... lingüísticas... ou as concepções 
da língua... da linguagem... que estão éh:: apontadas na proposta nessa 
proposta com a sua prática pedagógica de ensinar a ler e a escrever? 

612 P6 assim uma metodologia que eu possa… 
613 
614 

DOC sim você acha que é possível articular [essa proposta... com a sua 
prática? 

615 
616 
617 
618 
619 
620 

P6  [é...é... é possível porque... 
desde que você crie situações né? o professor ele/ele tem que criar 
situações em que envolva o alunado e:: prá que proporcione a isso... 
então criando situações do dia-a-dia do cotidoano/do cotidiano prá que 
eles consigam... né? fazer essa (  ) consigam redigir consigam ler 
consigam interpe/in/interpretar prá que se atenda esse objetivo 

621 DOC então você acha que éh:: é possível essa articulação? 
622 
623 
624 

P6 é:: eu acredito que sim... olhe abrir espaço prá conver::sa éh:: o diálogo 
éh:: quando você propici/éh/éh:: proporciona assim situações do dia-a-
dia... você... abre espaço prá isso entendeu? prá poder se [se fazer... 

625 
626 

DOC [isso em 
relação a ao ensino da leitura e da escrita [a partir da linguagem oral 

627 P6 [isso... isso 
628 
629 

DOC éh:: e por que muitos alunos da educação de jovens e adultos... não 
conseguem aprender a ler e a escrever? 

630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 

P6 éh:: aí olhe veja bem éh/éh:: a questão como eu já lhe disse eles/eles 
têm a mente mais cansada não é? eles têm aquela coisa assim de/de 
éh:: já virem cansados já virem estressados então... eles vão aprender 
se tiVER éh:: uma forma uma maneira de chegar até a eles... então... 
nem todos nem todos usando a situação usando debates usando 
éh/éh::... digamos assim a conversa vão conseguir... aí cabe ao 
professor procurar outras técnicas outra maneira até mesmo dar uma 
atenção assim em especial a esse aluno... que ele tem real/quando o 
aluno ele realmente tem a dificuldade de aprender a ler e a escrever É 
PRECISO que você tenha uma atenção especial para com esse aluno... 
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640 
641 
642 
643 
644 
645 

não discriminá-lo entendeu? mas éh:: tentar trazer situações novas prá 
ele tentar procurar outro meio prá que chegue até esse aluno... bom 
nesse caso essa proposta aqui ela não vai ser interessante prá esse 
aluno então você a... digamos assim você flexiona ela certo? buscando 
outros meios juntando os dois e tentando chegar a uma solução prá 
esse aluno... porque existe alunos que têm deficiência 

646 
647 

DOC éh:: você... gostaria de ressaltar mais algum… algum ponto assim da 
proposta? 

648 
649 
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651 
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653 
654 
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657 
658 

P6 não assim no momento... em geral em geral assim a proposta ela tem 
ela tem uma parte... certo? que... é cabível né? são... serve prá:: a gente 
trabalhar prá gente fazer a questão assim... éh:: de levar o concreto o 
que eles já conhecem prá poder estimular a leitura estimular a escrita 
éh:: tem umas partes muito difíceis que são que são preocupantes 
porque não/não não dá prá se éh:: prá se empregar em uma sala de aula 
né? a questão da lingüística... e:: eu acho que deveria assim... melhorar 
um pouco mais essa proposta né? levar mais assim prá... prá realmente 
prá questão dos jovens e adultos prá como é... prá tentar éh:: de certa 
forma... – como é que eu vou dizer? – ficar de fácil acesso prá o 
professor prá passar prá o aluno 

659 
660 
661 
662 

DOC então você concorda que.... o pro/é preciso que o professor tenha 
conhecimento lingüístico [sobre a língua para se preparar não é? e e 
esse saber seja importante para ensinar ao [aluno e sobretudo ao jovem 
ao/aos alunos jovens e adultos a/a leitura e escrita 

663 
664 
665 
666 
667 
668 

P6  [é preciso 
     [é preciso 

éh:: que a partir do momento que você/você tem um conhecimento 
profundo... você vai ter segurança... de aplicar qualquer conteúdo que 
seja né? e fazer com que o aluno éh:: aprenda e atenda às expectativas 
do professor 

669 
670 

DOC eu agradeço a sua participação... éh:: nessa nossa conversa sobre a:: a 
alfabetização de jovens e adultos 

671 
672 

P6 eu é que agradeço qualquer coisa... precisando... espero ter atendido às 
necessidades 
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ANEXO E – Relato da Escolaridade e Formação das Professoras Entrevistadas 
 
 
(P1) 

 

Nasci na cidade de Catolé do Rocha, no Estado da Paraíba. Durante a infância e 

início da adolescência, morei na periferia, pertencendo a uma família de origem pobre, com 

pai e mãe que tiveram pouquíssima formação escolar. Mesmo assim, meus pais sempre me 

passaram um grande incentivo à valorização da escola como um meio de ascensão cultural e 

social. Apesar de, em nossa família, até aquele momento só tínhamos uma pessoa que estava 

enveredando pelo lado do estudo, uma tia que até hoje é um exemplo de conquista para nós, 

através do constante ato de estudar. 

Em 1981 fui à escola pela primeira vez, apesar de que há muito tempo já desejava 

estudar, pois uma amiga de infância e vizinha, já freqüentava a escola, cursando o Jardim da 

Infância. Então meu sonho era estudar. Cheguei muitas vezes a bater na minha amiga por a 

mesma chegar na porta da minha casa e ficar desdenhando de mim porque eu não estudava. 

Então meu primeiro dia de aula foi um sonho. Ingressei na escola com seis anos de idade para 

cursar o pré-liminar, nos dias de hoje, conhecido como alfabetização. Lembro-me que nesse 

tão sonhado dia minha mãe foi me deixar no colégio e quando cheguei na sala de aula fui logo 

me sentando na cadeira e liberando minha mãe. Eu não precisava dela naquele espaço. Tudo 

era novidade pra mim. Meus colegas de turma quase todos já vinham do Jardim da Infância. 

Então no meio do ano a turma foi dividida no pré-fraco e no pré-forte, eu fiquei no pré-fraco. 

Lembro que tinha muita vontade de aprender, mas, ao mesmo tempo, uma certa insegurança. 

Também, não gostava de ser identificada como aluna do pré-fraco. Acho que foi a vontade de 

ser forte, aliado com a importante ajuda da minha professora Idália que me fez chegar à 

“aprendizagem”. Também acho, que mesmo não tendo passado por uma educação infantil 

anterior à escola, indo a escola pela primeira vez aos seis anos de idade, devagarzinho fui 

chegando à maturação do processo de aprender. Ainda lembro das primeiras letras que 

aprendi a desenhar, uma folha de caderno só dava para ser usada com uma palavra, no início 

eu não tinha coordenação para escrever nas linhas, coisa normal para iniciantes, só que no 

meu caso ultrapassava o normal, mas minha querida professora acreditava em mim, me 

incentivava. Assim, no final do ano, eu sabia ler e escrever. Como os alunos do pré-forte, fui 

aprovada para ingressar na primeira série. 

No período de 1982 a 1985 cursei o primário. Fui ficando mais confiante no 

processo de aprender, sempre lembrando das palavras da professora Idália quando me dizia 
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com carinho que eu era capaz de aprender. Nesse momento não existia a questão de ser fraco 

ou forte de maneira tão clara. Muitas vezes me sentia marginalizada porque não tinha letra 

bonita, ou porque morava na periferia e as minhas colegas nunca queriam ir fazer trabalho na 

minha casa. Contudo, o fato de não ter a letra bonita, nem de ter uma posição social 

destacada, não foi empecilho para o desenvolvimento da minha aprendizagem. Eu diria que 

foi até um impulso para o meu crescimento, fiz da dificuldade o primeiro passo para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Nas primeiras séries iniciais, aprendi decodificar palavras, 

fazer cópias, fazer operações. 

De 1986 a 1989 cursei e conclui o ginásio. Nesse período estudei algumas 

disciplinas apenas de maneira decorativa, coisa que não tinha muita habilidade, nas 

disciplinas que podia questionar me saía melhor. 

Em 1990 mudo com minha família para a cidade de Cajazeiras, também no estado 

da Paraíba. Entre os anos de 1990 a 1992 concluo o científico. Fiz o científico, mas meus pais 

queriam que eu tivesse feito o pedagógico, pois, era uma opção de trabalho para quem é 

pobre. Resisti a essa regra ditada por meus pais e de certa forma, com uma representação 

muito forte no imaginário popular. Então fiz vestibular a primeira vez pra Engenharia de 

Alimentos, eu não sabia direito o que seria esse curso, mas ouvi alguém falar e fiz, ou seja, eu 

não sabia que carreira queria seguir, sei que seria qualquer uma que não fosse a de professor. 

Não passei no primeiro vestibular. 

Em 1993 comecei a trabalhar no comércio e dei continuidade ao curso de Técnico 

em Contabilidade que já tinha iniciado no ano de 1992 quando estava concluindo o científico. 

Terminei o curso técnico em 1994, mas também não continuei na área. 

Sempre ia fazendo vestibular pra uma coisa diferente sem conseguir êxito em ser 

aprovada. 

No início de 1996 estava desempregada e uma amiga que fez o pedagógico, na 

época que eu deveria ter feito me convidou para dar aulas de reforço numa escolinha da 

cidade, pois a diretora a tinha convidado e a mesma estava sem tempo. Como estava 

desempregada e na época do científico e técnico em contabilidade estava sempre revisando as 

matérias com minhas colegas, resolvi aceitar. Passei o ano de 1996 ensinando reforço a alunos 

de 1ª série a 8ª série. 

No ano de 1997, fui convidada pela diretora da escola que dava as aulas de reforço 

para assumir uma turma de maternal. Aceitei a proposta um pouco preocupada, pois tinha a 

consciência que não tinha formação adequada. Então resolvi fazer o Logos II – para poder 

ensinar de maneira regulamentada. 



 

324

Então no ano de 1998, sabendo e aceitando a minha vocação para professora, pois 

lembro que desde criança nas minhas brincadeiras eu era professora, resolvi fazer o vestibular 

para o curso de licenciatura em Pedagogia. Passei na primeira posição. 

Minha formação em Pedagogia foi bastante significativa, pois tive a oportunidade 

de conhecer algumas teorias tanto no aspecto pedagógico como psicológico do ato de 

aprender e ensinar desconhecidos até então. Dessa forma, minha sala de aula na Educação 

Infantil, era meu laboratório, no qual muitas vezes tinha a oportunidade de fazer relação entre 

teorias estudadas no curso de Pedagogia com a própria prática docente. Aproveitei meu curso 

o máximo que pude, dentro das minhas limitações e do próprio curso. 

Depois que descobri o que queria ser investi na minha formação, participei de 

simpósios, congressos, cursos de extensão, fui bolsista de projeto de extensão, participei de 

grupos de pesquisa e continuava lecionando. 

Nos anos de 2001 e 2002 fui bolsista do projeto de extensão universitária 

Educando com Arte, nesse projeto comecei a trabalhar com Jovens e Adultos no processo de 

alfabetização. Foi uma tarefa muito difícil, porque reconhecendo a importância do curso de 

Pedagogia, o mesmo não prepara o professor para trabalhar com o processo de alfabetização 

seja de crianças ou de jovens e adultos, de maneira adequada. Sinto a falta de conhecimentos 

específicos da área da lingüística, pois aprendi a ler e a escrever, mas tenho a consciência que 

faltou aos meus professores, bem com a mim na qualidade de professora da Educação Infantil 

e da EJA uma formação contínua e especializada, para compreender como deve ser uma 

prática em alfabetização. Entendo que a prática docente em alfabetização deve, ainda, ser 

entendida sob os aspectos das teorias, das técnicas, do conteúdo, da didática, da metodologia, 

da criatividade. Após a conclusão da graduação em Pedagogia, submeti-me à seleção para o 

mestrado em Educação, no Campus da UFPB, em João Pessoa. Aprovada, realizei esta pós-

graduação, defendendo meu trabalho de dissertação em 2006. 

Entendo que, nos dias de hoje, ainda se coloca em sala de aula pessoas sem 

formação adequada para o desempenho da profissão docente. Assim como eu entrei na sala de 

aula um dia sem a devida formação, existem muitos que também entraram e que ainda se 

encontram na profissão sem ser profissionalizados. Tive a consciência e a preocupação em 

entender a minha formação e a minha prática docente, coisa que faço constantemente no dia-

a-dia da sala de aula, hoje, como professora do Ensino Superior, mas reconheço que é por 

causa de professores sem formação que alfabetizam tanto crianças como jovens e adultos que, 

mais na frente, encontramos grandes problemas de pessoas que não compreendem o que lêem 

e o que escrevem. 
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Acho que o processo educacional brasileiro banaliza o ato de se alfabetizar. Fui 

alfabetizada apenas aprendendo a decodificar palavras, e se a minha professora não fosse uma 

pessoa carinhosa e paciente, talvez eu fosse hoje um fracasso escolar, pois eu não 

compreendia o que fazia apenas fazia porque não queria ser fraca, porque queria crescer e, 

naquele momento, escrever as palavras e decodificá-las era preciso, era acima de tudo 

desejado. 
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(P2) 

 

“Ninguém nasce educador ou marcado para ser 
educador. A gente se faz educador, a gente se 
forma educador, permanentemente, na prática e 
na reflexão da prática.” (Paulo Freire) 

 

Nasci em Cajazeiras, município do Alto Sertão Paraibano, a quarta filha de uma 

professora primária, e de um sapateiro, que me ensinaram as primeiras lições de vida. Fui 

“escolhida” para ser a “professora” de meus irmãos mais novos, uma vez que a mais velha 

ajudava meu pai na sapataria com minha mãe, e eu, sem escolha, ficava em casa cuidando dos 

menores. 

Comecei minha vida estudantil na cidade onde nasci e vivo até hoje. Iniciei meus 

estudos no Aprendizado, antiga escola do Estado onde me alfabetizei aos cinco anos, em 

1977. Recordo-me bem dos intermináveis exercícios repetitivos do ba-be-bi-bo-bu, dos 

textinhos sobre Lili e a menina do doce, presentes na cartilha. Como lá não tinha primário, fui 

estudar no Instituto Monte Carmelo, dirigido pelas irmãs e onde concluí o primário. Foram 

“cinco” anos de primário. Digo cinco porque ao me alfabetizar em idade precoce, tive de 

repetir a 3ª série duas vezes, pois de acordo com a legislação e segundo a direção, a idade 

certa para terminar o primário era aos dez anos, pois as escolas estaduais não me receberiam 

na 5ª série. Cinco anos bem vividos, estudados, tanto no que diz respeito à formação inicial 

como a religiosa. As lembranças são muitas: da professora lendo-nos Monteiro Lobão, da 

outra chamando-nos, individualmente, ao “pé do birô” pedindo a lição do dia ou a tabuada, da 

formação da fila no pátio para rezar e uma vez por semana cantar o Hino Nacional, da ida à 

pequena biblioteca da escola, do pé de groselha no meio do pátio, uma delícia! Sem falar que 

era moleca de recado da professora e das irmãs, escrevente de minha avó, de minha madrinha, 

das amigas de minha mãe.... 

Assim, em 1982 concluí a 4ª série, minha mãe matriculou-me no Colégio Estadual 

Prof. Crispim Coelho, uma das poucas escolas que tinha o ginásio e o científico, e como era 

muito procurada não consegui vaga, tendo de ser transferida, pela própria administração, para 

o Colégio Diocesano Padre Rolim que dispunha de convenio com o Governo do Estado. Lá, 

lembro-me com carinho da minha professora de Português, aplicada e determinada em suas 

aulas de gramática. Quando digo gramática, refiro-me sim ao estudo da morfologia, eram 

frases e frases para classificarmos de acordo com a classe gramatical. Ah, quando não 

fazíamos em sala, ia como tarefa de casa, acrescida da copia de um texto do livro didático ou 
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de uma redação, onde ela dava o titulo e nós a desenvolvíamos. No outro dia, pontualmente, 

ela nos cobrava oralmente e pela lista da chamada às atividades, olhando a caligrafia, 

ortografia, pontuação, enfim, tudo que lhe chamasse a atenção. Dava o visto em quem tivesse 

feito, para que no final do bimestre servisse como um acréscimo na avaliação. A única 

recordação que tenho de leitura/obra literária completa que li, nessa fase, foi do livro que ela 

nos passou para prova, “A moreninha” de Joaquim Manoel de Macedo. 

Contudo, a leitura sempre fez parte do meu universo, muito mais familiar do que 

escolar, pois meus pais gostavam de ler. O meu pai, mesmo com pouco estudo e sem 

condições financeiras, trazia para casa os jornais “velhos” que ele arranjava para embrulhar os 

sapatos para conserto, e a revista “Sentinela”, dada por um de seus clientes protestante. Minha 

mãe foi meu maior espelho nessa área, além é claro de minha irmã mais velha que fazia das 

revistas românticas Sabrina, Bianca, Júlia e tantas outras um sarau de leitura. Estas revistas, 

até hoje, estão presentes em minha vida. Elas perdiam noites, como eu, lendo-as e, meu pai, 

até reclamava de minha mãe, pois ela esquecia de tudo quando estava com uma delas. 

E assim cheguei ao segundo grau em 1987, cursei o científico, contabilidade e, por 

falta de opção, o pedagógico. Era chegando ao 2º ano de cada curso e já começava outro. 

Nesse período, recebi os maiores estímulos de minhas professoras para seguir a profissão, por 

minha dedicação e aplicação aos estudos, especialmente a da Didática do Português. 

Tudo isso porque na cidade só tinha formação superior para professora e eu não 

queria. Foi no segundo vestibular, em 1992, que fui aprovada para a segunda opção em 

Pedagogia. Inicialmente, como trabalhava no comércio, e o curso era diurno, só fui liberada 

para sair uma vez por semana e na metade do horário, paguei uma disciplina. Ao deixar o 

trabalho pude dedicar-me mais aos estudos e fazer parte da monitoria de Didática. Terminei 

com demora e “iludida” que não iria para a sala de aula, a primeira habilitação em 

Administração Escolar. Iludida porque, ingenuamente, pensava que o cargo administrativo era 

assumido por concurso e não por indicação política. Após a conclusão, juntei-me a um grupo 

de duas colegas e montamos uma escola de Educação Infantil. Foram oito anos de muita luta. 

Colei grau e continuei com a segundo habilitação em Supervisão Escolar. Posso dizer, sem 

dúvida, que o curso de Pedagogia me despertou para “os sentidos da educação”, e me iniciou 

nessa teia de pormenores. Durante esse tempo, tive oportunidade de substituir professores do 

ginásio e da educação de jovens e adultos. Mesmo sem experiência, aceitava o desafio. 

Percebi que era hora de trilhar novos caminhos, deixei a escola para minha irmã e fui à 

procura do incerto e desconhecido. 

Inquieta com a vida e o mundo, e sem possibilidades de fazer uma pós-graduação 
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em outra cidade, retornei como graduada no curso de Letras. Apaixonada por Língua 

Portuguesa (especialmente literatura), acreditava que me tornaria uma escritora (ah!) e todas 

as minhas duvidas em relação à arte de escrever seriam respondidas, minha formação estaria 

completa. Deparei-me com a danada da Lingüística. Lingüística pra lá, Lingüística pra cá. 

Quase que fico engasgada. Vejo hoje, no rosto de minhas alunas, a mesma angústia que senti 

ao ouvir pela primeira vez essa palavra, e as “implicações” que trouxe ao ensino de Português. 

Nessa etapa, acredito ter acontecido o meu maior crescimento estudantil: fui selecionada para 

bolsista do Programa de Licenciatura-Prolicen, projeto que tinha como temática a 

interdisciplinaridade e envolvia todas as licenciaturas do Centro de Formação de Professores; 

depois participei do Núcleo de Educação de Adultos e Oficina Pedagógica-Neaop, onde 

enfocava a importância da formação do educador da EJA. Com outro colega, também 

bolsista, vivenciamos quase todos os momentos acadêmicos, fizemos leituras e discutimos a 

literatura pertinente ao tema. Ministramos uma oficina e apresentamos o trabalho 

desenvolvido em seminários e congressos. 

Abri os olhos para a difícil, mas apaixonante turma de jovens e adultos. A 

totalidade que compreende esse público é tão ilimitada, que, às vezes, me sentia insignificante 

diante da minha pouca experiência. O que construí durante minha passagem no Neaop, de 

maio a dezembro de 1999, possibilitou-me ser selecionada e classificada dentre cento e trinta 

candidatas/os, para ser professora coordenadora de um projeto nessa mesma área, em uma 

comunidade extremamente carente e por mim já conhecida na cidade, o bairro São Francisco. 

Existia, no papel, toda uma proposta de atividades, definida e regulamentada pelo 

Departamento Nacional da Instituição, a qual teria que seguir à risca e consistia na 

problematização, desenvolvimento e síntese. As áreas desenvolvidas eram centradas nos 

Estudos da Sociedade e Natureza, Arte, Movimento e Corpo, Língua Portuguesa e 

Matemática. Em minha sala procurei priorizar sempre os relatos dos alunos, especialmente da 

minha aluna de 80 anos, D. Emília, a oralidade era a base, e tudo servia para a produção 

escrita. A diversidade de texto era motivo de estudo, eu atendia de um por um, e a 

importância que eles davam as aulas de Português era demais, pois segundo dizia em seus 

depoimentos, o que eles queriam aprender mesmo era a escrever o nome. Às vezes me 

angustiava perceber que eles não gostavam das aulas sobre o corpo humano e não a verem, 

também, como uma aula de linguagem. Acho que nunca aprendi tanto em uma sala. 

Porém, a empatia com a comunidade, minha total dedicação ao trabalho, e a não 

conivência com “desvios” e “mascaramentos” dos dados apresentados pela situação 

vivenciada, fez-me ser convidada a ser excluída do programa. Continuei o percurso, sendo 
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chamada para algumas substituições nas salas do município e do estado, no ensino 

fundamental e EJA. Fiz minha pós-graduação em Psicopedagogia, iniciei outra em Língua 

Portuguesa, mas não conclui por falta de recursos. 

Mais uma vez voltei à academia para fazer Língua Inglesa. Foi aí que comecei a 

ensinar inglês, em uma cidade vizinha, Cachoeira dos Índios por dois anos e meio. Depois da 

terceira tentativa, fui aprovada no final de 2006, para professora substituta de Didática, no 

curso de Pedagogia, onde hoje, leciono as disciplinas de Fundamentos e Metodologia do 

Ensino da Alfabetização, Língua Portuguesa, História e Geografia, Seminários Temáticos I e 

Didática. Faço parte do projeto de monitoria, juntamente com sete professores, e tenho uma 

bolsista. Sempre que me chamam ministro a disciplina Psico/sociolingüística em turmas de 

especialização. 

Mesmo distante formalmente da EJA, vivencio com os catadores, projeto onde sou 

voluntária há mais de oito anos, o drama do analfabetismo, da repetência, da não permanência 

dos mesmos na escola. É fato que os programas implantados pelo governo federal pouco têm 

contribuído para tirá-los dessa exclusão. 
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(P3) 

 

Com o objetivo de oferecer subsídio para a tese da doutoranda, faço um breve 

relato da minha vida escolar com ênfase no processo de aquisição da leitura e da escrita. 

Eu sou paraibana, nasci em São José de Piranhas e, antes dos dois anos, minha 

família migrou para São Paulo, morei lá até os sete anos e, embora ainda não tivesse 

freqüentado a escola, os meus primeiros contatos com o mundo da leitura foram mediante 

jornais, revista “Cruzeiro”, os livros da minha irmã e a carta de ABC onde aprendi as letras e 

a ler algumas palavras. 

Em 1961, minha família retorna ao nordeste, precisamente para Cajazeiras, onde 

fui matriculada na turma de minha irmã, provavelmente a turma era multisseriada. Recordo-

me que tive muita dificuldade de adaptação porque tinha uns colegas que ficavam imitando o 

meu jeito de falar. Isso me deixava irritada, com raiva e não queria voltar à escola no dia 

seguinte. Lembro-me que a professora nos chamava para dar a lição que era a leitura do 

alfabeto na carta de ABC, depois cobria o alfabeto com um pedaço de papel que tinha um 

quadrado vazado, deixando amostra apenas a letra a ser identificada, como eu já sabia, não 

tive muito progresso. 

No ano de 1962, em outra escola, iniciei o ano na carta de ABC e, no meio do ano, 

passei para a cartilha “Maravilhosa” que me colocou no mundo encantado da literatura-

infantil. A professora tomava a lição diariamente, no birô, e isso deixava a mim e aos colegas 

apreensivos, fazia-se ditado de palavras, atividade para separar silabas de palavras e a cópia 

sem um exercício de interpretação, a professora levava os cadernos de cópia para corrigir e as 

palavras erradas eram copiadas dez vezes cada uma, se persistisse o erro, teríamos que 

escrever cinqüenta vezes o que acontecia até nos casos de desobediência ou falta de 

cumprimento das atividades, como: nunca mais bato no meu colega ou nunca mais respondo a 

professora. Eu fiz essa atividade e foi muito cansativa, copiei o nome abandonado dez vezes. 

Em 1963, estudei a primeira série no livro “Nordeste”. Nesta série como inovação, 

eu acrescento interpretação de texto e os estudos da gramática: gênero, número e grau do 

substantivo; emprego das letras maiúsculas e minúsculas; adjetivo. Esses conteúdos eram 

cobrados em exercícios para completar palavras com letras maiúsculas ou minúsculas, passar 

frases para o plural ou singular, para o masculino e vice-versa; colocar a ou o antes de nomes 

para saber se eram masculinos ou femininos. 

No ano de 1964, cursei a segunda série, a professora exigia cópia com o 

vocabulário, ditado, interpretação de texto e gostava muito de pedir trabalhos com as datas 
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comemorativas feitos em papel cartolina ou almaço. Quem lesse seu trabalho, este seria 

exposto na sala de aula. Eu lia os meus trabalhos porque gostava de vê-los na parede. 

A terceira série, eu estudei, em 1965. A professora afastou-se e foi substituída por 

uma que veio do Rio. Após as apresentações, a professora mostrou-nos uma folha com uma 

árvore desenhada e pediu para que cada um desenhasse sua árvore, desse um nome e depois 

escrevesse sobre ela; na semana seguinte, a produção foi a partir de uma figura de calendário 

e, assim, semanalmente, estávamos fazendo nossas redações, ou seja, produções textuais. A 

professora explicava como devíamos começar o texto mostrando os parágrafos; o uso dos 

sinais de pontuação, tirando duvidas quanto à escrita e acentuação gráfica de palavras. 

No ano de 1966, cursei a quarta série com a mesma professora do ano anterior. No 

primeiro dia de aula, pediu que organizássemos um caderno para composição, então, 

escrevíamos sobre: a escola; um passeio no sítio; a vida na cidade e outros, bem como nos 

incentivava a participar de dramatizações; a recitar poesias; a cantar, mostrando que cada um 

tinha seus dons. Assim, através dos textos, ia ensinando-nos como utilizar o verbo; e outras 

classes gramaticais. Analisando, hoje, o ensino dessa professora, vejo que tinha uma certa 

relação com a nossa vida. 

No ano de 1967, realizei o sonho de estudar no livro da minha irmã, o Programa de 

Admissão onde estudamos as classes gramaticais com mais profundidade. A professora não 

admitia que não soubéssemos a qual classe uma palavra pertencia, por isso passava muitas 

atividades de análise morfológica. 

No início do ano de 1968, fiz seleção para ingressar na 5ª série e fui classificada. A 

professora de Língua Portuguesa trabalhou todas as classes gramaticais, mas verbo foi a que 

ela se demorou, pois tínhamos que conjugar oral e por escrito, verbos das três conjugações em 

todos os modos e tempos verbais. 

Em 1969, estudei na 6ª série. O ensino de Língua Portuguesa era também voltado 

para estudo gramatical, mas hoje eu percebo que a professora enfatizava muito o falar, 

lembro-me que ela dizia: ⎯ o certo é falar ao telefone; é correto também dizer, fui eu quem 

fez e muitos outros exemplos. A professora sempre pedia que fizéssemos redação narrativa ou 

descritiva. 

No ano de 1970, estudei a 7ª série. Para o professor de Língua Portuguesa parecia 

só existir análise sintática; funções do que e do se. Ele colocava frases no quadro e mandava-

nos analisar, depois pedia que nós lêssemos e ele ia fazendo as correções. Eu achava as aulas 

monótonas. Esse professor fazia umas atividades surpresas, como: quem contar uma história 

de trancoso sem dizer um aí ganha um dez e eu consegui. 
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A última série ginasial, hoje ensino fundamental, e o colegial, atualmente ensino 

médio, conclui 12 anos depois no Supletivo. Em 1982 fiz vestibular para Pedagogia. No 

curso, as aulas de Língua Portuguesa I não acrescentaram quase nada ao conhecimento já 

adquirido. Em Língua Portuguesa II, eu mesma solicitei, que a professora ensinasse Português 

técnico para que aprendêssemos a fazer um ofício, declaração, relatório, memorando, 

requerimento e outros documentos e foi aceito por toda turma. Em 1989, volto à UFPB, para 

fazer o curso de Letras como graduada. Estudei dois períodos e abandonei, para fazer o curso 

de Especialização em Metodologia do Ensino. 

Ao fazer esta análise da minha vida escolar, percebo que, mesmo sendo criticado, 

o ensino tradicional construiu um aprendizado que foi realmente um suporte para minha 

formação profissional. 

Quando conclui a graduação, em 1986, exercia o cargo de agente administrativo 

no Sistema Municipal de Ensino, fui beneficiada pelo recurso de transposição de cargo, passei 

a ser professora de Língua Portuguesa, ainda questionei porque não tinha o curso de Letras, 

mas me disseram que supervisora era um cargo comissionado, eu não podia assumir essa 

função. Nesse período, trabalhei na Secretaria de Educação como coordenadora de Educação 

Infantil e Educação de Jovens e Adultos, como também fui conselheira da primeira gestão do 

Conselho Municipal de Educação. 

Em 1987, o Estado abre concurso para supervisão, inscrevi-me, fui classificada e 

nomeada para a 9ª Regional, onde trabalhei até 1999 e pedi remoção para a Escola Estadual 

do Ensino Fundamental e Médio Prof. Crispim Coelho, onde trabalho até os dias de hoje. 

Em 2001, recebi a designação para lecionar na Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Vitória Bezerra em uma turma de Educação de Jovens e 

Adultos, onde trabalho também até o presente momento. 

Mediante toda experiência vivenciada, trago comigo um questionamento: por que 

tantos jovens que ingressam na escola em idade “própria” não conseguiram aprender a ler? 

A partir do momento que fui designada para assumir uma turma de jovens e 

adultos não sabia como iniciar o trabalho, então, fiz uma dinâmica para saber nome, profissão, 

se já tinham freqüentado a escola e se sabiam “ler”, “escrever”, bem como a importância que 

davam a estes conhecimentos. Não foi surpresa detectar que quase todos os adultos nunca 

tinham freqüentado a escola, enquanto que os jovens tinham freqüentado a escola por sete, 

nove anos. Eles disseram: sei ler, mas não sei escrever; outros não sabiam ler, mas olhando 

sabiam escrever e, ainda, os que não sabiam ler nem sequer conheciam as letras. 

As dificuldades naquele momento foram muitas e para atender às necessidades de 
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aprendizagem de cada um, apliquei a seguinte metodologia: para os alunos que sabiam “ler” e 

“escrever”, entregava um pequeno texto para que os mesmos fizessem a leitura e 

identificassem nomes de pessoas, animal e nome atribuído aos mesmo, lugares, objetos, frutas 

entre outros e depois resolvessem a atividade solicitada. Enquanto eles desenvolviam essa 

atividade, eu trabalhava individualmente com os que não liam. Terminadas as atividades, 

todos trabalharíamos juntos no quadro. Exemplo: utilizando as palavras identificadas no texto, 

pedi que contassem quantas consoantes e vogais compunha a palavra, em seguida, utilizando-

se das vogais, formávamos nomes, como: ai, eu, ia, oi, ui, ei. A partir daí, trabalhava os 

encontros vocálicos. 

Outra dificuldade detectada é com relação ao emprego de c, s, g, j, z entre outros. 

Essas dificuldades são constantes em sala de aula e são enfrentadas até hoje. 
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(P4) 

 

A educação sorriu para mim muito cedo. Foi antes dos cinco anos de idade, 

quando me interessei pelo mundo das letras, sob influência de minha mãe, que era professora. 

Era início da década de noventa, momento em que o Brasil, precisamente o estado da Paraíba, 

começava a dar sinais de um mínimo avanço escolar. Para ser mais precisa, era mês de março, 

a semana, a segunda do mês. Coincidia justamente com a semana que datava meu aniversário. 

Meu primeiro dia de aula, segundo minha mãe, consistiu de uma alegria muito 

grande. O único objeto que levei para sala de aula foi uma pequena sacola de plástico, dessas 

que levamos à feira. Ela seria para guardar a Cartilha do ABC, o caderno, o lápis comum e a 

borracha que receberia logo que chegasse à escola. Ah! Engano! Logo que chegasse ao 

Grupo, assim era que se chamava. A cartilha foi o objeto que mais me encantou, como 

também que mais encantou as outras crianças, porque seria nela que aprenderíamos a 

desenhar as letras do alfabeto. 

A primeira escola, onde estudei, situa-se na zona rural onde morei. Lá, cursei o 

antigo Primário, que compreendia desde a alfabetização até a quarta-série. Quanto aos 

professores desse período escolar, posso dizer que graças a eles consegui galgar com sucesso 

as séries seguintes. Embora tivessem como formação apenas o LOGOS II, alfabetizaram-me 

bem. Claro que poderia ter sido melhor meu processo de alfabetização se eles tivessem tido 

uma formação superior, precisamente relativa ao Curso de Licenciatura Plena em Letras. Só 

hoje tenho essa consciência, porque pude perceber na minha graduação o quanto é importante 

para os professores das séries iniciais terem o conhecimento da História da Formação da 

Língua Portuguesa e do seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Mas o que fazer? Eles 

foram vitimas de um atraso cultural. 

Na época, minha professora de Alfabetização orgulhava-se de seu diploma do 

LOGOS II e achava que ensinar a Cartilha do ABC era a coisa mais simples do mundo. Hoje, 

observando uma vizinha adestrar seu papagaio, recordei que eram justamente cenas parecidas 

com aquela que vivenciei quando estava nessa série. A professora falava, os alunos repetiam e 

sempre com a estória de que cada letra era de alguma coisa: o “a” era da abelha, o “e” do 

elefante, o “i” da igreja, o “o” do ovo, o “u” da uva e assim por diante. O engraçado era que 

nós ficávamos conhecendo certas coisas, por exemplo, elefante, uva, pela Cartilha, porque 

nossa realidade era bem diferente. Mas, com muito esforço, nós acabávamos aprendendo 

tudo. 

O passo seguinte era cobrir as letrinhas. Primeiro a tia colocava a letra no quando e 
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cada aluno ia lá cobri-la, não sozinho, a tia sempre segurava nossa mão. Depois, nós íamos 

tentar fazer, sem sua ajuda, em nossa Cartilha. Nela, as letras vinham pontilhadas e daí era só 

cobrir. Realizadas todas essas etapas, a seguinte era escrever as letras uma abaixo da outra, 

num processo imitativo. Quando tínhamos dificuldade, a tia ia à nossa cadeira para ajudar-

nos. Tudo não acaba por aqui. A tia ainda passava nosso “Dever de Casa” para ser corrigido 

na próxima aula. Só assim, podíamos começar a aprender outra letra, que seria no mesmo 

estilo. Vale lembrar que as primeiras letras estudadas eram as vogais. 

O estudo das consoantes era outra coisa engraçada. Ainda bem que eu era criança! 

Cada consoante tinha uma família. Começava pelo “B” e terminava com o “Z”. Nós 

conhecíamos dezoito famílias. Como parecia interessante! Todas as consoantes se casavam 

com as mesmas vogais! Todas eram parentes! Havia algumas dificuldades, porque era tanto 

parentesco que eu e meus colegas acabávamos misturando tudo em nossas pobres cabecinhas. 

Tantos sons parecidos! Por que a tia não nos explicava com clareza? Pronunciava os sons 

novamente, dava exemplos e só assim “entendíamos.” 

Em 1991, cursei a 1ª série. Nesse ano, aprendi a juntar silabas e formar palavras, 

bem como aprendi o processo oposto, que era separar as sílabas das palavras. Isso sempre 

acontecia em paralelo com a leitura. Ler era habito. Toda aula compreendia muita escrita e 

muita leitura. Já era momento de aprender a formar frases e lê-las. Tudo bem. Foi assim 

mesmo que ocorreu. Logo comecei a ler pequenos textos, também. 

Nos anos seguintes – 2ª, 3ª e 4ª séries – o Ensino de Língua Portuguesa consistiu, 

predominantemente, no ensino de leitura e compreensão textual, bem como de regras 

gramaticais. O trabalho com a leitura nesses anos estava relacionado ao método decorativo: a 

professora indicava a lição do dia seguinte e nós estudávamos em casa até decorá-la. Quando 

se aproximava o horário da lição, ela nos dava um tempinho para treinar a leitura. Aqueles 

que cumpriam direitinho sua ordem eram os primeiros; os que davam trabalho ficavam por 

ultimo. Quem não lesse direitinho ficaria na mesma lição até aprender. Os demais 

continuariam com os outros textos do livro didático. Lembro-me que eu e uma prima 

treinávamos tanto as leituras que as decorávamos por completo. Saímos da escola contando as 

historinhas dos livros sem olhar por eles. Nossas professoras ficavam orgulhosas de nós. Em 

relação ao ensino de Gramática, correspondia ao tradicional: as professoras obedeciam ao 

livro didático. Ah! Isso era da mesma forma com o ensino de compreensão textual. As 

respostas desse livro eram absolutas e os alunos deviam responder do mesmo jeito. 

O processo de avaliação referente ao Primário relaciona-se, também, com o 

método tradicional: constava de questões de compreensão textual e de gramática, as mesmas 
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que estudávamos nos exercícios. 

Quanto ao Ginásio (hoje, 2ª fase do Ensino Fundamental) não existiu muita 

diferença, comparando-o àquele. Os professores, a maior parte, tinham o mesmo grau de 

formação daqueles do Primário e o mesmo método, o tradicional. Porém esses não tinham o 

mesmo empenho que aqueles tiveram com a nossa aprendizagem. Faltavam muito e não 

explicavam bem os conteúdos dos livros didáticos. A sorte deles era que esses livros traziam 

respostas e sugestões de como trabalhá-los. A pesquisa e a reflexão não faziam parte dessa 

classe docente. Quanto ao ensino de produção textual, praticamente inexistiu e, quando 

ocorreu, lamentavelmente foi sem planejamento algum. Produzir texto era preencher linhas e 

linhas de caderno. Para mim, o ensino de Língua Portuguesa de 5ª à 8ª série foi insatisfatório. 

Aprendi muito pouco o quase nada. 

Contudo, sinais de melhoria começaram a aparecer no 1º ano do Científico (2º 

Grau). Meu professor era licenciado em História, mas ensinava Português muito bem. Esse 

ano foi o melhor de todos, com relação aos passados e aos dois que viriam logo a seguir. Nele, 

aprendi muitas regras de ortografia, morfologia e sintaxe. Ele ensinava com clareza e 

brincando. Com ele, aprendi a interpretar texto de verdade, quero dizer, aprendi que um texto 

não tem valor absoluto, que ele é polissêmico e que o aluno, enquanto leitor situado num 

contexto sócio-cultural específico, pode lê-lo de acordo com suas experiências de vida. Isso 

eu ainda não havia aprendido nas séries anteriores. No que concerne ao ensaio de redação, 

posso dizer que apenas me ensinou a engatinhar. Mas, valeu a pena. Quanto a ensino de 

Literatura, confesso foi muito bom. Não foi ótimo, porque o tempo foi nosso inimigo. 

Por outro lado, as séries seguintes interrromperam esse percurso de sucesso em 

minha carreira estudantil. Meus professores eram licenciados em Letras, mas não tinham o 

domínio que o professor do 1º ano tinha. Eles castraram meus ideais de conhecer com 

intimidade a Língua Portuguesa. Tudo isso por causa de seu método tradicional, em que o 

livro didático era o senhor da sala de aula, o dono da verdade. Os próprios professores não 

conheciam a verdade, sequer sabiam repassar essa verdade que os livros pregavam. 

Um novo tempo surgiu para mim: a Universidade. Foi em 2002. Aqui meus 

sonhos foram se tornando realidade. Mas nem tudo foi só maravilha. A principio, tive um 

grande choque; o ideal de estudar Gramática normativa, profundamente, foi castrado. 

Apareceu-me uma tal de Lingüística, a ciência da linguagem. Entretanto, ela, ao contrário do 

que pensava, foi ajudando-me a familiarizar com os estudos gramaticais ao explicar os “por 

quês” que eles induziam-me a perguntar. Foi muito importante para minha formação 

acadêmica o estudo das Lingüísticas I, II e III. 
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Outras disciplinas que certamente contribuíram enormemente para minha 

formação foram as de Leitura e Redação I, II e III, porque me tiraram daquela fase de 

engatinhar, vivenciada pro mim no 1º ano do Científico. Essas disciplinas ajudaram-me a 

desenvolver a habilidade de ler e escrever texto. Isso só aconteceu graças à competência e 

responsabilidade da professora que as ministrou. No que diz respeito às demais disciplinas, 

por exemplo, as de Português, posso dizer que foram regulares, haja vista que nem todos os 

professores foram competentes e comprometidos com a aprendizagem dos alunos. Todos 

demonstravam ser capazes de atender suas expectativas, porém alguns preferiam acomodar-se 

a metodologias antigas, que não favoreciam a assimilação de conteúdos e exercício do 

pensamento, a inovar. Os professores, ao mesmo tempo que criticavam métodos tradicionais, 

eram seus porta-vozes, demonstrando, assim, incoerência entre aquilo que falavam e faziam. 

As opiniões e as ações contradiziam-se e o aluno não tinha outra alternativa, a não ser lutar 

por conta própria, correr em busca das xérox que eles indicavam e estudar sozinho em casa 

para elaborar aulas para apresentar seminários ou fazer trabalhos ou provas, provas mesmo, 

não avaliações como eles chamavam. Nunca ouvi falar que alguns deles haviam publicado 

algo, e se haviam, a Universidade não o fazia circular para que o aluno tivesse conhecimento. 

Em linhas gerais, o ensino de Língua Portuguesa no estágio superior foi bom. Com 

muita dificuldade, consegui aprender muita coisa. Ter sido graduada no Curso de Licenciatura 

em Letras foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Graças a ele, as portas do 

mercado de trabalho se abriram para mim muito cedo. 

Meu primeiro emprego foi na EJA (Educação de Jovens e Adultos) pelo Programa 

Alfabetização Solidária. A forma de ingresso nesse emprego foi uma seleção através de 

Avaliação escrita sobre conhecimentos gerais. O ano que lecionei foi 2003; a escola, Antônio 

Casimiro, do município de São Francisco. Antes de lecionar, eu e os demais participantes do 

Programa fomos para uma cidade próxima a Fortaleza, chamada Barra Nova. Lá, tivemos 

uma capacitação com professores do mesmo local, durante quinze dias. Essa capacitação 

compreendia palestras sobre como ensinar a jovens e adultos e a importância do processo 

ensino-aprendizagem para o professor e para os alunos. Além disso, ela teve como objetivo 

orientar os professores a usar os livros, três volumes, bem como o manual que os 

acompanhava. 

A metodologia da capacitação era a seguinte: primeiro, os ministrantes pediam-nos 

que completássemos as atividades dos livros, em grupo, sempre com participantes de regiões 

diferentes (havia pessoas de vários lugares do Brasil); depois debatíamos as respostas e 

sempre terminava o debate com o ponto de vista do orientador. As atividades, geralmente, 
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eram interpretações de textos, que comungavam com as experiências de vida dos alunos. A 

capacitação ainda envolvia a participação em oficinas, onde os professores ensinavam-nos 

como confeccionar materiais para levar à sala de aula e trabalhar com nossos alunos. O 

principal objetivo do Programa era, portanto, orientar os professores sobre como ensinar os 

jovens e adultos a ler e a escrever. 

Foram ricos os sete meses de experiência docente nesse Programa. Com meus 

alunos, pude trocar informações e gerar conhecimentos. Essa troca de saberes foi muito 

importante para meu crescimento pessoal e profissional. Todavia, não foi nada fácil. A 

maioria dos jovens e adultos apresentava certa dificuldade em aprender. Ao mesmo tempo 

que percebia isso, percebia, também, que estava tendo dificuldade sobre como tornar fácil o 

processo de alfabetização para eles. Foi quando descobri que não podia seguir à risca os livros 

que o Programa oferecia. Passei, então, a planejar minhas aulas conforme suas necessidades. 

Os livros tinham como meta alfabetizar os jovens e adultos a partir de textos. Esse método 

não funcionou para eles, já que ficaram exigindo-me logo o estudo do alfabeto. A solução 

para esse problema foi mesclar o método tradicional ao construtivista. Acho que deu certo, 

pois muitos deles aprenderam a ler e a escrever um pouco. A atração da sala era um senhor de 

oitenta e sete anos que aprendeu algumas letras e a escrever seu nome, seu maior sonho. Outra 

experiência marcante que também não me foge à memória foi de um aluno que aprendeu a ler, 

mas não sabia escrever bem. 

Encerrada a etapa do Programa Alfabetização Solidária, continuei na EJA por mais 

dois anos em parceria, agora, com o SESI. Nesse emprego, a forma de ingresso foi o 

reconhecimento de meu trabalho no outro programa e o meu empenho na escola ao participar 

de eventos.quanto à minha experiência nesse novo trabalho, posso apenas acrescentar que foi 

melhor, porque tive mais tempo para alfabetizar meus alunos. 

A experiência na EJA foi um momento muito especial em minha vida, pois ajudei 

alguns jovens e adultos de meu município a ler e a escrever e, eles, precisamente os adultos, 

contribuíram bastante para enriquecer minhas experiências lingüísticas ao revelar dizeres 

populares de seu tempo de infância, entre outras coisas. 
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(P5) 

 

Comecei a estudar com 5 anos a cartilha de ABC, e com 12 anos cursei a 4ª série 

primária e sendo uma pessoa da zona rural, permaneci na mesma comunidade, passando a ser 

professor, por falta de outra mais experiente, comecei a ensinar a uma turma multisseriada, 

mas com ajuda dos pais, meus alunos eram meus grandes amigos, passamos a estudar juntos, 

acredito que mesmo sem conhecer a metodologia, estudávamos a palavra geradora, a 

realidade de cada educando em sala de aula, a partir do “título do ditado”, na época, como por 

exemplo (A CASA) que tudo falava da moradia. Ensinei 25 anos, me aposentei por tempo de 

serviço, nunca tirei uma licença, sempre me identifiquei com sala de aula, cursei o Logos II e 

vários estágios e capacitações, continuo como professora da (EJA) trabalhando a metodologia 

da “Palavra geradora”, a qual para mim é a mais prática, pela troca de experiências e 

conhecimentos. Gosto de valorizar a presença dos educandos em todos os sentidos: por ter 

comparecido, estar participando, ter feito as lições e por tudo o que ele faz, é muito 

importante porque ajuda ao educando a resgatar e valorizar a sua própria história.  

Tenho a convicção de que nós da EJA, somos chamados a transformar a realidade 

de cada alfabetizando e precisamos conservar a chama do entusiasmo e do amor, pela causa, 

para que esse bem imenso se alastre e como conseqüência, dê frutos de cidadania, nessa e nas 

próximas gerações. A responsabilidade é grande, mas a graça de Deus, de sermos luz e 

caminho, não nos faltará nessa missão de abrir os olhos, para a vida, em abundância para 

todos. 
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(P6) 

 

1983 – Alfabetização 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

A alfabetização foi com método silábico, onde juntávamos as letras na formação de 

sílabas e na formação de palavras, aprendendo a ler, esse era o método tradicional. 

 

1984 – Primeira Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Continuação da aprendizagem de forma contínua e tradicional (método silábico) 

 

1985 – Segunda Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Utilização de vários livros sendo que as aulas de português se usava leituras e textos 

de interpretações. 

 

1986 – Terceira Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Com a metodologia ainda tradicional continuou aprendizagem com livro-texto e 

redação. 

 

1987 – Quarta Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Aulas com textos criados pelos alunos, interpretação e redação. 

 

1988 – Quinta Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Passeio com descrição do que foi visto, leituras, interpretações e produção textual. 

 

1989 – Sexta Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Análise de textos literários, produções textuais e interpretações. 
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1990 – Sétima Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Aulas de vídeo, com interpretação, leitura de livros didáticos e literários, produção 

textual. 

 

1991 – Oitava Série 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Continuou o mesmo método da sétima série só aprofundando mais cada assunto visto. 

 

1992 – Primeiro Ano Magistério 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Preparação para lecionar, estudos de textos, aulas expositivas, relatórios, seminários 

etc. 

 

1993 – Segundo Ano Magistério 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Cajazeiras) 

Continuação da programação do primeiro ano só que aprofundando os conteúdos com 

projetos desenvolvidos pelos alunos. 

 

1994 – Terceiro Ano Magistério 

Escola Cenecista João Régis Amorim (João Pessoa) 

Estágios em sala de aula, cursos administrados pelos alunos, programas entre outros. 

 

Após 1994 foram feitos vários cursos de capacitação e aperfeiçoamento. 

 

 


