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RESUMO 

 

 
Este é um estudo que tem por objetivo pesquisar de que maneira as textualidades produzidas a 

partir das histórias de vida dos estudantes podem se constituir como espaço de 

formação/reflexão de sua própria narrativa e de reconhecimento do seu lugar social, 

favorecendo uma autoria de si mesmo nas práticas discursivas em Língua Portuguesa. Trata-

se de uma ação situada baseada em um processo de biografização do sujeito através da escrita 

e do falar de si, com a intenção de que estes possam perceber-se enquanto sujeitos sociais, 

transpassados por ideologias, mas também, resistentes e produtores de contradiscursos em 

relação aos já instituídos socialmente. Resultado de um projeto de intervenção pedagógica 

realizado na Escola Municipal Miguel Arraes em Lauro de Freitas-BA, no ano letivo de 2014, 

as discussões presentes neste trabalho foram direcionadas a uma perspectiva de 

autoconhecimento e produção de saberes, visando contribuir para o aprimoramento das 

habilidades de escrita/leitura dos estudantes pesquisados. Esta intervenção, de base 

autobiográfica, considera os pressupostos teóricos de Freire (1989) (1997) (2000), Arfuch 

(2010); Delory Momberger (2008) (2010); Abrahão (2010), Klinger (2012), Josso (2010), 

Orlandi (1999), Foucault (1999) (2002) (2004), Cesar (2011) e Mclaren e Henry Giroux 

(1998). 

 

Palavras Chave: Autobiografias; Escrita de si; Habilidade de leitura/escrita; Sujeito-autor-

leitor.  
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ABSTRACT 
 

 

This is a study that aims to research how the textualities produced from the life stories of 

students can be constituted as a space for training / reflection of his own narrative and 

recognition of their social place, favoring an authoring yourself the discursive practices in 

Portuguese. It is an action set based on a biographization process of the subject through 

writing and talking about themselves, with the intent that they may be perceived as social 

subjects, pierced by ideologies, but also resistant and producers of counter-discourses in 

relation to already established socially. Result of a pedagogical intervention project conducted 

at the Municipal School Miguel Arraes in Lauro de Freitas, Bahia, in the academic year 2014, 

the discussions presented in this work were directed to a self-perspective and production of 

knowledge in order to contribute to the improvement of skills writing / reading of the 

surveyed students. This intervention, autobiographical basis, considers the theoretical 

assumptions of Freire (1989) (1997) (2000), Arfuch (2010); Delory Momberger (2008) 

(2010); Abraham (2010), Klinger (2012), Josso (2010), Orlandi (1999), Foucault (1999) 

(2004), Cesar (2011) and McLaren and Henry Giroux (1998). 

 
Keywords: Autobiographies; Writing itself; Ability to read / write; Subject-author-reader. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

    Na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática.  
 

Paulo Freire (1997, p.22) 

 

Em toda a minha experiência como professora da Educação Básica na disciplina de 

Língua Portuguesa, procurei (re)descobrir outros “modos de fazer” a minha práxis 

metodológica em sala de aula. Estar em sala de aula sempre significou criar possibilidades, 

viabilizar novos caminhos, vislumbrar outros meios de cumprir o meu papel na mediação da 

construção do conhecimento com meus estudantes, na tentativa de ajudá-los a se tornarem 

pessoas mais críticas e autônomas no seu processo de formação humana. Assim como Freire 

(1997, p. 22-34), considero-me um “ser inconcluso”, “inacabado”, que se “funde à educação e 

a percebe como um processo permanente”, constante, sem um fim em si mesmo e, somando-

se a isso, acredito que a “reflexão crítica sobre a prática” é o primeiro passo para transformá-

la.  

Para mim, a escola, apesar de todas as dificuldades que tem enfrentado nas últimas 

décadas, ainda é um lugar de poder, de decisões, de (re)ação social. Um ambiente que pode 

mobilizar saberes, acolher e fortalecer os sujeitos sociais envolvidos no processo educativo. 

Repensar o papel da escola na atualidade requer um trabalho amplo de revitalização da sua 

função social, bem como de mudança no seu modo de atuação que está entorpecido por 

práticas pedagógicas tradicionais e sem significado para os novos estudantes.  

Desse modo, urgem medidas para que a escola se transforme em um ambiente no 

qual esses novos estudantes possam se perceber e “analisar seus próprios processos culturais, 

interpretá-los e intervir nos mecanismos que os produzem, legitimam e os refutam” 

(MACLAREN; GIROUX, 1998,  p.36). Sendo necessária, para isso, uma flexibilização do 

currículo, o aprimoramento dos profissionais de educação e a valorização das experiências e 

dos saberes dos educandos como pressupostos indispensáveis para uma mudança significativa 

na mediação desses novos conhecimentos. 

MacLaren e Giroux (1998, p. 19), em seu artigo Escrito das margens: geografias da 

identidade, política, pedagogia e poder nos esclarece que um dos grandes erros da pedagogia 

crítica é exatamente o fato de considerar somente a forte relação existente entre linguagem e 

dominação no ambiente escolar, transmitindo um discurso que considera a escola como uma 

reprodutora do sistema capitalista social vigente, perpetuadora dos discursos dominantes e das 
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funções sociais específicas e historicamente marcadas. Para os autores, há uma forte tendência 

à teorização sobre as escolas, sem, contudo, transcender numa teorização para as escolas 

(MACLAREN; GIROUX, 1998, p. 20), que tenta ajudá-las a criar novos enfoques 

alternativos de “organização, estudos e relações sociais” e a transformarem seus estudantes 

em produtores de “contradiscursos” ou “posturas subjetivas resistentes” (MACLAREN; 

GIROUX, 1998, p. 38). 

 Assim como os autores supracitados, acredito na escola. Recuso-me à apatia que 

presencio no exercício da profissão quando me deparo com procedimentos que relegam a 

educação ao segundo plano, pois acredito que a escola tem o poder de impulsionar a 

sociedade para transformar a realidade, pois “se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 31). Ainda que se lembre 

de que a escola também é um território de conflitos, já que nela convergem experiências 

humanas de ordens diversas e interesses ideológicos e políticos de aportes distintos, uma 

questão se interpõe: Mesmo diante de todas essas confluências, como privilegiar a função 

social da escola na vida de todos os agentes nela envolvidos 

Essa pergunta é o dispositivo que me leva ao Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS), da Universidade Federal da Bahia, uma oportunidade que acredito 

representar uma possibilidade de uma reflexão crítica sobre a práxis metodológica do 

professor e levá-lo a buscar seus próprios caminhos que proporcionem mediar o ensino de 

Língua Portuguesa de forma mais significativa para seus estudantes. Oportunidade esta que, 

apesar do seu comprometimento político com a Educação Básica brasileira, representa uma 

gota no oceano frente às demandas sociais que têm encontrado milhares de professores das 

diversas áreas do conhecimento da Educação Básica que não tiveram, nem terão, a chance de 

vivenciar um processo de formação continuada para repensar a sua práxis. Vale considerar 

também, a necessidade urgente da reformulação dos currículos das licenciaturas que não 

formam professores preparados para lidar com as dificuldades que as escolas possuem diante 

de sua organização e da sua própria relação com o saber. 

Apesar de todas essas dificuldades, é com espírito de esperança e busca por uma 

educação de qualidade que me proponho a experimentar o papel de professora-pesquisadora, 

já que desejo “produzir conhecimentos sobre meus problemas profissionais de forma a 

melhorar a minha prática” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 46), e encontrar novas 

perspectivas e desdobramentos para transformá-las em ações efetivas e situadas. É por 

entender e compactuar com esses pensamentos que trabalho na rede pública há 15 anos e 

escolho realizar essa pesquisa com meus estudantes jovens trabalhadores e idosos do turno 
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noturno, os quais têm contribuído para o meu crescimento ao longo de todos esses anos 

dedicados à Educação.  

Espaço de troca, discussões, aprendizados e conflitos, a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) constitui uma modalidade da Educação Básica que requer um tratamento 

especial por lidar com uma parcela da população que não alcançou a escolarização no “tempo 

certo”, de acordo com o Artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

9.394/96. As dificuldades enfrentadas por esses estudantes são muitas, mas a vontade de 

aprender e recuperar o “tempo perdido” é expressa por muitos deles, dispostos a superar essa 

desvantagem social, motivo pelo qual os escolhi para realizar essa investigação do sentido e 

significado da sua formação educacional.  

Em virtude de a intervenção pedagógica ser uma ação situada e que tem como 

objetivo (inter)agir no processo educativo e provocar novos caminhos e formas que visem à 

melhoria da qualidade do ensino para a vida de meus estudantes é que considero essa escolha 

não só um trabalho pessoal e político de conscientização do meu papel de educadora na 

formação crítica e cidadã dos meus estudantes, vejo-a, ainda como uma maneira de valorizar 

as turmas de EJA pelas especificidades de um grupo do turno noturno e dos contextos de 

exclusão aos quais estão expostos. Desse modo, a presente pesquisa é fruto de um trabalho 

realizado na Escola Municipal Miguel Arraes, em Lauro de Freitas-BA, onde leciono a 

disciplina de Língua Portuguesa, nas turmas da Educação de Jovens e Adultos, doravante 

denominada EJA, segundo segmento, fase IV, turno noturno, no ano letivo de 2014.  

Trata-se de um estudo que tem por objetivo pesquisar de que modo as textualidades 

produzidas a partir das histórias de vida dos meus estudantes podem se constituir como um 

espaço de formação/reflexão de sua própria narrativa. A ideia é que, nesse exercício, os 

estudantes percebam seu lugar social e que esse fazer seja favorecedor de uma autoria e 

autonomia de cada um dos sujeitos envolvidos nesse processo que considera a experiência de 

vida dos estudantes como “fonte principal de conhecimento e subjetividade” (MACLAREN; 

GIROUX, 1998, p. 35). 

As atividades e discussões presentes nesse trabalho foram direcionadas numa 

perspectiva de autoconhecimento e produção de saberes, visando contribuir para o 

aprimoramento das suas habilidades de escrita e leitura. O corpus da pesquisa referida é 

representado por uma transcrição de vídeo, uma gravação em áudio e, principalmente, das 

textualidades produzidas pelos alunos durante o processo de intervenção. 

 Considero como aportes teóricos os estudos de Freire (1989a) (1989b) (1997) e 

(2000) no que se refere à crença na valorização da experiência dos educandos e da 
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consciência de nossa incompletude enquanto seres inacabados, na perspectiva de uma 

consciência política que priorize uma tomada de autonomia de seu processo de formação 

pessoal. Ainda utilizei os estudos de Delory Momberger (2008), (2010) que nos sugere a 

narrativa de si como um lugar onde o indivíduo toma forma e experimenta a história de sua 

vida, sinalizando uma intersecção entre passado, presente e futuro. Vale ressaltar os conceitos 

de Josso (2010) no que tange seus estudos sobre a experiência-formadora como recordações 

representativas que orienta a vida do ser humano em toda a sua existencialidade, 

possibilitando uma invenção de si mesmo no seu processo de formação que também se 

constituíram como fundamentos para as discussões. 

De igual modo, outros autores como Arfuch (2010), Abrahão (2010), Klinger (2012) 

e Orlandi (1999) que tendo por base os pressupostos do campo biográfico em questão, em 

seus múltiplos desdobramentos referenda a questão da memória narrativa como uma área que 

mobiliza a constituição do sujeito enquanto um ser social, pensante e produtor de uma 

textualidade com múltiplas facetas no universo contemporâneo. Além disso, Foucault (2002) 

e (2004), Mclaren e Giroux (1998) e César (2011) trouxeram os subsídios que me farão 

refletir sobre a constituição desses sujeitos enquanto produtores do discurso de si, sendo desse 

modo, autores de textualidades que o constituem nesse universo de grandes tensões na 

contemporaneidade e que podem ser mobilizados a atuarem como sujeitos resistentes e 

produtores de contradiscursos. 

A escrita de si, nesse contexto, torna-se uma possibilidade dos estudantes adquirirem 

empoderamento linguístico através dos textos produzidos, desencadeando um processo de 

escrita situado, contextualizado e que favorece a participação de todos. Partindo do 

pressuposto de que a “narração é o lugar no qual o indivíduo toma forma, no qual ele elabora 

e experimenta a história de sua vida” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p 56), defendo que a 

prática de narrar a própria vida pode se constituir como um dispositivo desencadeador de 

textualidades que mobiliza elementos importantes da formação, tais como: a subjetividade, a 

autoria/autonomia e a posição de sujeito resistente frente às demandas sociais.  

 Assim, o memorial, enquanto textualidade que visa dar conta de relatar de forma 

refletida a construção e vivência desse processo, está dividido em três momentos que 

representam a descrição de uma práxis dos percursos vividos, buscando analisar a autoria de 

si nas textualidades dos estudantes aqui pesquisados, sendo, pois direcionados pelos seguintes 

caminhos:  

Na Seção “O desafio biográfico: implicações e (re)descobertas em minha práxis 

educativa”, apresentarei minhas memórias como educadora. Primeiramente, narrarei a minha 
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trajetória como professora da Educação Básica nas séries iniciais do Ensino Fundamental, os 

letramentos familiares que marcaram a minha formação, bem como a chegada à Faculdade de 

Letras e os primeiros contatos com os estudos teóricos da língua/linguagem. Nesta seção, 

apresentarei também, um histórico dos projetos educacionais dos quais participei nos últimos 

15 anos de escola pública, em busca de uma mudança em minha práxis pedagógica, além de 

uma breve descrição da turma, da escola e do ambiente de aprendizagem no qual se deu a 

pesquisa. Também iniciarei a descrição da primeira oficina da intervenção: “Rodas de 

conversa: (re)invenção do falar de si no grupo”. 

 Na Seção “Pensando a aprendizagem de língua numa perspectiva autobiográfica”, 

exporei minha proposta de trabalho com base nas práticas das narrativas de si como 

pressupostos para o autoconhecimento e a formação individual. Em seguida, a partir dos 

objetivos propostos e dos fundamentos metodológico-teóricos que envolvem a escrita de si e, 

consequentemente, as práticas autobiográficas, farei a descrição e análise das oficinas 

pedagógicas que buscam identificar a construção de traços de autoria nos trabalhos dos 

estudantes e de sua subjetividade. As oficinas estão apresentadas da seguinte maneira: “Como 

me tornei o que sou?”, “A minha memória-referência: O que aprendi com a 

vida?”,“Biografização familiar” e “Meu caderno de memória do grupo: o papel da escrita 

como cicatriz da história vivida”. 

Na Seção “Uma reflexão crítica sobre as narrativas autobiográficas em sala de 

aula”, apresentarei uma avaliação crítico-reflexivo dessa experiência, a fim de analisar como 

a prática de narrar a própria vida pode contribuir para o trabalho com a escrita na disciplina de 

Língua Portuguesa, já que essa escrita é compreendida como prática social e espaço simbólico 

que dialoga com a construção de autoria dos sujeitos sociais envolvidos. Considero essa 

autoria um passo para a atuação desses sujeitos como produtores de contradiscursos e 

posicionamentos resistentes. Vale ressaltar que a presente pesquisa busca mediar um trabalho 

de produção textual em sala de aula na Educação Básica, logo, está aberta a contribuições que 

possam somar forças rumo a uma educação mais significativa para nossos estudantes. 

Para iniciar este memorial que representa um olhar sobre o meu próprio “fazer 

pedagógico”, recordarei a minha caminhada enquanto educadora. Ao perpassar pelas minhas 

lembranças dessa trajetória de estudos que oscila entre professora-estudante-pesquisadora, 

vou descobrindo nessa escrita como a prática de narrar a minha própria vida contribui para o 

meu pensar sobre o meu lugar social de educadora que tem um compromisso assumido com a 

Educação Básica do meu estado. Nesse sentido, acredito que a minha autobiografia valerá a 

pena. 
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2. O DESAFIO BIOGRÁFICO: IMPLICAÇÕES E (RE)DESCOBERTAS 

EM MINHA PRÁXIS EDUCATIVA 

 

 

Como alguém se torna o que é? 

  
Nietzsche (1999, p.6) 

 

A frase de Nietzsche me parece propícia para dar início a este memorial, que ora se 

apresenta como uma possibilidade de descrição da minha caminhada enquanto educadora, na 

tentativa de relatar, memorizar, reviver e apresentar a outros, os espaços pelos quais vivi meus 

medos, angústias, erros e tentativas de acertos no propósito de mediar meu trabalho com a 

Língua Portuguesa nas comunidades em que leciono. Nessa busca incessante de tentar narrar 

como me tornei quem sou, escolhi transmitir indícios da memória vivida, fazendo minha 

interpretação daquilo que vivi. 

 Fruto de uma ampla retomada da minha prática enquanto docente, esse memorial 

representa um instrumento de ressignificação dos fatos que julgo mais importantes no 

percurso da minha profissão; um instrumento de autoanálise, sem desconsiderar os aspectos 

sociais e históricos em que estive implicada como sujeito situado no tempo e no espaço em 

que vivi.  Tal propósito surgiu de um antigo desejo que se materializa na prática: o de 

pesquisar como as textualidades dos meus estudantes podem representar processos de 

subjetivação que estabelecem a constituição deles enquanto sujeitos sociais autores no 

percurso da sua própria vida, além de favorecer o seu empoderamento linguístico na produção 

dessas textualidades orais ou escritas.  

Por isso, concordo com Freire (1997) quando este afirma sobre a necessidade de ser 

um educador-pesquisador para constatar e interferir no processo educativo, educando e sendo 

educado reciprocamente. Nessa constante entre reflexão/ação de minha própria práxis, sinto-

me, ao mesmo tempo, actante e expectadora da cena de aprendizagem.  

Sou professora da rede pública há 15 anos e sempre trabalhei em comunidades da 

periferia e do subúrbio ferroviário de Salvador. Iniciei minha trajetória como professora 

efetiva em 2000, lecionando para os alunos do 4ª ano do Ensino Fundamental na Escola 

Municipal 22 de Abril, em Tancredo Neves, Salvador-BA. Enquanto professora concursada 

da rede pública, meus alunos eram jovens e adultos trabalhadores que estudavam na classe 

regular, turno noturno e que não haviam finalizado seus estudos na faixa etária recomendada 

pelo Ministério da Educação. Eram cidadãos que por motivos socioeconômicos foram 
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excluídos do universo escolar e que, agora, tentavam recuperar o “tempo perdido” para 

atender às exigências que o mundo do trabalho lhes apresentava. Já àquela época observava 

como esses fatores socioeconômicos eram determinantes para a saída de muitos estudantes do 

cenário de aprendizagem. Embora se tratasse de ensino regular, as especificidades dessa 

turma era a dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, modalidade que foi criada nesse 

mesmo ano e implantada nas escolas nos anos subsequentes.  

O panorama educacional brasileiro em 2000
1
 foi marcado pela reprodução direta ou 

indireta de conteúdos dirigidos a classes sociais específicas. Quando assumi minha primeira 

turma no último ano antes da virada do século XXI, o Brasil passava (como ainda passa) por 

um período que exigia transformações na educação, cujo maior desafio a ser enfrentado era a 

evasão escolar, grande contributo à proliferação da pobreza e da desigualdade social no país. 

Urgia uma reforma educacional que tivesse como escopo a superação do quadro de insucesso 

nos índices para que o país se tornasse mais competitivo no cenário internacional. Esse era o 

discurso de uma política neoliberal, da qual não compactuo, que delineava seu campo de 

atuação através da implementação de projetos educacionais para garantir a tão proclamada 

“qualidade do ensino”. 

Mesmo com a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

9.394/96, que ampliou o acesso à escola pública, não se verificou uma permanência 

significativa dos estudantes no ambiente escolar nos anos subsequentes à educação básica, 

principalmente para os jovens e adultos trabalhadores e chefes de família que precisavam se 

manter e garantir o sustento de seus lares. Recordo que meus primeiros alunos pertenciam a 

diferentes recortes geracionais, com algumas dificuldades de leitura, interpretação, escrita e 

cálculo (elementos primordiais para a progressão escolar naquele período); por outro lado, 

também eram amorosos, amigos e me permitiram criar um ambiente acolhedor e de muito 

incentivo. Esse primeiro momento foi de suma importância para que eu me encontrasse na 

profissão, percebesse a minha responsabilidade social e o papel da escola como um espaço de 

formação dos sujeitos. Pela primeira vez, estava atuando em uma área que poderia contribuir 

para alterar uma realidade de sofrimento e falta de estímulo, apesar de todas as dificuldades.  

Embora muitas teorias circulassem no ideário educacional e existisse um discurso 

contra o método tradicional de ensino nas escolas, as minhas aulas de português, matemática, 

                                                
1  O documento Prioridades y estrategias para la educación: examen del Banco Mundial 1995 determina um 

conjunto de políticas públicas que visavam à redução da pobreza e das desigualdades sociais através de uma 

política de incentivo à educação, especialmente a primária e a secundária do primeiro ciclo (educação básica).  
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ciências e estudos sociais reproduziam a metodologia de aula expositivo-participativa que, 

apesar de incluir o aluno no processo, continuava a ser baseada na “transmissão de 

conhecimentos”, dos conteúdos mais importantes que precisavam ser “ensinados” aos 

estudantes. O conhecimento estava ainda fortemente associado à ideia de conteúdo 

programático a ser transmitido e assimilado pela turma, e a mim, enquanto professora, cabia o 

papel de principal detentora do saber, porém isso não impedia um clima de acolhimento e 

afetividade em sala de aula. Nesse período, eu acreditava que precisava “ensinar” a meu aluno 

tudo o que ele deveria “aprender” e considerava a escola como um lugar efetivo de 

conscientização e de transformação social. Em relação às aulas de Língua Portuguesa, a 

minha reflexão sobre a práxis metodológica, fazia-me questionar meus próprios meios de 

conduzir o trabalho, visto que ingressara na Universidade Federal da Bahia em 1997 e as 

discussões relacionadas às mudanças do currículo já eram uma realidade teórica. 

Cheguei à academia ávida do saber e escolhi estudar a disciplina que mais me motivou 

em todo meu percurso escolar – Língua Portuguesa. Nesse momento, eu acreditava que 

finalmente iria “aprender” as normas e regras da língua para poder “ensinar” aos alunos com 

propriedade o que eles “precisavam saber”.  Pensava o ensino da disciplina a partir de uma 

perspectiva estruturalista, como aprendi com meus professores, que concebe a língua como 

um princípio de regras a serem dominadas pelos falantes, pautadas em práticas tradicionais e 

descontextualizadas, priorizando a variante de maior prestígio social - o português padrão.  

As incontáveis regras a serem memorizadas constituíram-se ao longo dos anos em 

práticas que levaram o estudante a pensar que não é capaz de aprender a própria língua, já que 

eles não encontram nem lugar e nem sentido em seu cotidiano de contextos diversos. Triste 

era perceber que mesmo os conteúdos repetidos à exaustão em todas as séries do Ensino 

Básico, isso não representavam uma mudança no ensino de língua. Ano após ano, o conteúdo 

da disciplina se restringia ao estudo das categorias gramaticais por meio de uma 

metalinguagem sem reflexão crítica, “a finalidade comunicativa pretendida pelos 

interlocutores e os efeitos de sentido de nada importava”. (ANTUNES, 2009, p. 20). 

 Para minha surpresa, quando começaram as primeiras aulas na academia, deparei-me 

com outra realidade na concepção do ensino de Língua Portuguesa no Brasil. Os novos 

estudos da Sociolinguística, da Linguística Aplicada, da Análise Crítica do Discurso e da 

Linguística Textual Crítica que foram disseminadas no Brasil a partir da década de 1980 

provocaram outros modos de pensar a língua, que veio a ser percebida como um fenômeno 

social, heterogêneo e dinâmico. “Assim sendo, a língua passou a ser concebida como uma 

atividade constitutiva, cujo locus de realização é a interação verbal” (GERALDI, 1996, p. 67), 
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ou seja, a partir de então, a linguística passaria a valorizar, nos atos de fala, elementos, até 

então, desconsiderados como a interação entre os falantes, suas práticas sociais, o contexto, as 

condições sociais e a discursividade.  

Apesar de todos esses estudos estarem circulando no cenário educacional, em sala de 

aula, eu ainda pensava a língua como um código a ser “dominado” pelos meus estudantes, e 

esses a percebiam também como um sistema de regras a serem cumpridas para atender as 

demandas da sociedade culta.  Enfim, faltava uma conexão entre a teoria que eu aprendia na 

universidade e a minha práxis metodológica em sala de aula, assim, por não possuir um 

conhecimento definido sobre as mudanças em processo, continuava em minhas aulas a utilizar 

a metalinguagem como princípio da disciplina, ensinando a língua em forma de códigos a 

serem apreendidos pelos estudantes, com as suas infinitas regras de acentuação, concordância, 

regência, em forma de memorização e sem muita contextualização com a realidade deles. 

Vale ressaltar que a própria Universidade Federal da Bahia, onde fiz a minha graduação não 

conseguia preparar o professor em formação para atender a essa demanda do ensino que se 

configurava não apenas como um novo olhar, mas como um novo “fazer pedagógico”, 

restando a nós, futuros professores, a consciência de uma mudança nas aulas de Língua 

Portuguesa em contraponto a incerteza sobre a sua prática em sala de aula.   

 Mesmo assim, a reflexão crítica sobre a prática era uma constante em minha 

caminhada enquanto educadora, pois, “na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente sobre a prática de 

hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1997, p.22). Esses 

ensinamentos sobre o ensino de língua só se tornaram uma ação mais efetiva em minha práxis 

após alguns anos de estudos e reflexões e do meu desejo de mudança. 

Delory-Momberger (2008), em seu livro Biografia e Educação: figuras do indivíduo-

projeto, declara que a forma como os indivíduos representam as suas vidas em espaços de sua 

existência como família, escola e sociedade, bem como os aspectos que determinam seus 

saberes e experiências são diretrizes imprescindíveis para compreendermos o processo de 

formação desses sujeitos. A relação entre estes campos incidem sobre significados 

construídos, antes, durante e após essas experiências, representando, inclusive, expectativas 

futuras. Assim, ao relembrar o processo da minha formação, não poderia deixar de mencionar 

a recordação-referência mais simbólica da minha constituição enquanto pessoa-estudante-

educadora: Francisco, meu pai, e Angelina, minha mãe, peças-chave na minha trajetória 

escolar desde o primeiro dia de aula até o meu ingresso na universidade. Quando digo peças-

chave, refiro-me à recordação-referência que, segundo Josso (2010, p. 37) pode ser 
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qualificada de experiência formadora, porque tudo o que aprendemos ao longo da vida, quer 

por entendimento ou por execução serve para nos orientar no percurso existencial. Logo, 

somos fruto das marcas deixadas pelas pessoas com quem convivemos, os saberes familiares 

e seus modos de ver o mundo. 

Dona Angelina, como era chamada minha mãe, nunca frequentou uma escola. Não 

participou do processo de escolarização que possibilita o acesso ao letramento formal, 

grafocêntrico, que nossa sociedade sempre valorizou como um requisito imprescindível para a 

atuação social. Para muitos, fazia parte das estatísticas dos “não alfabetizados”, e, por 

conseguinte, “não letrados”. Porém, sua suposta carência de instrução escolar não foi 

empecilho para pensar o papel da escola como um lugar de empoderamento e inclusão social. 

Com ela aprendi a valorizar o conhecimento como elemento imprescindível para a minha 

formação e a estabelecer metas para alcançar meus objetivos acreditando em meu potencial. A 

minha família era uma verdadeira fábrica de letramentos e deixaram ensinamentos 

primordiais à minha formação, princípios que permaneceram comigo mesmo após a ausência 

de uma dessas duas grandes vozes que determinaram muito do que hoje sou - minha mãe. 

Graças aos seus ensinamentos, hoje acredito que as práticas sociais estão além da valorização 

da técnica da escrita, dentro de uma perspectiva heterogênea, plural e na qual outros agentes 

sociais, como a família, a igreja, a rua, o local de trabalho, contribuem para o 

desenvolvimento dos saberes (STREET, 2003).  

É a partir dessa lógica que a história de vida da minha mãe institui-se para mim 

como exemplo de sobrevivência e de resistência. Diante das demandas sociais que o mundo 

lhe apresentou, ela, mulher sofrida do interior de Coração de Maria- Bahia chegou à capital 

para trabalhar e encontrar sustento para os seus; posteriormente, ao se tornar mãe, 

permanência, nas suas idas e vindas às reuniões escolares de pais e mestres, acompanhando 

cada etapa de crescimento dos seus filhos. Narrar sua trajetória, evoca em mim a lembrança 

de acontecimentos que me atravessam, pois permeiam todo o trajeto da minha formação 

pessoal. Seus letramentos eram múltiplos e deixaram marcas perenes que representam muito 

do que sou hoje. Entendendo letramento no sentido proposto por Street (2003, p.39) que 

considera as práticas sociais, a ação dos sujeitos na vida cotidiana, interagindo com os seus 

membros nos diversos usos que a leitura e a escrita estão presentes, percebo a multiplicidade 

dos fazeres letrados da minha mãe ao contar uma história de assombração, participar do coral 

da igreja e conseguir acompanhar todas as músicas apenas pela audição, ao evangelizar 

alguém para ir a sua congregação e citar versículos bíblicos sem nunca ter ido a uma escola, e 
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muitos outros momentos incontáveis de comunicação diária onde dona Angelina era uma das 

mais falantes e amigas. 

Meu pai era homem sereno, de poucas palavras afetivas, porém de muita 

orientação. Foi alfabetizado por uma professora da zona rural, mas só teve acesso a esse 

momento de escolarização por apenas um ano de sua vida, logo depois teve de seguir a sua 

trajetória enquanto criança da roça: plantar, colher, ajudar nos serviços de casa e cuidar dos 

irmãos mais novos. Gostava de cantar cantigas antigas de roda para seus filhos e narrar contos 

e casos de sua região. Com ele aprendi também as histórias de assombração que tanto me 

amedrontavam e ri muito das suas travessuras, quando moleque do campo. Histórias 

emocionantes, engraçadas e sofridas que revelavam certa nostalgia dos seus tempos de 

menino e de sua origem humilde que lhe ofertavam valores inquestionáveis na sua trajetória. 

Essas histórias são como uma recordação-referência (JOSSO, 2010, p. 37) que ainda tenho o 

privilégio de compartilhar, sendo, a todo o momento, uma peça-chave em todas as decisões 

importantes e conflituosas de minha vida, porque meus pais foram minha primeira agência de 

letramento.  

 

2.1 ENTRE PROJETOS: MOMENTOS IMPORTANTES PARA O MEU FAZER 

PEDAGÓGICO  

 

Como estudante da educação básica em escola da periferia de Salvador, convivi 

desde cedo com o descaso e o acolhimento que a realidade educacional pode proporcionar aos 

nossos estudantes. Nasci em Salvador, numa família numerosa de nove irmãos, filha mais 

nova de um casal oriundo do interior, fui levada à escola desde cedo e lá vivenciei a prática de 

um fazer pedagógico que não tinha conexão direta com a realidade que vivia. 

Estudei todo o ensino básico em escola da rede estadual. Naquela época, que se 

inicia na década de 1980, no Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro em Pernambués, o 

ensino era pautado em práticas tradicionais, repetitivas e de simples transmissão de 

conteúdos. O regime militar estava em declínio, porém a política educacional da época, ainda 

reproduzia os comportamentos sociais que se figuravam na sociedade brasileira.  A postura 

adequada para um bom aluno era o da passividade, a do respeito incondicional para com o 

professor e a do silêncio constante durante as aulas que eram oferecidas. Ao professor, cabia a 

função de detentor do conhecimento e transmissor dos conteúdos didáticos importantes para a 

formação educacional do aluno.  A sala de aula era enfileirada em ordem alfabética. O hino 
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nacional era cantado toda a segunda-feira com os alunos em fila sobre a haste da bandeira 

nacional: símbolo nacional por excelência.  

O ensino da língua era pautado na reprodução sistemática das regras gramaticais com 

suas infinitas normatizações. O conhecimento era associado a capacidade acumulativa das 

informações que o estudante conseguia acumular ao longo das unidades. A única variante 

linguística considerada como legítima era a língua padrão culta
2
, sendo qualquer outra forma 

de representação uma anomalia fora das estruturas vigente. A escola era um lugar que 

simbolizava um caminho melhor, mas estava infestada de práticas e representações que 

muitas vezes nos afastava de seu real objetivo, principalmente por não valorizar os nossos 

saberes, crenças, costumes, falares e história por nós vividos.  

Entre 1991 e 1993, estudei magistério no Instituto Central de Educação Isaías Alves 

(ICEIA), colégio onde conclui o Ensino Médio - antigo segundo grau. Meu primeiro 

momento da minha formação geral como educadora. Lá descobri a minha paixão pela 

educação até então adormecida e desde então não mais consegui me desvencilhar desse 

caminho. Mas também, fui ensinada a reproduzir um fazer pedagógico, exatamente igual o 

que meus professores faziam, bem como as ideologias presentes nas concepções 

metodológicas existentes na profissão, o que envolvia “plano” de aula, “domínio” do 

conteúdo, “controle” de classe, a “transmissão” do conhecimento, “domínio” do saber. Essa 

visão estrutural do ensino me atribuiu valores que perpetuaram por longos anos em minhas 

práticas escolares, na medida em que me considerava a principal detentora do saber que 

precisava transmitir aos meus alunos o conhecimento em forma de conteúdos normativos, mas 

que, nem sempre surtiam efeitos significativos para eles. Infelizmente, essa cultura escolar 

ideologicamente transmitida aos novos professores construiu uma visão de língua e de ensino 

completamente baseado na estrutura, na forma, na reprodução do conhecimento sem muita 

reflexão crítica.  

Naquele período, o professor que não conseguisse fazer com que seus alunos o 

escutassem, obedecessem e permanecessem calados em todos os momentos da aula não tinha 

controle de classe e era penalizado com perda de ponto na nota do estágio supervisionado. Os 

conteúdos eram acumulativos e deveriam ser memorizados, caso os alunos quisessem se sair 

bem nas provas finais das unidades. O texto atendia ao ensino de questões gramaticais 

isoladas cobradas através de perguntas fechadas. Assim sendo, o ensino da disciplina de 

                                                
2 Língua padrão culta é a variante de maior prestígio social que se baseia nas normas e regras da gramática 

normativa.   
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Língua Portuguesa, nos primeiros anos de minha formação, espelhava uma concepção de 

língua como um sistema de signos a serem apreendidos pelos estudantes que, por sua vez, 

deveriam dominar de forma concisa a norma culta da língua. O desconhecimento acerca da 

existência de outras variantes do sistema linguístico permanecia à margem e a gramática se 

confundia com a própria língua.  

A aula de língua portuguesa nos anos de minha formação no magistério era igual a 

dos anos em que fui estudante. Quando fiz meus primeiros estágios, o ensino da disciplina era 

fundamentado em exemplos desconectados dos contextos vivenciais e voltados à dissecação 

das categorias gramaticais, um motor contínuo que parecia não ter fim. Para meus alunos, a 

língua era praticamente um novo idioma a ser aprendido, algo distante da sua realidade e da 

fala que utilizavam para se comunicar, assim sendo, não havia uma conexão entre o 

continuum fala/escrita e as aulas se restringiam a processos de memorização de regras. Já nas 

aulas chamadas de redação, o enfoque maior era dado aos tipos textuais narrativo, descritivo e 

dissertativo, sendo os dois primeiros os mais trabalhados nas séries iniciais e o último já nas 

séries finais do Ensino Fundamental (antigo primário e ginásio). 

Em 1993, finalizei o meu curso de magistério e em 1996, a Nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional era sancionada. No ano seguinte, ingressei na universidade e de 

1998 a 2000, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, PCN) passam a circular pelas 

escolas públicas. Eu, já concursada e em processo de formação acadêmica, vivo este momento 

de formação-transição que, só muito mais tarde, daria indícios das mudanças metodológicas 

ocorridas em minha prática profissional. 

 Os anos se passavam e muitas inquietações foram surgindo. Embora alguns projetos 

na área tivessem sido criados nos últimos 14 anos para reverter o “quadro de insucesso” que 

nossos estudantes apresentam ao longo da vida escolar, não foi possível verificar mudanças 

efetivas na aprendizagem de Língua Portuguesa nas escolas públicas do estado da Bahia. Não 

se pode negar que, muitos desses projetos foram criados sem nenhuma sistematização e, 

principalmente, sem considerar as reais necessidades do professor em formação. 

Os PCN indicavam a necessidade de ruptura com o tradicional, mas não faziam 

alusão a nenhuma recomendação acerca dos procedimentos a serem formatados para o 

alcance desses objetivos. O documento reafirma a ideia de que as aulas deveriam 

desconsiderar o ensino de frases descontextualizadas da gramática normativa e dar ênfase ao 

estudo e compreensão de textos, reconhecendo o aluno como sujeito de conhecimentos e 

valorizando as suas experiências prévias nas interações estabelecidas no convívio social. Não 

sendo mais aceitável o ensino pautado em práticas tradicionais e descontextualizado, cabendo 



24 

 

ao educador, deslocar-se da posição de transmissor de conhecimento para a de mediador, 

facilitando assim, a aprendizagem. Portanto, cabia “ao professor a função de planejar, 

implementar e dirigir as atividades didáticas com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar 

o aluno, procurando garantir aprendizagem efetiva” (BRASIL, PCN, 1998, p.22). A isto, 

soma-se o papel de “informante e interlocutor privilegiado” para selecionar o que de fato, é 

prioridade para as demandas de aprendizagem dos estudantes.  

 A partir daí, a valorização das variantes linguísticas presentes na língua constituem-

se um marco que merece destaque, pois diversas práticas foram questionadas e revisadas, 

dentre elas, o conceito de “erro linguístico”, antes visto como um “mau uso”, passando a ser 

percebido como uma possibilidade de representação da língua, desde que houvesse 

comunicação entre os interlocutores do discurso. Assim, a escola se configura como um lugar 

de reflexão e de respeito às diferenças dialetais dos alunos, inclusive tendo por 

responsabilidade a valorização da oralidade através dos gêneros orais, que são recomendados 

a partir do sexto ano.  

Assim, participei dos mais variados projetos educacionais proporcionados pela rede 

do estado da Bahia nos últimos anos e que tinham por finalidade o desenvolvimento da 

competência comunicativa dos alunos na disciplina de Língua Portuguesa. Muitos deles sem 

nenhuma ou pouquíssima relevância para o trabalho metodológico do professor que muitas 

vezes, não conseguia ressignificar o apreendido para a sua sala de aula. Dentre estes, destaco: 

“Aceleração I e II
3
 - Projeto de Regularização da Distorção idade X série

4
 (Fluxo Escolar), 

Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI I e II
5
)  e Programa Gestão da Aprendizagem 

Escolar II
6
 (GESTAR), todas essas propostas visavam melhorar o ensino da educação básica 

no estado da Bahia, meta até então sem obtenção de sucesso no cenário educacional 

brasileiro.  

Nos últimos 13 anos, contando com a Educação Básica inicial são 15 anos, em que 

estive em sala de aula ensinando Língua Portuguesa, fui ao encontro de diversas metodologias 

na tentativa de suplantar a perspectiva estrutural. Entretanto, quebrar o velho paradigma não 

foi uma tarefa fácil, pois não só requeria fundamentação teórica, como também um espaço-

tempo para a experimentação do novo. Com a busca por novas metodologias, desejava uma 

                                                
3
 Aceleração: projeto educacional do governo do estado da Bahia em atuação no ano de 1997 para o turno 

noturno que incidia na redução de séries do ensino fundamental, séries finais, concluindo duas séries em uma. 
4 Regularização do Fluxo escolar: projeto semelhante ao de Aceleração, porém mais estruturado e implantado 

para o turno diurno. Incluía capacitação permanente em serviço para os professores do projeto. 
5 PEI (Programa de Enriquecimento Instrumental) com utilização de instrumentos de aprendizagens cognitivas. 
6 GESTAR II: programa destinado à formação prática para professores de Língua Portuguesa do 6º ao 9º ano. 
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abordagem de ensino da língua que valorizasse a interação social entre os interlocutores, um 

viés mais contextualizado e significativo à produção de textos, que sempre foi um dos grandes 

desafios nas minhas aulas. A partir dessas buscas e reflexões, ainda que de forma 

assistemática, constava que a cena da escrita precisava estar associada ao diálogo entre 

interlocutores. Com base nessa perspectiva, iniciei com os estudantes práticas de produção de 

textos que envolviam também um trabalho com a leitura. 

Foi assim que dei início ao Projeto Cartas, uma ação realizada em conjunto com uma 

amiga, ex-professora da escola em que trabalho. Em 2012, ela havia proposto que fizéssemos 

um trabalho entre escolas. Meus alunos se corresponderiam com os dela através de uma troca 

de cartas pessoais. O objetivo inicial era incentivar a escrita. Achei a proposta arrebatadora e 

me entusiasmei. Vi que finalmente era a oportunidade de oferecer a eles outro interlocutor e 

instigá-los a escrever. Ao longo de uma unidade temática foram realizadas três trocas de 

cartas. Os alunos ficaram motivados pela ideia de conhecer colegas de uma escola pública 

localizada em Matina, zona rural da Bahia, e que vivenciavam um calendário que ajustava o 

período de estudo ao do plantio, realidade bem diferente da deles, estudantes da capital.  

Outra experiência que fortaleceu a minha vontade de mudança em relação à 

escrita/leitura foi um trabalho realizado pelos estudantes ainda em 2012 no Projeto Jornal 

Mural, cujo tema era as condições ambientais da praia de São Tomé de Paripe. Fomos até o 

local para entrevistar o pai de uma das alunas que era pescador e presidente da Associação de 

Pescadores e Marisqueiras da Bahia de Todos os Santos. Os alunos elaboraram as perguntas 

para a entrevista e gravaram o depoimento sobre as mudanças ocorridas no local. Além disso, 

escreveram uma breve biografia a partir da narrativa desse pescador acerca de sua trajetória 

pessoal e sua luta institucional pela preservação do lugar. Esses dois momentos foram 

determinantes para meu desejo por mudanças. Entretanto, como ações isoladas, ainda não 

tinham a força para representar uma ruptura com a prática tradicional. 

Todos esses momentos de minha caminhada enquanto educadora foram importantes 

para construir o profissional que sou hoje. Embora sem muita mudança nos índices nacionais, 

os projetos já citados, assim como muitos outros, contribuíram, de certo modo, para me 

fazerem refletir sobre o meu papel social enquanto educadora e me projetar para outras 

possibilidades que pudessem transformar a minha práxis e ajudar meus estudantes a se 

tornarem mais atuantes nas salas de aula na construção do seu próprio conhecimento. Foi 

dessa caminhada que surgiu o desejo de participar do Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS), oportunidade que apontava para um caminho através do qual eu poderia 

fortalecer e revitalizar o meu desejo de mudança e auxiliar meus alunos a descobrirem-se 
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leitores/autores e produtores de contradiscursos que eram, além de terem uma chance de fazer 

circular seus textos. No PROFLETRAS, tive a possibilidade de me aprofundar nas teorias que 

fundamentam os estudos sobre ensino, gramática, gêneros textuais, leitura, letramentos, 

literatura, práticas sociais e projetos. 

As disciplinas estudadas me levaram a refletir sobre algumas de minhas práticas que 

já contribuíam para uma concepção de língua mais situada e sobre outras que tinham como 

certas, embora não representassem caminhos ideais para alcançar meu objetivo maior, auxiliar 

meus estudantes a se tornarem leitores-escritores, pessoas atuantes na sociedade. Para mim, a 

pedra angular desse mestrado está no fato de valorizar a pesquisa acadêmica, tomando por 

base a busca de intervenções pedagógicas em sala de aula para criar metodologias de 

aprimoramento das habilidades necessárias à formação dos estudantes em Língua Portuguesa.  

Foi nessa perspectiva que a proposta de intervenção pedagógica do mestrado 

propiciou que eu repensasse a minha prática e começasse a elaborar caminhos possíveis para 

o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no âmbito da formação do sujeito-autor-leitor. 

É com esse olhar de pesquisadora-interventora que dialogo com o ponto de vista de Bortoni-

Ricardo, (2008, p. 46) quando distingue “o professor pesquisador dos demais professores 

como aquele que tem por compromisso refletir sobre a sua prática, buscando reforçar e 

desenvolver aspectos positivos superando suas próprias deficiências”.  Assim como nos 

demonstra Bortoni-Ricardo, penso que o educador deve estar aberto a novos caminhos que 

contribuam para a práxis educativa. Deste modo, concebo a intervenção pedagógica como 

uma ação planejada, sistematizada e arquitetada para atingir determinado fim. A meu ver, 

intervir no processo ensino-aprendizagem implica ser capaz de manejar práticas pedagógicas 

que viabilizem melhores resultados em relação aos, até então, obtidos, daí o seu caráter 

processual e contínuo. 

Bortoni-Ricardo (2008) ainda nos faz refletir sobre o questionamento que o 

professor-pesquisador deve fazer a si mesmo ao iniciar a sua pesquisa.  Deve-se 

primeiramente pensar o porquê de uma ação interpretativa dos sujeitos envolvidos e 

estabelecer sentidos entre as interações em sala de aula (espaço micro) e a 

escola/cidade/comunidade (espaço macro) frente à ação desenvolvida, sem o que não haverá 

um bom desempenho do trabalho. Dar sentido à pesquisa para os atores envolvidos é uma 

premissa indiscutível do processo de intervenção. É nessa perspectiva que Hissa (2013), ao 

falar sobre a ação da pesquisa a define como um “compartilhamento entre os atores 

envolvidos no processo, como uma ação que desencadeia pressupostos imprescindíveis ao 

aprender a ouvir e que não há o fim das coisas” (HISSA, 2013, p. 17).  Dessa forma, a 
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pesquisa não é um fim em si mesmo e o pesquisador deve interagir com os membros 

envolvidos no processo investigativo de modo a potencializar os saberes dos contextos 

analisados.  

Na posição de pesquisadora atuante em minha sala de aula me propus a discutir sobre 

biografização e autoria para pensar de que forma os modos de falar de si, e consequentemente 

dos outros, poderiam contribuir para o aprimoramento das habilidades de leitura e escrita de 

textos e a formação crítica/política dos estudantes. Fundamento minha explanação discutindo 

as implicações da escrita de si nas práticas pedagógicas e de que modo a autopoiesis
7
 (aqui 

entendida como as individualidades que constituem o ser) em contextos socioeducacionais, 

pode tanto potencializar a autoria dos estudantes, como aprimorar suas habilidades nas 

produções das textualidades nos seus espaços de convivência e nos seus modos de ler/ver o 

mundo. Vislumbrando minha sala de aula, nessa perspectiva, como um lugar de resistência, de 

valorização social dos sujeitos e de como o seu “conhecimento é produtor de significado e de 

subjetividades que podem ser refletidas, analisadas, interpretadas e transformadas” 

(MACLAREN; GIROUX, 1998, p. 35).  

Em minha experiência como professora de escola pública, vejo que um dos grandes 

problemas enfrentados pelos estudantes do EJA é a resistência à escrita, fenômeno geralmente 

provocado por um sentimento de impotência em relação às produções escritas demandadas 

pela escola por essa camada da população que já foi historicamente excluída do universo 

escolar. Em outras palavras, os estudantes não se sentem empoderados a escrever em sua 

própria língua por considerá-la muito difícil e repleta de regras que não conseguem apreender.   

Nem todos os alunos se sentem bloqueados por um sentimento de incapacidade que 

dificulta o aprimoramento da escrita em sala de aula, mas, para a grande maioria, escrever é 

um martírio, uma ação cansativa e dura, impossível de ser realizada de maneira satisfatória. 

Pensam o processo como algo infligido pelo professor, que só está ali para corrigir e dar uma 

nota ao aluno. Eles não conseguem vislumbrar a escrita do ponto de vista dialógico, 

relacional, com uma função social e como a possibilidade de transmitir sua marca e 

                                                
7 Autopoiese ou autopoiesis é um termo cunhado por Francisco Varela e Humberto Maturana na década de 1970 

que significa a capacidade dos seres vivos de se auto produzir.  Utilizado pelos autores no campo da biociência, 

referindo-se principalmente a nível celular, o termo passou posteriormente a ser utilizado em outras áreas do 

conhecimento com a conotação socio-histórica. Disponível em: <  

http://www.ub.edu/sentipensar/pdf/candida/o_social.pdf >  

 

http://www.ub.edu/sentipensar/pdf/candida/o_social.pdf
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singularidade. É muito comum ouvirmos nossos alunos se referirem ao português como uma 

língua muito difícil, como se tratasse de um idioma estrangeiro a ser apreendido.  

Se a língua é apresentada aos nossos estudantes como algo fechado em regras e 

normas pré-estabelecidas ao longo de todo o seu percurso de escolarização, não é difícil 

entender o sentimento de incapacidade para produzir textos em sala de aula, principalmente 

para os estudantes da EJA que se constitui como uma modalidade da Educação Básica que 

deveria ter um tratamento especial em conformidade com as suas peculiaridades de aluno 

trabalhador.  No momento em que tomei consciência de que o foco de minha disciplina 

precisava estar no sujeito e em seus processos de subjetivação, pude avaliar a necessidade de 

uma ação pedagógica que viabilizasse um processo de escrita mais viável em sala de aula. 

Perceber o aluno enquanto sujeito social, historicamente marcado e produtor de textualidades 

múltiplas foi um ponto de partida para começar a intervir em sala de aula, considerando suas 

experiências como elos importantes da aprendizagem. Procurar conhecer quem é esse aluno 

que frequenta o espaço escolar todos os dias, conhecer suas histórias de vida, sentimentos e 

emoções, comprovou-me que não se pode fazer educação sem considerar como elemento 

principal desse processo - o educando. 

 

2.2 ESPAÇOS DA INTERVENÇÃO: A TURMA, A ESCOLA E O AMBIENTE DA 

APRENDIZAGEM 

 

Para nos situarmos sobre o contexto em que se dará esse trabalho, torna-se necessário 

apresentar a escola, a turma e o ambiente da aprendizagem. Começarei pelos estudantes por 

acreditar que toda transformação se dá primeiramente no plano do individual para 

posteriormente alcançar o coletivo.  

Segundo Oliveira (1999) em seu artigo Jovens e adultos como sujeitos de 

conhecimento e aprendizagem, os alunos da EJA, historicamente, o aluno adulto dessa 

modalidade da Educação Básica eram geralmente os filhos de trabalhadores rurais, oriundos 

das pequenas cidades do interior e que não tiveram acesso ao processo de escolarização. 

Como não obtiveram o acesso à escola na infância e nem na adolescência, quando adultos 

sentem a necessidade de alfabetizar-se e completar seus estudos. Já os jovens, eram aqueles 

estudantes que não representam o adolescente das classes regulares e sim jovens com maior 

idade e que não conseguiram completar seus estudos.  
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Hoje, essa realidade não mais representa necessariamente o perfil fidedigno dos 

estudantes da EJA. É fato que alguns são filhos da zona rural que migraram para as cidades 

em busca de novas oportunidades de vida, mas também encontramos estudantes da própria 

região que deixaram os estudos por diversos fatores e retornam nessa modalidade da 

Educação Básica por acreditar ser uma forma mais rápida de alcançar seu objetivo de concluir 

seu processo escolar. Ademais, os jovens dessa modalidade que antes não representavam o 

adolescente oriundo das classes regulares, agora correspondem a uma parcela dos estudantes 

que não obtiveram aprovação no turno diurno e por questões diversas, inclusive 

comportamentais, passam a serem remanejados para o turno noturno como uma forma de 

tentar resolver um “problema de indisciplina escolar”. 

Sendo assim, percebemos que a definição dessas categorias de jovens e adultos 

originários da EJA tende a se modificar ao longo do tempo, levando em consideração as 

peculiaridades e o local em que se dá a pesquisa. É lícito salientar que conforme o Parecer 

06/2010, Artigo 4º, Inciso I e VII, da lei 9.394/96 (LDB), a idade mínima para a realização 

dos exames de conclusão da EJA para o ensino Fundamental foi estabelecida de 15 anos 

completos, permitindo que adolescentes ingressassem nessas turmas e concluíssem o Ensino 

Fundamental mais rapidamente. Assim, observa-se uma nova composição de jovens 

adolescentes presentes nas escolas no turno noturno que oferecem essa modalidade. Jovens 

que poderiam permanecer nos seus espaços de convivência com outros jovens de sua idade, 

mas que são direcionados para as turmas da EJA por não se “enquadrarem” no padrão de 

“normalidade” comportamental dos estudantes de sua idade, assim, são remanejados para o 

turno noturno e passam a conviver nesse universo adulto composto por outros princípios e 

valores. 

Foucault (1999) em Vigiar e Punir, Nascimento das Prisões, nos esclarece que na 

época clássica o corpo era objeto de controle e poder. Sendo necessário para sua submissão e 

adestramento, ações que o tornasse mais dócil, manipulável, aperfeiçoado, através de um 

investimento político, uma verdadeira microfísica do poder. Para ele, a escola era uma das 

principais instituições onde este poder disciplinar era visível e fortemente marcado. A prática 

da disciplina, como um controle das ações do corpo, devido aos seus métodos de imposição 

impunha uma relação de utilidade-docilidade a esses corpos. 

Essa visão da escola como instrumento de manipulação dos corpos através de 

estratégias políticas e culturais de dominação fez das instituições escolares um espaço não só 

de ensino, mas de vigilância, hierarquia, recompensa e punição. Infelizmente a cultura escolar 

vivenciada na atualidade ainda reproduz muitos desses instrumentos de poder disciplinar para 
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tornar os corpos mais dóceis, mais disciplinados, mais obedientes ao sistema escolar que 

exercem sobre os estudantes um poder constante para que todos possam seguir o mesmo 

padrão de comportamento “aceitável” no universo escolar. Na medida em que um estudante 

não se enquadra nesse padrão ele é, compulsoriamente, punido pelo seu não adestramento.  

Recomendar alunos para o turno noturno simplesmente porque não estão se 

enquadrando às normas escolares é uma atitude de punição severa com esses sujeitos que por 

diversos motivos agem dessa maneira. Portanto, empurrar o estudante para outro turno ou 

modalidade que já possuem características próprias não constituem saídas viáveis para a 

resolução desses conflitos que é um dos grandes problemas da escola pública na atualidade. 

Com base nesses pressupostos estudados, apresento os alunos que fazem parte desta 

pesquisa: meus estudantes do turno noturno, da EJA, fase IV (referente ao 8º e 9º ano das 

classes regulares), na Escola Municipal Miguel Arraes, em Lauro de Freitas-BA. Turma 

composta por 22 alunos, sendo sete homens (três adultos e quatro adolescentes menores de 18 

anos) e 15 mulheres (três adolescentes menores de 18 anos, dez adultas e duas senhora de 51 e 

61 anos).  

A turma possuía esse recorte geracional supracitado, sinalizando as mudanças 

ocorridas no perfil dos alunos provenientes da EJA nesse momento atual, inclusive com 

alguns alunos transferidos de outras escolas vizinhas. A dinâmica da diversidade muitas vezes 

nos oferece estranhamentos, visto que se trata de uma classe heterogênea que abarca 

adolescentes, jovens, adultos de diversas idades e idosos. Evidentemente que o conflito de 

gerações apresentava momentos de tensão que simbolizam etapas inevitáveis nesse novo 

momento apresentado pela EJA. Para uma melhor visualização da turma, segue um quadro 

com os respectivos nomes, idade, profissão e origem de nascimento dos estudantes aqui 

sinalizados. Vale lembrar que os nomes são fictícios conforme combinado com a classe 

durante a pesquisa realizada. 

 

Quadro 1 – Identificação por nome fictício dos estudantes da turma pesquisada 

NOME IDADE 

 

 

ORIGEM PROFISSÃO 

Amélia 39 Nazaré das Farinhas  Dona de casa 

Andressa 19 Lauro de Freitas Desempregada 

Carmem 18 Lauro de Freitas Dona de casa 

Daniel 19 Lauro de Freitas Chapista 

Daniela 25 Lauro de Freitas Desempregada 

Dulce 23 Itororó Desempregada 
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Deise 16 Lauro de Freitas Estudante 

Eliana 21 Lauro de Freitas Ajudante de cozinha 

Fábio 15 Lauro de Freitas Auxiliar mecânico 

Hernesto 31 Jacobina Servente de Pedreiro 

Hermes 16 Lauro de Freitas Vendedor ambulante 

Juçara 18 Lauro de Freitas Desempregada 

Leandro 16 Lauro de Freitas Estudante 

Leide 18 Lauro de Freitas Desempregada 

Laura 27 Feira de Santana Desempregada 

Laís 21 Lauro de Freitas Desempregada 

Lurdes 51 Ipirá Aposentada 

Marta 61 Lauro de Freitas Aposentada 

Márcia 22 Lauro de Freitas Desempregada 

Rose 16 Lauro de Freitas Estudante 

Sandra 17 Ilha de Itaparica Estudante 

Vagner 31 Nazaré das Farinhas Motorista 
Fonte: Autoria da professora-pesquisadora 

 

Ao iniciar o trabalho, através de uma pesquisa de cunho etnográfico, descobri que de 

fato, uma parte dos estudantes adultos, era oriunda do interior da Bahia e retomaram seus 

estudos após muitos anos de exclusão escolar devido às condições sociais de onde provieram, 

entretanto também encontrei muitos que eram filhos da própria região de Lauro de Freitas e 

que retornaram à escola para completar seus estudos após muitos anos de abandono. Já os 

jovens-adolescentes representavam quase 30% da turma. Todos menores de 18 anos e com 

uma história própria que justificava a sua chegada á modalidade da EJA. Dentre elas a 

questão da repetência, transferência de escola, indisciplina nas turmas regulares do turno 

diurno, necessidade de trabalhar cedo para ajudar nas despesas de casa e a gravidez na 

adolescência que determinou a saída de muitas jovens da escola no turno diurno para atender 

a demanda de ser mãe em um universo de privação de ordem cultural e social. Sendo que essa 

última variante estende-se também às mulheres adultas.  

Uma realidade indiscutivelmente relevante, que nos chama atenção, diz respeito às 

condições socioeconômicas dos estudantes pesquisados, visto que o número de 

desempregados declarados na classe chegava a 36%, sem considerar que dos cinco 

trabalhadores listados, apenas dois eram de carteira assinada e com todos os direitos legais 

garantidos. Além disso, dois estudantes menores exerciam atividade remunerada na região 

para complementar a renda familiar.  

Todos os alunos são moradores da vizinhança da escola. A maioria mulheres e mães 

de filhos pequenos, alguns desses filhos também são estudantes da escola em outro turno. O 

noturno foi oferecido nessa unidade escolar a partir de 2013 para atender uma demanda da 
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localidade e desde então tem crescido o número estudantes que desejam cursar a modalidade 

EJA na comunidade.  

O ambiente de aprendizagem, no primeiro momento, apresentava-se muito formal e 

com pouca interação entre os estudantes. Havia alunos que ficavam em seus lugares e com 

mínima comunicação com os colegas, como é comum nos primeiros dias de aula, os jovens 

buscavam se agrupar por idade por uma questão de identificação e alguns não se conheciam 

pelo nome. A classe estava composta por pequenos subgrupos e algumas pessoas isoladas em 

seus lugares sem participação nas aulas. Ao observar esse contexto, percebi que já era o 

momento de iniciar minhas ações para tentar aproximar esses estudantes. 

No que se refere ao espaço físico escolar, vale destacar que se trata de uma escola 

juvenil, criada no ano de 2007 para atender uma demanda da comunidade. Trata-se de uma 

escola de pequeno porte, com um espaço reduzido que fora projetado pela prefeitura, 

primeiramente, para se tornar um posto de saúde, mas que foi transformado em escola.  Esta 

possui 10 salas de aulas com séries do Ensino Fundamental, classes regulares (do 6º ao 9º 

ano) no turno diurno e no noturno a EJA (Educação de Jovens e Adultos). Possui uma 

pequena sala como biblioteca, de vídeo e de informática, onde foram adquiridos alguns 

equipamentos tecnológicos como: rádio, TV, data show e alguns computadores que estão 

sem uso devido alguns problemas de instalação e falta de manutenção da rede. O prédio é 

dividido em dois andares, sendo o primeiro composto pelas salas de aula, sala de 

informática, secretaria, direção e cozinha escolar; já no segundo se encontra a biblioteca, a 

sala de vídeo e sala dos professores. A biblioteca é bem pequena, com um acervo limitado 

de livros (em sua maioria, didático). Os empréstimos ocorrem mediante uma solicitação à 

direção da escola. É uma sala improvisada, mas também um espaço acolhedor e motivador 

para os estudantes que quando lá levados se sentem mais interessados para posteriores 

leituras, entretanto, por não caber toda a classe, nem existir um horário para a sua abertura e 

visitação, inexiste uma demanda leitora pelos estudantes nesse turno estudado. Enfrentamos 

um grande problema no ambiente que é a falta de ventilação do lugar e de ventiladores 

quebrados, sem manutenção permanente, tornando o ambiente muito quente, inclusive no 

turno noturno. 

          Todas as turmas matriculadas no noturno no ano de 2014 são da modalidade EJA, 

sendo duas turmas do EJA fase I / II, (referente ao 2º e 3º/ 4º e 5º ano) e quatro de EJA fase 

III e fase IV (6º e 7º ano/ 8º e 9º ano). Valem ressaltar que nessa modalidade de ensino, a 

carga horária da disciplina de Língua Portuguesa são 6 horas semanais, duas a mais que nas 

séries regulares para tentar compensar a distribuição das séries que são em regime de classes 
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aceleradas. A EJA representa uma modalidade da educação básica que foi criada para 

atender a demanda escolar dos alunos que não concluíram os estudos no tempo regulamentar 

conforme a Lei.  

Considerando que a educação é um direito fundamental que pode ser exercido em 

qualquer tempo, os estudantes das turmas da EJA representam um lugar social marcado pela 

exclusão e pela discriminação daqueles que por questões de ordem econômico-social não 

puderam efetivamente desempenhar suas funções de estudante nas classes regulares. Vale 

lembrar que, essa modalidade do ensino, apesar de conquistar algumas mudanças nas três 

últimas décadas como a sua inclusão para obtenção de recursos no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais em Educação 

(FUNDEB), bem como, o surgimento de alguns programas educacionais como Brasil 

Alfabetizado, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), ainda não conseguiu reverter o crescente 

quadro de evasão que acompanha esses estudantes, impossibilitando sua conclusão dos 

estudos. 

Em consonância com a carta magna, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, lei 9394/96 que rege o ensino público brasileiro, em seu artigo 37, especificou as 

normas para a Educação de Jovens e Adultos, atribuindo ao sistema educacional a adequação 

da aprendizagem destes estudantes às suas peculiaridades de aluno trabalhador, para tentar 

oferecer oportunidades educacionais apropriadas. Ao mesmo tempo, atribuiu ao Estado a 

responsabilidade de estimular a permanência dos estudantes no ambiente escolar, ampliando 

suas possibilidades de acesso, mediante ações integradas e complementares. Assim a LDB 

9394/96 assegura: 

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria. 

 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames. 

 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. 
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§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). 

 

Acrescente-se a isso, a resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/ Câmara 

de Educação Básica Nº 1 (CEB), de 5 de julho de 2000 e o Parecer CEB Nº 11 de 2000 que 

completaram as principais diretrizes que faltavam para configurar a modalidade da EJA no 

Brasil. 

Vivenciando a teoria e a prática da realidade desses estudantes e conhecendo todos 

esses princípios legais que constituem essa modalidade me fazem refletir sobre as seguintes 

questões: que ações têm sido feitas pelos poderes públicos para assegurar o cumprimento da 

lei no que concerne ao acesso e permanência dos estudantes em sala de aula nessa modalidade 

de ensino? Até que ponto permitir que um estudante de 15 anos ingresse na EJA ao invés de 

permanecer nas classes regulares de ensino, poderá ajudá-lo a concluir seus estudos de forma 

satisfatória? Há de fato ações integradas para efetivamente promover essa permanência do 

estudante e auxiliá-lo a completar esse processo de sua escolarização?  Que articulações 

existem entre a EJA e a educação profissional para favorecer o estudante trabalhador?  

Para tentar explanar sobre essas questões, gostaria de destacar que, indubitavelmente, 

as demandas sociais de sobrevivência são um dos principais problemas enfrentados pelos 

estudantes da EJA para concluírem seus estudos, pois muitos são pais e mães de famílias de 

baixa renda que precisam trabalhar para sustentar seus lares durante o dia, dispondo apenas da 

noite para se dedicarem aos estudos. Também há muitas jovens que ou engravidaram na 

adolescência e precisaram estudar à noite por não ter quem cuide da criança durante o dia; ou 

precisam trabalhar muito cedo para ajudarem suas famílias. O desafio de conciliar essa 

sobrecarga entre o profissional, o pessoal e o escolar leva muitos estudantes a novamente 

abandonarem a escola, principalmente quando os horários de trabalho são alterados, os 

serviços periódicos para sua subsistência vão surgindo, quando não há quem possa cuidar dos 

filhos pequenos, criando uma desmotivação que acaba afastando esse estudante mais uma vez 

de seu objetivo de completar seu processo de escolarização da Educação Básica. 

 Vale destacar também a própria inadequação curricular dessa modalidade, cujos 

conteúdos são, em sua grande maioria, idênticos aos das classes regulares, sem considerar as 

demandas e a realidade que esse público de estudantes demandam devido suas vivências e 

contextos próprios.  
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Apesar da implantação de alguns programas que dizem tentar minimizar esse quadro, 

como o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no município de Lauro de 

Freitas, no ano de 2014, uma ação do governo federal que visa auxiliar o estudante alfabetizado a 

permanecer na escola evitando a evasão, tal empreendimento não alcança os inúmeros dos 

estudantes que frequentam as turmas da EJA. Estes, para terem acesso a uma bolsa de estudos de 

R$ 100,00, precisam concorrer as 400 bolsas de estudos em todo município e terem entre 18 a 29 

anos, excluindo desse grupo uma boa parcela dos que frequentam essa modalidade. 

No que tange à idade mínima de conclusão dos estudantes, que é de 15 anos para o 

Ensino Fundamental e 18 para o Ensino Médio, têm-se uma grande dúvida sobre a relevância de 

permitir que estudantes tão jovens ingressem nessa modalidade para concluírem seus estudos ao 

invés de permanecerem nas turmas regulares de ensino. O assunto é polêmico, pois, a demanda 

por uma aceleração nos estudos denota também o processo de vulnerabilidade em que os jovens 

em questão estão submetidos. Grande maioria, filhos das classes populares que vive em regime de 

extrema pobreza, bairros violentos, com alto índice de criminalidade e drogas, sendo cada vez 

mais preciso sua rápida conclusão dos estudos para ingressarem no mercado de trabalho.   

A inexistência de uma articulação com o mundo do trabalho que atenda a todos os 

integrantes do sistema de ensino em questão inviabiliza a permanência desses estudantes nas 

escolas. Há que se considerar também, que a falta de qualificação do professor e a inadequação do 

currículo para esse público estudantil também é um dos grandes fatores que ano após anos 

perpetua uma trajetória de exclusão desses estudantes da Educação de Jovens e Adultos. O fato 

de não terem estudado no “tempo certo”, como nos diz a letra da lei, analogicamente, confere 

ao aluno jovem e trabalhador mais dificuldades de conseguir reverter esse cenário de exclusão 

social a que esteve submetido historicamente.  

Não obstante, considero como um ponto de destaque positivo nos alunos da EJA a 

sua experiência de vida que os leva a entender o papel da escola no cotidiano de suas vidas. 

Eles vivenciaram experiências e têm consciência do que querem para si e seus filhos; 

valorizam o ambiente escolar como um espaço de superação e resistência; sentem na pele a 

dificuldade de serem inseridos no mercado de trabalho e desejam novas aprendizagens para 

superarem esse quadro de vulnerabilidade social. 

Foi exatamente com esse olhar crítico sobre a realidade que circunda meu ambiente 

de aprendizagem, que consegui envolver a turma para participar do projeto Autobiografias e 

formação do sujeito-autor-leitor. Descrevi como seria o trabalho, minhas expectativas em 

relação ao projeto, o objetivo com o aprimoramento das habilidades de leitura e escrita de 

textos dos mesmos, conquistei uma abertura do grupo que se mostrou interessando, num 
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primeiro momento, em participar e contribuir para a sua própria formação enquanto 

estudante-autor de sua própria história, narrando suas trajetórias de forma oral e escrita para o 

grupo escolar, permitindo também o silêncio daqueles que não se sentiam à vontade para falar 

de si oralmente.  

O trabalho se fortaleceu na dinâmica da diversidade uma vez que essa modalidade 

representa uma mistura de raças, crenças, valores, gêneros e gerações que possibilitou 

momentos de troca, de conflitos, de silêncios, de escuta e, sobretudo, de autonomia. A 

participação nas atividades buscava provocar um momento para o se colocar no lugar do 

outro, contribuindo com seu modo de ver o mundo alertando, concordando, discordando com 

o outro nas diversas dinâmicas e oficinas que atribuíam sentidos para as produções textuais 

que se formavam ao longo das atividades solicitadas. O respeito para com o pensamento e as 

histórias de vida de cada estudante foi uma das questões que mais foquei nesse ambiente de 

aprendizagem, alertando-os da responsabilidade sobre a seriedade do projeto. 

Os estudantes desde o primeiro momento autorizaram a utilização de suas imagens, 

fotografias, análises de textos e gravações por entenderem que se tratava de um trabalho sério 

e de comprometimento com a qualidade da educação pública de seu município. Eles 

compreenderam que as oficinas eram momentos de aprendizagens e de trocas significativas 

para seu crescimento pessoal e sua formação educacional, apesar de sua relação com a escrita 

ser um ponto de partida desafiador mediante a sua resistência para com as produções 

escolares solicitadas. Todos assinaram a autorização
8
 solicitada por mim, sendo as dos 

menores assinados pelos pais ou responsáveis, também escolhemos em comum acordo, a 

utilização de nomes fictícios para representar as histórias no momento da publicação da 

pesquisa realizada. 

Esse trabalho foi de grande relevância por apresentar, inclusive, a esses estudantes 

que a disciplina de Língua Portuguesa não se restringe apenas aos conhecimentos da 

gramática normativa de formas descontextualizadas e isoladas. A língua é muito mais 

abrangente que isso, ela representa também uma forma de se pensar as nossas textualidades 

em momentos que vivenciamos nos contextos sociais diversos, permitindo-nos representar 

simbolicamente o vivido, transcrevendo as nossas histórias de vida e imortalizando esse 

vivido em inscrições que dizem e expressam nossas subjetividades. 

 

                                                
8  No Anexo B encontram-se as autorizações dos estudantes da turma pesquisada.  
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2.3  RODAS DE CONVERSA: (RE)INVENÇÃO DO FALAR DE SI NO GRUPO 

 

 Nessa etapa farei a apresento compartilhado.  Por isso, apesar das dificuldades 

apresentadas nesse primeiro momento, estou segura de que esse foi um passo significativo da 

minha investigação que proporcionou uma tomada de decisão importante rumo ao percurso 

escolhido para minha ação. 

Primeiramente, iniciei uma atividade de acolhimento com os estudantes, separando-

os em duplas para conversarem com os colegas por alguns minutos, seguido de uma posterior 

apresentação ao grande grupo. O que fundamentou esse exercício foi a lógica da entrevista. 

Eles estavam diante de uma modalidade oral da língua e se constituindo dentro do que Arfuch 

(2010) chama de “espaço biográfico”, definido pela autora como um horizonte de 

desdobramentos que abarca as diversas formas de falar de si e suas subjetividades o que 

envolve não apenas os relatos pessoais, as confissões, biografias, autobiografias, mas também, 

os decorrentes da esfera midiática que apresentam grande popularidade no imaginário da 

sociedade atual, como as entrevistas midiáticas, perfis, retratos, talk show e o reality show. A 

entrevista faz parte de um universo textual que tem uma associação com o espaço da 

biografia. O biográfico abarca uma gama de textualidades que está em diversos contextos 

sociais e a escola precisa trabalhar essa lógica principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. 

A ideia desse primeiro momento era pensar a questão da entrevista como um modo 

de trabalhar os gêneros textuais na modalidade oral e ao mesmo tempo refletir sobre essa 

tipologia como um elemento do espaço biográfico que favorece ao processo de biografização. 

Para que isso acontecesse, após as apresentações, eu formulei aos estudantes algumas 

perguntas e com isso consegui colocar em execução as seguintes questões: Como eu me 

descrevo? O que é essencial para minha vida? Quais são os meus valores? Qual a minha 

história de vida? Como eu me relaciono com meus colegas de classe? Como eu me relaciono 

com as pessoas?Você escreve alguma coisa? Há livros em casa? Gosta de ler? Tem 

computador, celular? Seus pais ou responsáveis leem? Tem diário pessoal ou algo parecido? 

Todos esses questionamentos foram feitos para que eu pudesse conhecer quem eram esses 

estudantes, estimular um processo inicial de biografização oral e ao mesmo tempo trabalhar o 

gênero entrevista pessoal como uma tipologia textual que faz parte do universo do biográfico.  

Para ilustrar esse momento, segue um pequeno gráfico sobre algumas perguntas de possível 

quantificação que descrevem um pouco sobre esses estudantes:  
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              Gráfico 1 –  Letramentos dos estudantes 

 

Fonte: Autoria da professora-pesquisadora 

 

 Vale a pena ressaltar que a primeira pergunta do gráfico sinalizaria para a inferência 

de um público leitor assíduo, mas na sequência da pergunta, quando eu lhes indagava sobre o 

que estavam lendo naquele momento, dos 14 alunos, 6 não estavam lendo nenhum livro, 3 

diziam ler a bíblia, 2 não responderam e apenas 3 citaram os livros que estavam lendo. Em 

relação à segunda pergunta que também fazia menção à interpretação de um público 

possuidor de livros em casa, na sequência, as respostas indicaram que a maioria dos 

estudantes possuíam livros didáticos, pois em 9 dos casos citaram os livros didáticos do ano 

anterior, 4 tinham a bíblia, 3 tinham  historinhas infantis e 2 não citaram o livro. Na terceira 

pergunta 8 estudantes disseram escrever diários ou já ter escrito diários na vida. Apenas 6 

alunos disseram ver seus pais ou responsáveis lendo com frequência em casa. Em relação aos 

aparelhos tecnológicos apenas 6 estudantes disseram ter computador em casa, mas 16 deles 

possuíam celulares com câmera. A última pergunta foi feita devido a minha vontade de 

realizar em outro momento uma atividade gravada com celular, logo precisava analisar 
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quantos estudantes possuíam a ferramenta para perceber a viabilidade da atividade com esse 

grupo. 

Percebemos, a partir dessas informações, que a concepção de leitura dos meus 

estudantes pode estar muito relacionada à noção de leitura institucional, escolar, para 

responder as questões das provas que são oferecidas nesses espaços de letramento específico. 

Comecei a me questionar ao observar essas respostas: será mesmo que meus estudantes 

pensam a leitura dessa forma tão restrita? Então segui com as questões sobre a leitura fora da 

escola e as respostas não se sustentavam, pois a maioria dos estudantes dessa pesquisa 

indicava não lerem fora desse espaço. Outra possibilidade de interpretação desse item do 

gráfico é o fato de que diante do professor, que representa uma autoridade institucional, os 

estudantes respondem que leem para não serem repreendidos com discursos discriminatórios 

sobre o desinteresse deles pela leitura.  

Houve um momento da entrevista bastante relevante quando perguntei aos alunos: 

Qual a importância da leitura pra você? Por que devemos ler? E, imediatamente uma aluna 

que deve responder a pergunta, reflete um pouco, dá um sorriso e diz em tom debochado e ao 

mesmo tempo muito sincero: Daniela: “Eu não sei por que eu não gosto de ler. É importante 

ler sim, mas eu não gosto e cada um com seu gosto, né?”
9
 

Enquanto ela ri, a colega Dulce lhe pergunta: “E se você receber uma cartinha você 

não lê não, é? Você não lê?”
10

  e a estudante Daniela continua reforçando a ideia de que não 

gosta de ler. Observamos que a pergunta foi elaborada a ponto de abrir margem a várias 

percepções sobre leitura. E a aluna poderia interpretar somente como leituras escolares e 

similares, mas a outra estudante procura esclarecer a indagação ampliando o leque de análise 

ao refazer a pergunta em relação à carta, mesmo assim não interfere na resposta final da 

colega.  

Quando elaborei essa pergunta para meus estudantes, pretendia mobilizar o 

conhecimento dos seus letramentos em relação à leitura/escrita de modo geral, assim como 

reconhece a segunda aluna. A interferência de Eliana na fala de Daniela compõe um momento 

interessante de se pensar as funções sociais da leitura/escrita como nos declara Kleiman 

(2005, p. 5) em seu livro “É preciso ensinar o letramento? Não basta ensinar a ler e 

escrever?”. Nesse livro, a autora nos declara que letramento é um conceito para referir-se aos 

“usos da língua escrita, não somente na escola, mas em todo lugar porque a escrita está no 

                                                
9 Transcrição falada de uma estudante durante uma oficina gravada. 
10 Transcrição falada de uma estudante durante uma oficina gravada. 
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cotidiano das pessoas”, ao pegar um ônibus, fazer uma lista de compras para ir ao 

supermercado, ler um aviso, uma bula de remédio ou uma carta de qualquer natureza.  

Entretanto, gostar de ler para Daniela não se trata de uma prática social, é uma 

condicionante para se descrever e se individualizar do grupo, montando seu modo de ser. Essa 

resistência pela leitura apresentada em sua fala nos revela uma realidade muito comum entre 

nossos estudantes, urgindo metodologias e práticas escolares que mobilizem esse gosto pela 

leitura, pois por não terem na infância uma vivência/experiência formadora com o ato da 

leitura, ou por não possuir exemplos e referências de leitores em sua vida, nossos estudantes 

não encontram significado no ato de ler, visto que essa prática não representa uma experiência 

vivenciada por eles. 

Solé (1998), em seu livro Estratégias de leitura, aborda sobre os cuidados que o 

professor precisa ter ao realizar um trabalho com a leitura em sala de aula e ajudar seus alunos 

no processo de compreensão dos textos.  Para tanto é preciso, segundo a autora, que o 

professor seja um leitor, pois sem ter prazer pela leitura este não conseguirá transmiti-la para 

ninguém. É preciso fornecer um ambiente favorável e de afetividade com o ato de ler para 

poder mobilizar nos estudantes a compreensão tão esperada. Para Solé, deve-se considerar 

também qual é o objetivo da leitura e a ativação do conhecimento prévio sobre o texto, bem 

como a valorização de um momento para a leitura silenciosa e o compartilhamento dos 

conhecimentos sobre o texto entre professor e aluno na construção dos sentidos por ele 

acionados.  

Esse momento era uma etapa importante a ser feita na pesquisa porque representava 

uma observação de cunho etnográfico sobre a turma. Procurando responder a pergunta crucial 

de qualquer texto autobiográfico: Quem sou eu? Do que eu gosto? Como eu me constituo 

nesse ambiente?  E essa pergunta relacionada a leitura me fez refletir sobre a minha própria 

vivência enquanto estudante. Por ser filha de pais de pouca ou nenhuma escolaridade, em 

minha casa não houve referências de leitores que representassem um estimulo para a leitura, 

além disso, livros era um artigo de luxo na comunidade em que vivia, sendo a influencia de 

outros adultos leitores uma peça importante para me oportunizar uma experiência com a 

leitura. 

Lembro-me que os primeiros livros que passaram pela minha mão foram doados por 

um patrão de minha mãe que era um exímio leitor, seu Carlos. Sua casa era repleta de livros 

que se espalhavam por toda a parte. Ele passava horas e horas no quarto entregue aos livros e 

por ter uma filha quase da minha idade também tinha muitas histórias em quadrinhos. De 

tempos em tempos, ele entregava vários livros usados para minha mãe levar para casa, esses 
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livros passavam de mão em mão, chegando até a minha. Assim, li quase toda coleção de 

livros da Coleção Vagalume e suas histórias de aventura como: O feijão e o sonho, Menino de 

asas, Tonico e Carniça, A ilha perdida, dentre muitos da série que fizeram a minha infância ter 

um toque especial.  

Sua esposa, dona Julieta, era uma leitora menos eclética, mas adorava histórias de 

amor. Quando terminava de ler seus livros, doava para minhas irmãs mais velhas que estavam 

já na adolescência. Assim que fui crescendo, comecei a ler essas histórias que também me 

enfeitiçava sobremaneira: os romances de Julia, Sabrina e Bianca. Como eu era a mais nova 

de todas as filhas, era muito recriminada pela minha mãe que tinha receio de que eu 

despertasse muito rápido para as questões do amor e da sexualidade. Então, eu lia escondido 

dela com a anuência de minhas irmãs mais velhas que acobertavam a leitura proibida. 

Comecei a refletir após me debruçar sobre os questionamentos de meus estudantes e 

sobre a minha própria experiência leitora sobre como foi importante a figura dos meus 

professores e desses dois leitores-doadores em minha família. Todo o meu referencial de 

leitura parte da referência dessa família que não representou somente o papel do bom leitor, 

mas, sobretudo, o daquele que ajuda o outro a ser um leitor como se é. Creio que o que falta 

para muitos dos nossos estudantes é essa experiência com a leitura que deve ser iniciada desde 

a tenra infância e a escola tem o grande papel a exercer nesse contexto. 

Todas as perguntas orais que fiz aos estudantes foram necessárias para o 

desdobramento da proposta de intervenção, elucidando-se em uma posterior escrita de si. 

Creio que esse primeiro momento de exposição oral dos estudantes foi uma preparação para 

iniciarem seus escritos com mais empoderamento e estímulo à realização da escrita. Desse 

primeiro momento também obtive algumas respostas às perguntas já citadas que representam 

pequenos processos de biografização do grupo, pois parte de um exercício do falar de si como 

parte da ideia da escrita de si, momento posterior aos atos enunciativos aqui apresentados, os 

estudantes se descrevem como segue abaixo: 

 

Laura: Eu sou o que todo mundo vê, sempre a mesma pessoa, mas, porém, 
eu também me acho chata..., eu gosto de conversar, não gosto de muita 

amizade, só isso mesmo, o de sempre, não gosto de (...) muito tumulto, na 

escola até que eu brinco até demais, que em casa é nada. Ultimamente a 

escola é minha diversão, mas eu sou do jeito que as meninas me vem na sala 
mesmo, só não gosto de muita amizade, de muita gente perto assim, o tempo 

todo na casa, mas eu sou assim, e sou chata também,  mas no meio do grupo 

eu me divirto bastante. 
 

Leandro: Minha história de vida é estudar e trabalhar. Eu sempre vivi essa 

vida, as oportunidades são poucas, mas eu procuro formas para me divertir. 
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Juçara: Eu quero acreditar que eu posso realizar o meu sonho e nunca deixar 

de sonhar. 

 
Laís: O que eu mais gosto de escrever é poesia, versos, essas coisas. Eu 

gosto muito de escrever minhas histórias também, eu tenho um caderninho, 
mas só faço isso quando estou triste. Quando lembro de minha família que 

está lá no interior ou coisa assim. 

  

Deise: Falar uma qualidade... minha.... qualidade... qualidade da pessoa, sei 
lá... eu não tenho nenhuma qualidade não. Eu não consigo me lembrar de 

nenhuma qualidade minha, não pró. 

 
Leide: Eu leio a bíblia todos os dias. Quando acordo e saio para o trabalho, 

eu leio os Salmos quase todo dia”. 

 
Fonte: Acervo da professora pesquisadora. Transcrição de gravação no 

celular. 

 

 

Examinando com um olhar mais apurado e distante as afirmações dos meus 

estudantes, posso perceber a sua real dificuldade em se autobiografar oralmente e diante dos 

seus colegas. O falar de si não é tarefa fácil para todos, alguns preferem manter-se reservados 

a expor-se diante da classe. A estudante Laura é a que se sente mais a vontade para falar e se 

descreve uma pessoa discreta, mas que gosta de estar em seu grupo de amizades; Juçara 

mostra-se uma pessoa que se projeta para um futuro de forma positiva, mesmo diante dos 

obstáculos apresentados. Laís apesar de muito tímida e sem muito diálogo com os colegas de 

classe, mostra-se uma pessoa sensível e que tem uma relação afetiva com a escrita escrevendo 

e lendo versos e poesias. Já Deise tem certa dificuldade em colocar suas qualidades diante do 

grupo, enquanto Leide diz ler a bíblia todos os dias. 

A dificuldade de Deise em destacar uma qualidade sua foi uma das variantes que me 

chamou muito atenção nessa oficina. O que pensar de uma jovem de 16 anos que não 

consegue se autodescrever? Que considerações levantar sobre a sua resposta desconfortável 

diante do grupo? Será timidez, baixa autoestima, falta de expectativa de vida, ou apenas uma 

dificuldade em pensar sobre si mesma?   

        O estudante Leandro era muito calado em sala de aula, tímido e de poucas amizades com 

os colegas, mas as atividades integradoras o estimularam a falar de si, revelar um pouco da 

sua personalidade, o que acredito ter ajudado a aproximar-se dos demais. A participação oral 

desse aluno nessa aula foi para mim um ganho significativo e acredito que contribuiu para a 

sua socialização ao longo do ano letivo com os colegas.  
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Uma estudante chamada Rose, de 16 anos, foi outro caso que me chamou muita 

atenção nesse momento. Apesar de estar presente a cada etapa do exercício e não ter se 

retirado da sala de aula, ela ria, conversava e tirava a atenção dos colegas em algumas 

ocasiões. Quando chegou a sua vez de falar, ela relatou que não ia falar sobre si e disse seus 

motivos: “(...) eu não vou falar porque eu sou muito abusada e ninguém gosta de mim nessa 

sala”. Até aquele momento eu ainda não conhecia a história de Rose e o porquê de sua vinda 

para o turno noturno, tentei argumentar com ela, desfazendo seu suposto mal entendido entre 

os colegas, mas, ainda assim, nada a fez participar da atividade. Esse fato me intrigou por 

algum tempo, até conseguir compreender em outro momento que essa fala tinha muito de 

autoral diante da realidade vivida por Rose naquele contexto. Esse fato, deixarei para discutir 

em outro momento da pesquisa. 

As perguntas feitas aos estudantes pretendiam desencadear dispositivos reveladores 

de subjetividades para que eles pudessem falar de si, suas formas de estar no mundo e de se 

expressar nele. Creio que foi um momento imprescindível para o grupo, visto que ao falar das 

suas formas de se ver, do que gosta ou não de ler/escrever, suas qualidades e sonhos, os 

estudantes se posicionam criticamente. Nesse momento eu me pergunto: Será que isso está 

próximo do “tratamento eminentemente político para se pensar a autoria, onde os sujeitos 

potencializam a capacidade de articulação discursiva que é antes de tudo política- e se 

autorizam como produtores de discursos?” (CÉSAR, 2011, p.87). Será que há uma autoria 

nesses momentos de autobiografização aqui citados? O trabalho com a Língua Portuguesa, 

dessa forma, poderia trazer de fato uma concepção de língua mais dinâmica, situada de acordo 

com as experiências pessoais de cada um e, ao mesmo tempo, criar uma familiaridade no 

momento da exposição oral, deixando o estudante mais seguro diante do grupo?  

O confronto de gerações mostrou-se um momento dialógico e de reflexão sobre as 

práticas cotidianas e formadoras do ser, ações que indicam como o sujeito vem se formando 

em seu contexto diário na relação com o outro que pode ser o pai, a mãe, o esposo, o amigo, o 

professor, dentre outros, sendo, portanto, lugar de limites e possíveis conflitos de ideias. Um 

espaço de autoria da verbalização de um discurso familiar, que confere às alunas mães e mais 

velhas a condição necessária para poder dizer o que pensam e se posicionar de forma 

autônoma, ou seja, partindo do seu lugar social, uma percepção de autoria como uma práxis 

social que abarca a interação e a enunciação (CESAR, 2011).  

O falar de si pode se constituir como uma prática para fortalecer a produção da 

oralidade em sala de aula, tornando-se também um elemento revelador da subjetividade de 

cada indivíduo presente no cenário escolar. Freire já sinalizava para a importância de 
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valorizar a história do sujeito, considerando suas vivências para contribuir na sua forma de ver 

o mundo, posicionar-se e transformá-lo de forma crítica, visto que “ensinar, implica respeito 

para com os saberes do educando” (FREIRE, 1989, p. 16). 

Penso a autoria, na perspectiva que América Lúcia Silva César (2011) apresenta ao 

redesenhá-la teoricamente para fora do modelo canônico e associá-la à ideia de autonomia, 

propondo “rever a autoria nas práticas socioculturais, ampliando a sua compreensão como 

uma construção coletiva, política, que abarca, fenomenologicamente, a interação e a 

enunciação” (CÉSAR, 2011, p. 87). Conforme a autora, o sujeito autor só se constitui a partir 

do sujeito político, daí o entrelaçamento entre autoria e autonomia, visto que o sujeito só se 

torna autor à medida que seu discurso tem uma ação prática, política e crítica diante da 

sociedade.  

Apesar de todas essas reflexões e interrogações, penso que as oficinas foram muito 

significativas para o processo das construções das autobiografias escritas que ocorreram 

posteriormente a esse momento de fala e que a escola deve primeiramente privilegiar um 

espaço de escuta dos estudantes para, a partir desses conhecimentos, desenvolver ações que 

criem condições para a sua formação. Em se tratando de Língua Portuguesa, não se pode 

pensar a aprendizagem sem considerar aquele que aprende. E o processo de autobiografização 

começa desde o primeiro momento, com as discussões orais, os posicionamentos e o falar de 

si no grupo. 

Morin (2004, p. 102) nos diz que é função da escola preparar os estudantes para 

conseguir enfrentar às demandas sociais que o mundo contemporâneo lhes impõe, frente aos 

desafios da complexidade dos problemas que a vida apresenta. No entendimento de que na 

cena da vida, muitas vezes, nos diversos espaços biográficos, somos levados a falar sobre nós 

mesmos em contextos diversos, como por exemplo, em dinâmicas de grupos, em entrevistas 

pessoais para seleção de empregos, creio que é papel da escola promover esses momentos 

aqui apresentados como uma reflexão e também como uma forma de agenciamento das 

circunstâncias que esses sujeitos precisam conhecer para não serem excluídos das 

oportunidades que a vida lhes confere. Ter a consciência desses espaços sociais que circulam 

a vida de cada um e dos modos do como agir diante dos discursos e situações são condições 

de suma relevância para se pensar uma autonomia de si, que pode reverberar na competência 

comunicativa que tanto desejamos. 
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3. PENSANDO A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA EM UMA 

PERSPECTIVA AUTOBIOGRÁFICA 

 

Quando Delory-Momberger (2008) declara que, ao narrarem suas histórias, os 

sujeitos dão forma às suas experiências, a autora marca não somente a singularidade do 

acontecimento, como também a relevância do tempo e espaço no momento descrito. Por 

acreditar na relevância das práticas com histórias de vida em minhas aulas de Língua 

Portuguesa, considero importante a memória e a escrita de si para o desdobramento das 

subjetividades e o empoderamento social da própria produção textual. A forma como 

percebemos e utilizamos a língua nos diversos contextos sociais que interagimos, revelam 

como nos formamos nos espaços de enunciação e transitamos no mundo.   

Com semelhante modo, Maclaren e Giroux (1998) nos dizem que, narrar a sua 

própria história significa também “nomear a experiência, dando voz ao mundo vivido, 

posicionar-se como sujeitos ativos, possibilitando assim uma transformação do significado 

desta ao analisar os pressupostos sobre as quais foram edificadas” (MACLAREN; 

GIROUX, 1998, p. 27). Obviamente, defendem os autores, que a narração dessa experiência 

não garante a “verdade do vivido”, uma vez que esta é montada pela linguagem-elemento 

polissêmico por natureza que pode dar margem a interpretações diversas. Mas, é pela 

linguagem que se constrói a experiência e, consequentemente, se formam subjetividades. 

 A linguagem é vital à construção da nossa identidade social, através dela as pessoas 

constroem e disseminam crenças e valores que dão significado à sua existência e servem de 

modelo à própria construção e reinvenção de si. Essa percepção sobre a relação entre 

identidade social e histórias de vida tornou-se mais fortalecida na década de 1980, quando 

surge uma tendência à valorização da experiência vivida.   

Josso (2010), em seu livro A experiência de vida e formação, faz uma sucinta 

trajetória teórica sobre os autores que contribuem para esse campo de investigação, muito 

fecundo para as ciências humanas, principalmente na área de educação através dos 

currículos com foco na formação de professores, na sensibilidade à história dos 

aprendentes
11

 e da sua relação com o saber.   

Tais estudos, segundo Josso (2010), passaram a valorizar o vivido, o experiencial, o 

sujeito, o singular e a globalidade concreta-existencial nos processos de formação. Assim, 

                                                
11  Aprendente difere de aprendiz por não representar apenas aquele que aprende um ofício, mas simbolizar 

aquele que é agente ativo de sua própria aprendizagem. (JOSSO, 2010, nota de rodapé) 
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esta autora, na obra referida, cita alguns dos autores que são aportes teóricos para esse 

campo de investigação, a saber: Ken Wilber (1987) que foi um dos estudiosos a se dedicar a 

orientar esse campo na perspectiva filosófica- epistemológica; Paulo Freire (1989) e Bernard 

Honoré (1990) que prepararam o terreno para a abordagem formativa do sujeito e Edgar 

Morin (1981) responsável por formular a teoria do pensamento complexo. 

Desde então, o campo da pesquisa-formação tem se expandido em vários lugares da 

Europa, América do Norte e América do Sul, inclusive no Brasil, enriquecendo o conjunto 

de produções que giram ao redor de dois eixos: projeto teórico de uma compreensão 

biográfica da formação e da autoformação. Os autores e pioneiros que estudaram as histórias 

de vida em formação, ampliando-a numa perspectiva teórico-metodológica são António 

Nóvoa (1988), em Portugal e Pierre Dominicé (1982), na Suíça, além dos autores suíços e 

belgas que têm fortalecido a pesquisa formação nos últimos 30 anos.  

Adotar a escrita de si para desencadear um processo de empoderamento linguístico e 

de formação de contradiscursos em prol de um posicionamento mais consciente diante da 

realidade é, para mim, um grande desafio a ser vivenciado junto com as turmas da EJA, ao 

passo que, estes estudantes, muitas vezes, sentem-se à margem das expectativas escolares e 

sem preparo linguístico para produzir textos que sejam efetivamente bem elaborados. 

Acredito que pensar o ensino de Língua Portuguesa numa perspectiva autobiográfica é 

colocar o aluno no centro da atenção, abordá-lo como o principal agente da própria 

formação, sujeito cuja capacidade inventiva e pessoal ultrapassa os muros da escola. É 

preciso respeitar a história na valorização da trajetória e das experiências de nossos 

estudantes no percurso da construção do conhecimento e discutir a sua realidade concreta de 

modo a estabelecer uma “intimidade entre os saberes curriculares e a experiência social 

desses indivíduos” (FREIRE, 1997, p. 16). 

A perspectiva autobiográfica na aula de Língua Portuguesa se dá no momento em que 

considero a história de vida dos meus estudantes como marco precursor da formação da 

leitura e da escrita dentro de minha sala de aula. Quando os estudantes relatam suas 

experiências e as compartilham entre si, as histórias se entrecruzam e se completam, 

formando um tecido de narrativas individuais e coletivas. É nesse ponto que conceitos como 

autonomia, subjetividade e autoria tornam-se caros à formação integral do indivíduo.  

A prática de narrar a sua própria vida de forma oral ou escrita na sala de aula, em 

contexto de interação favorece a revelação da subjetividade porque cada estudante tem a 

oportunidade de representar como foi a sua própria experiência, o percurso da sua formação 

que determinou quem ele é nesse momento da cena descrita; ao mesmo tempo em que nos 
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faz refletir sobre como essas subjetividades se montam nos discursos pré-estabelecidos pelas 

ideologias sociais existentes e como esses sujeitos sociais se constituem e se reproduzem 

nesses discursos.  

Obviamente que nem todos estudantes se sentem à vontade para narrarem suas 

histórias a um grupo de pessoas que não fazem parte da sua rede familiar. Sendo o silêncio 

de muitos uma ação esperada e que deve ser compreendida pelo professor-pesquisador. 

Somente quando os estudantes se sentem mais à vontade diante do grupo, uma ação como 

essa pode trazer resultados. Assim agi com meus estudantes, dialogando, procurando criar 

laços de afetividade e respeito entre eles, partindo da ideia de que suas histórias eram 

importantes para serem ouvidas e lidas.  

É certo que, na medida em que as histórias são contadas, a individualidade do ser 

surge, pois cada história foi vivida por alguém em particular, mas os entrecruzamentos entre 

muitas histórias nos conferem uma aproximação com a coletividade e, consequentemente, 

uma relação de autonomia, pois apesar de os percursos vividos serem múltiplos, a 

semelhança os acolhe agregando, muitas vezes, um posicionamento de respeito em relação à 

vivência do outro, quando se coloca no lugar do outra e opina sobre os seus conflitos e 

dilemas. Desse modo, é possível pensar-se enquanto sujeito social que se (re)constrói e se 

(re)constitui no momento em que fala ou escreve na sua língua, pois esse é um processo 

interativo. 

 Para atingir esse ponto, faz-se necessária uma reflexão sobre as seguintes questões: 

como os estudantes adquirem a experiência de escrever com competência comunicativa no 

espaço escolar? O que tem sido feito na escola para proporcionar que os conhecimentos 

prévios dos estudantes sirvam como elos dialógicos entre a escrita formal e a informal? Como 

formar esses sujeitos conscientes numa perspectiva de agir em seus contradiscursos, tornando-

se sujeitos críticos? Como a família e a escola interagem para a formação destes sujeitos? 

Narrar a própria história é prática de produção de conhecimento. Revisitar o passado 

não é apenas relembrar passivamente o que foi vivido, mas olhar para um tempo ativo na 

memória que pode ser o lugar de intersecção entre indivíduo e coletividade e, desse modo, 

ensinar a repensar o presente e a projetar-se para o futuro. Em consonância a esse 

pensamento, destaco Marie-Christine Josso (2010) quando esta afirma que o que importa não 

é somente compreender como nos formamos e nos transformamos ao longo da vida, mas 

“reconhecermos que essas experiências nos permitem uma auto-orientação possível, uma 

invenção de si mesmo” (JOSSO, 2010, p. 65).  
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Assim, surge o desafio: como então viabilizar ações que favoreçam a produção das 

histórias de vida dos estudantes da EJA como exercício de autoria/autonomia no espaço 

escolar? Quero que a voz da comunidade ecoe para dentro dos muros da escola de forma 

legítima, contribuindo na construção de um conhecimento coletivo em prol de um ensino de 

Língua Portuguesa de melhor qualidade, com a participação efetiva das famílias e também 

dos demais atores presentes neste universo de conhecimento compartilhado.  Situar todos os 

envolvidos numa ação conjunta de contribuição para práticas de leitura e de escrita na escola é 

também uma ação de natureza política e social. Vale ressaltar que, em vários campos do 

conhecimento, a vida tem exercido um papel de destaque e de grande interesse do público nos 

diversos âmbitos sociais.  Desse modo, proponho começarmos pelos relatos das memórias 

mais significativas da formação pessoal de cada estudante, lembrando as pessoas que mais 

contribuíram para a sua aprendizagem e seu modo de ver e interpretar o mundo.  

Inicio com o pressuposto de que a escrita pode ser um espaço simbólico de construção 

de sentidos não só dos elementos discursivos, mas também das representações das histórias de 

vida que os sujeitos descrevem ao narrarem suas trajetórias pessoais. Nesse contexto, ao 

inscreverem suas memórias, os estudantes revelam sua subjetividade e passam a ter 

consciência da sua individualidade, considerando igualmente, a sua participação na história de 

vida dos outros e da comunidade, na medida em que as narrativas se entrecruzam e se 

contrapõem. Dessa forma, a relação entre o sujeito e a sua língua torna-se um espaço de 

formação e de constituição do sujeito-autor-leitor de si e do mundo.  

Dessa maneira, falar e escrever sobre si se constituem como marco imprescindível à 

formação do ser. Esses sujeitos sociais passam a construir sua autonomia a partir de um 

projeto político que se concretiza no plano da coletividade e “como sujeitos subalternizados e 

oprimidos, tomam a palavra e se autorizam como produtores do discurso” (CÉSAR, 2011, p. 

87).  Por isso, a primeira oficina que desenvolvi ao iniciar esse trabalho com meus estudantes 

da EJA trazia a oralidade como um constituinte para pensarem sobre si no universo escolar e 

para que cada um pudesse se sentir autorizado a falar o que pensava sobre o evento de 

letramento a que estava vivenciando. As críticas eram bem recebidas por mim, durante a 

pesquisa e as divergências de opiniões uma realidade importante para a construção de uma 

autoria/autonomia do grupo pesquisado. Os conflitos e silêncios foram encarados como uma 

interpretação possível da experiência que se configurava como uma “novidade” para esse 

grupo.    

Dar forma às experiências vividas se institui como uma necessidade humana e esses 

relatos não são pura e simplesmente acontecimentos cronológicos sem significado, mas, 
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histórias simbólicas que representam e instituem a interpretação do sujeito sobre seu modo de 

ver o mundo. Assim como nos sinaliza Christine Delory-Momberger (2008, p. 58) a 

experiência dá forma ao vivido, sendo a narração dessa experiência não apenas um 

instrumento de formação, e sim, o lugar onde o indivíduo se constitui ao experimentar a sua 

própria história.  

            Assim, as formatações das oficinas que realizei, e que apresentarei ao longo deste e do 

próximo capítulo, caminhavam para o levantamento das situações mais simbólicas da cena 

vivida pelos estudantes – a descrição de si, suas memórias-referência, a biografização familiar 

e a construção de um caderno de memória do grupo. Todas essas atividades e outros contextos 

específicos que aconteceram ao longo das aulas serviram para revelar que a narração permite 

vislumbrar a forma do que já foi vivido e ao elaborar essa construção o sujeito experimenta a 

reflexão da sua própria formação, dos espaços e tempos que indicam o lugar social a que ele 

pertencia e pertence no momento da cena descrita, um tipo de imbricamento de narrativas que 

sinalizam seu posicionamento no mundo.             

Pensar o ensino de Língua Portuguesa nessa ótica significa, necessariamente, repensar o 

papel dos agentes sociais constitutivos do cenário escolar, desdobrando o foco da 

aprendizagem para a valorização da experiência formadora dos estudantes, para o 

conhecimento dos seus letramentos. Parto do conceito de subjetividade como um espaço 

íntimo do indivíduo, a forma como este se relaciona com o mundo social, como este percebe e 

incorpora as suas crenças, valores e experiências e a singularidade, como uma particularidade 

individual de cada ser humano que o torna único, dentre os demais membros da coletividade 

de que faz parte. Sendo a sua história peculiar, singular em relação às demais, ao contá-la, 

expõe o que está por trás de seu íntimo, da sua subjetividade.  

 

3.1 A ESCRITA DE SI –  O AUTOR COMO AGENTE DE SI MESMO 

3.1.1  Como me tornei o que sou? 

 

Todos os pressupostos teóricos supracitados mostraram-se fundamentais para me 

ajudar a desenvolver essa terceira oficina direcionada para as produções textuais escritas, 

configurando-se como um momento de reflexão e busca de autoconhecimento e revisitação ao 

passado. Essas ações pedagógicas foram criadas em consideração às informações percebidas 

nas primeiras oficinas. Meu objetivo com esse trabalho era desencadear um processo de 
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produção de textos que estimulasse a escrita de si como um fundamento para os cuidados 

sobre si, dando continuidade a um processo de formação do sujeito-autor-leitor em minhas 

aulas de Língua Portuguesa, considerando que meus estudantes, enquanto sujeitos sociais na 

genuinidade de suas textualidades, constituem-se autores de sua própria narrativa. 

 O momento seria a abertura para que os estudantes selecionassem o que era mais 

importante a ser relatado sobre sua vida e escrevessem as suas próprias histórias, refletindo 

sobre as pessoas, os momentos, as vivências que fossem significativas para determinar como 

eles se veem hoje, pois, segundo Delory-Momberger:  

 

Para representar o desdobramento temporal de suas vidas, os homens recorrem às 
palavras e as imagens que têm em comum o fato de designarem um espaço a 

percorrer no tempo: linha, fio, caminho, percurso, círculo, ciclo, carreira da vida. O 

homem escreve no espaço a figura real da sua existência. (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 37)  

 

Para motivação desse momento foi levada a letra da música e o clipe de Linhas 

Tortas de Gabriel O pensador, em que o cantor relata sua trajetória com a escrita, narrando o 

seu processo de construção autoral e como a escrita fez parte de sua vida desde a infância. Eis 

abaixo a letra da referida música: 

 

LINHAS TORTAS 

Gabriel O Pensador 

Alguns às vezes me tiram o sono, mas não me tiram o sonho 

Por isso eu amo e declamo, por isso eu canto e componho 

Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono 

Do verdadeiro Patrão, do verdadeiro Patrono 

 

- E aí, Gabriel, desistiu do cachê? 

- Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. 

- Explica isso melhor, o que foi que você fez? 

- Tá tudo bem, eu explico pra vocês: 

Tudo começou na aula de português 

Eu tinha uns cinco anos, ou talvez uns seis 

Comecei a escrever, aprendi a ortografia 

Depois as redações, para a nossa alegria 

Professora dava tema-livre, eu demorava 

Pra escolher um tema, mas depois eu viajava 

E nessas viagens, os personagens surgiam 

Pensavam, sentiam, choravam, sorriam 
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Aí a minha tia-avó, veja só você 

Me deu de aniversário uma máquina de escrever 

Eu me senti um baita jornalista, tchê 

Que nem a minha mãe, que trabalhava na Tv 

Depois, já aos quinze, mas com muita timidez 

Fiquei muito sem graça com o que a professora fez 

Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir 

Até fiquei feliz mas com vontade de fugir 

Então eu descobri que já nasci com esse problema 

Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crer ver 

Ver, crer, eu gosto de escrever e escrevo até poema 

 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 

 

- Ih, pensador, isso é grave, hein! 

É, vovó dizia que eu já escrevia bem 

Tentei me controlar, me ocupar com um esporte 

Surf, futebol, mas não era o meu forte 

Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom 

Me batizei de Pensador e quis fazer um som 

Ficar famoso e rico nunca foi minha meta 

Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta 

Meu pai, um homem sério, um gaúcho de POA 

Formado em medicina, não podia acreditar 

Ao ver o seu garoto Gabriel 

Com um fone nos ouvidos viajando com a caneta no papel 

- O que você tá fazendo? Vai dormir, moleque! 

- Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap! 

 

Ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo 

E viciei uma galera! 

 

Meu Pai, eu confesso, eu faço prosa e verso 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão 

 

Não tô vendendo crack, não tô vendendo pó 

Não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola 

Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante 
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E vicia os estudantes quando eu entro nas escolas 

Até os professores às vezes se contaminam 

Copiam minhas letras e textos e disseminam 

Sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mau 

Mas sei que muito aluno começa a fazer igual 

Escrevendo poemas, escrevendo redações 

Fazendo até uns raps e umas apresentações 

Me lembro dos meus filhos e a saudade é cruel 

Solidão me acompanha de hotel em hotel 

Casamento acabou, eu perdi na estrada 

O amor que ainda tenho é o amor da palavra 

É falar e cantar, despertar consciências 

Dediquei a vida a isso e maior recompensa 

É servir de referência pra quem pensa parecido 

Pra quem tenta se expressar e nunca é ouvido 

É olhar pra minha frente e enxergar um mar de gente 

E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes 

É esse o meu mergulho, não é o do Tio Patinhas 

É esse o meu orgulho, escrever as minhas linhas 

Eu escrevo em linhas tortas, inspirado por alguém 

Que me deu uma missão que eu tento cumprir bem 

Escuto os corações, como um cardiologista 

Traduzo o que eles dizem como faz qualquer artista 

Que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho 

De cigarra e de formiga, e eu não sei o quanto eu valho 

Mas eu sei que quando eu ganho, divido e multiplico 

E quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico 

Rico da riqueza verdadeira que é de graça 

Como um só sorriso que ilumina toda a praça 

Sorriso emocionado de um senhor experiente 

Em pé há duas horas debaixo do sol quente 

Ouvindo os meus poemas em total sintonia 

Eu sou ele amanhã, e hoje é só poesia.  

Fonte: http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/linhas-tortas.html. Acesso em 17 de maio de 

2014.  

 

Nessa música, Gabriel O Pensador nos conta sobre quem mais o estimulou nesse 

processo autoral e narra as lembranças mais significativas acerca da cena da escrita que o 

levaram a ser compositor e poeta.  O pensador relata a sua trajetória com a escrita que se 

inicia aos cinco ou seis anos de idade, quando sua tia-avó lhe dá uma máquina de escrever e 

ele se sente um “baita jornalista”.  Ao narrar em forma de Rap a sua trajetória autoral, o 

cantor-compositor-poeta declara as marcas deixadas pelas pessoas que contribuíram para a 

http://www.vagalume.com.br/gabriel-pensador/linhas-tortas.html
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sua descoberta. Para ele, a escrita é uma prática social de resistência, de posicionamento 

crítico que lhe dá prazer e que serve para mobilizar ações importantes na construção do ser 

humano. 

Após esse momento de análise da história do cantor-compositor-poeta e de um 

debate sobre a importância das trajetórias individuais por que passamos, sinalizando e 

discutindo o papel das referências familiares, religiosas, da comunidade, da escola, enfim, os 

letramentos múltiplos de cada um que se posicionou na discussão, os alunos foram solicitados 

a produzir um texto escrito com o tema: Quem sou eu? No qual deveria descrever ao grupo, a 

sua trajetória pessoal, suas vivências, preferências e projetos futuros. A escrita era livre e não 

limitava o número de linhas ou páginas ao estudante. Eu não iria interferir no processo da 

escrita, nem riscar o texto. A correção poderia acontecer em caso de dúvidas individuais em 

um segundo momento, se o estudante sentisse necessidade de uma reescrita. Dicionários 

ficariam disponíveis para os estudantes nesse segundo momento e eu estaria à disposição para 

retirada de dúvidas. 

As fotos a seguir foram tiradas nas oficinas autobiográficas escritas em sala de aula. 

São momentos importantes dos direcionamentos que elegi como pontes para fomentar a 

escrita de si desses estudantes. Cada etapa desse processo se revelava como um espaço de 

inscrição e de figuração das suas práticas sociais em seus contextos diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Figura 1– Estudantes em momento de construção e aprimoramento dos textos 

autobiográficos 
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      Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

No primeiro momento, os estudantes escreviam em seus próprios lugares, para que 

pudessem lado a lado perceber-se como sujeitos sociais que estão envolvidos em processos de 

formação. Escreviam e reescreviam quando acreditavam necessitar de uma correção mais 

apurada, nesse momento pude acompanhar essa escrita e ajudá-los a reescreverem seus textos. 

Em seguida, após as produções, alguns alunos que quiseram leram os seus textos 

para a classe. No universo de 22 alunos, apenas 16 estavam presentes nessa oficina, todos 

escreveram o texto, porém 7 pessoas se negaram a ler para a classe suas histórias alegando 

timidez e receio de expor sua escrita para o grupo, comportamento muito comum em sala de 

aula. 

Percebi que, embora o processo das biografias estivesse em andamento contínuo, o 

de empoderamento linguístico parecia ser mais difícil de ser alcançado, pois alguns estudantes 

se mostravam muito preocupados quanto à qualidade e correção da sua escrita, comparando-a 

com a escrita dos colegas. Eu sinalizei que cada um deveria escolher seu próprio caminho. A 

partir desse momento, eu me fiz a seguinte pergunta: afinal, o que é empoderamento para mim 

e para eles? Então deixei que o processo de construção das histórias de vida seguisse seus 

rumos próprios. Observemos alguns fragmentos que surgiram dessas autobiografias escritas 

dos estudantes 

 

 

Figura 2 – Estudantes em momento de construção e aprimoramento dos textos 

autobiográficos 
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Vagner: Me chamo Vagner, tenho 30 anos, nasci em Nazaré das Farinhas. 

Atualmente moro em Lauro de Freitas. Tenho 1,76 de altura, sou negro e me 

considero uma pessoa divertida, que se dá bem com as pessoas, trabalhador, gosto 

de me divertir com os amigos.  

 
Márcia: Meu nome é Márcia, eu tive filho aos 16 anos, hoje ele está com três 
aninhos. Eu moro na casa de minha sogra. Como eu fiquei grávida, não pude 

terminar meus estudos, parei na 7ª série e agora eu voltei e vou terminar meus 

estudos na escola. 

 
Dulce: (...) nasci em Itororó, no interior do estado da Bahia e há 5 anos eu moro aqui 

em Itinga Parque São Paulo (...) eu não gosto de assumir meus erros, (...) eu passei 
por momentos muito ruins na minha vida, muito doloroso quando eu vim morar aqui 

e fiquei longe de minha família. 

 
Lurdes: Me chamo Lurdes, tenho 51 anos e nasci em Ipirá. Sou conhecida como 

Nene. A minha vida é complicada desde que eu nasci, fui criada pelo irmão de meu 

pai (...) então eu amei como se fosse meu pai (...) depois fui criada longe da minha 

família (...) quando fiz 35 anos passei a beber muito e andar com más amizades (...) 
hoje estou aposentada por problemas mentais e moro com três sobrinhas que eu não 

tive filhos.  

 
Amélia: Meu nome é Ana Maria, sou moradora do Lindú há quase 3 anos. Vim de 

Vida Nova de onde pretendo voltar logo (...) sou casada, tenho um filho de 7 anos 

que é meu presente de Deus. Sou uma pessoa muito alegre, gosto muito de sorrir, 

mesmo nas dificuldades. 

 

Fonte: Trechos de textos escritos pelos estudantes pesquisados 

 

Cada estudante seguiu a sua escrita conforme lhe convinha. Narraram as suas 

origens, idades, sonhos, problemas, relação com a família, como pensavam a escola, enfim, 

todos puderam escrever um pouco sobre sua forma de ser e estar no mundo. Escritas que 

caracterizam e individualizam cada estudante, trazendo a cena seus percursos nomeados nas 

figurações de si e representados pela linguagem. Os lugares sociais inevitavelmente surgem 

nos discursos descritos, sendo as questões de etnia e gênero as mais evidentes e fortemente 

marcadas.  

 Alguns escreveram folhas inteiras; outros pequenos textos de 15 a 20 linhas. Pensei 

que não seria um momento para limitar ou estabelecer um mínimo ou máximo para a escrita, 

o importante era que eles escrevessem e se sentissem empoderados para isso, fortalecidos com 

a cena da escrita que a muitos apavora. Percebi que o processo de empoderamento dava seus 

indícios, ainda que muito lentamente. 

Ao observar as produções dos meus estudantes pude conhecê-los melhor, suas 

expectativas, gostos, anseios e traços de suas personalidades. Ao escreverem suas 

autobiografias revelavam elementos de sua subjetividade, sua relação com as experiências que 

obtiveram ao logo do caminho e se instituíam como autores de suas próprias narrativas. 

Considerando sempre o respeito à autonomia do ser dos estudantes, respeito esse que devo ter 
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por mim mesmo na consciência de meu inacabamento (FREIRE, 1997, p. 34), intermediei 

uma relação de respeito às suas vivências que representam muito do que eles são em suas 

textualidades apresentadas em sala de aula. A autonomia do ser proposta por Freire se refere 

ao respeito para com a sintaxe, o gosto estético, a prosódia, a linguagem do educando, enfim, 

a consciência do ser “inacabado” que somos ao logo da existência.  

Diana Klinger (2012, p. 23), em seu livro Escritas de si, escritas do outro: o retorno 

do autor e a virada etnográfica, relata-nos que, desde a antiguidade, esses cuidados de si já 

possuíam um caráter simbólico na constituição da subjetividade. Para Klinger, a escrita 

perfoma a noção de sujeito desde a Antiguidade até os dias de hoje, sendo uma das tradições 

mais antigas do ocidente. A autora salienta também que é com Michel Foucault que se 

iniciam os estudos das narrativas de si, que datam do século I e II a.C. da cultura greco-

romana. Nestes estudos sobre “a arte de si mesmo”, o autor destaca duas formas das escritas 

de si fortemente marcadas nesse período: os hupomnemata e a correspondência. Os primeiros 

eram espécies de guia de conduta, cadernos de anotações do público culto onde se escreviam 

sobre aquilo que era lido, ouvido e pensado. Lá se encontravam citações, fragmentos de obras, 

reflexões ou pensamentos ouvidos ou que vieram à memória. Era uma espécie de tesouro em 

anotações para leitura e releitura e posteriores meditações; a segunda derivava de textos 

enviados a outros, como, por exemplo, as cartas de Sêneca enviadas a Lucilius12, que serviam 

não apenas para aconselhá-lo, exortá-lo, admoestá-lo, consolá-lo, mas também para se refletir 

sobre a necessidade da ajuda do outro no nosso processo de crescimento humano. Ambas 

representavam instrumentos de reflexão sobre si que poderiam auxiliar o sujeito a pensar-se 

inclusive na relação com o outro.  

Através da escrita de si exercitamos o autoconhecimento e passamos a entender 

melhor a nossa relação com o outro, já que o meu olhar em relação ao outro fica mais claro na 

medida em que eu tenho uma visão sobre mim mesma (premissa indicativa da concepção da 

escrita de si). Para estabelecer um diálogo com o outro é preciso, primeiramente, mergulhar 

no íntimo do meu ser para, através do entendimento de mim mesma, ser possível o 

entendimento do outro social. E é nesse processo de constituição do ser, que nos percebemos 

como alguém que faz parte de uma coletividade e por ela é formada. Acredito que o falar de 

si, primeiramente, é uma etapa importante para desencadear um processo de reflexão 

individual em compartilhamento com o outro, pois na dinâmica do grupo, escutar o outro é 

também um exercício de reflexão crítica sobre si mesmo. 

                                                
12

  As cartas de Séneca enviados a Lucilius, governador romano da Sicília, na Antiguidade Clássica, tinham entre 

os objetivos orientá-lo, exortá-lo a se tornar um estoico mais devoto. 
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Quando o aluno passa a relatar as suas histórias de vidas tanto em rodas de conversas 

quanto em textos escritos individuais, essas histórias revelam singularidades dos sujeitos 

agentes do processo educativo, ao mesmo tempo em que tornam conhecidas também suas 

particularidades com a coletividade. Histórias que se repetem e se completam como uma teia 

de narrativas. Vejamos o que nos mostrou as autobiografias de dois estudantes de idades e 

gêneros diferentes: 

 

Hernesto: Nasci no hospital regional Vicentino Goulart, a partir deste dia foi dada o 

início da minha luta pela sobrevivência. Fui criado por uma madrasta e mais 11 

irmãos em uma cidade diferente de onde nasci (...) ela era lavadeira, o pouco que 

tinha me dava, tive que parar de estudar para trabalhar porque eu tinha que aprender 

a me virar. Eu sabia que um dia ela ia me faltar (...) hoje me sinto feliz por ter 

passado por tudo isso e ter chegado até aqui. Agora, “pretendo chegar mais longe, de 

preferência além do horizonte”.  

 
Sandra: “(...) Eu sou uma pessoa extrovertida, carinhosa, gosto de amizade e de não 

brigar (...) eu me mudei, antes eu morava na ilha com minha mãe e meu pai e tinha 

muitos amigos, tenho 7 irmãos, eu queria ter uma vida melhor, mas é a vida. (...) um 

dia eu vou ser alguém melhor”. 

 

Fonte: Trechos de textos autobiográficos escritos pelos estudantes pesquisados. 

 

 

Em ambos os relatos observamos vivências distintas, porém similares diante das 

mesmas expectativas. São jovens e adultos cuja realidade é cercada por privações econômicas 

e culturais que determinam a fala social de onde provem. Estes estudantes relatam a 

experiência de vida, procurando definir-se enquanto sujeitos de luta, resistentes às demandas 

que a vida lhes oferece e se apresentam com uma forte tendência a se projetarem para novos 

horizontes, romper as barreiras a partir do momento em que a escola pode se configurar como 

um ambiente propício a sua mudança. Pergunto-me então, se essas autobiografias não 

representam uma lógica próxima da constituição de um sujeito-autor-leitor? Será que esse 

exercício dialoga com a concepção de autoria de César (2011) quando diz que a autoria parte 

de um projeto de tomada de consciência política diante de sua realidade, podendo reverberar 

numa ação prática diante da hegemonia dominante? 

Acredito que a escrita de si, nesse contexto, desencadeia uma consciência crítica 

sobre o lugar do sujeito no mundo, tornando-o mais perceptivo e capaz de estabelecer 

subjetividades em redes. As aulas de Língua Portuguesa não podem desconsiderar essas 

experiências que podem estabelecer conexões com os diversos mecanismos que compõem as 

textualidades, sejam elas a entrevista, a narrativa, a oralidade, a escrita e consequentemente a 

leitura dessas experiências, sem esquecer que o sujeito-autor-leitor, nesse panorama só se 
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sustenta à medida que toma um posicionamento crítico sobre si no contexto social e pode 

redimensionar novas formas de vir a ser, buscando outras oportunidades de experiências para 

suas vidas. Continuei a me perguntar diante dessas reflexões como é pensar esse sujeito-autor-

leitor nos textos dos meus estudantes? Será que autoria não está presente nesses modos de 

narrar a própria vida aqui apresentados? 

Quando o aluno tem a oportunidade de escrever sobre suas trajetórias pessoais, eles 

podem repensar o momento vivido não como ele foi, mas o que este momento representou 

para si mesmo e, através disso, projetar-se para o futuro, por isso Momberger (2008) sinaliza 

que tanto a biografia quanto a educação coexistem em um mesmo plano, pois a vida dá-se ao 

conhecimento com a ação de narrá-la e a educação se dá ao longo da vida. O sujeito se 

constrói ao narrar suas histórias e essas vivências constituem em aprendizados constantes que 

servem para (re)inventar a trajetória dando um novo significado à vida. Assim, uma das 

estudantes descreveu sua trajetória: 

 

Figura 3 – Texto escrito pela estudante Márcia na oficina “Como me tornei o que sou”? 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A aluna Márcia fala de um lugar social representado por uma significativa parcela 

das estudantes da EJA, o lugar das jovens-mulheres que engravidaram muito cedo e que 

precisaram abandonar os estudos, retornando posteriormente para tentar completar esse 

processo de escolarização. Essas jovens, muitas vezes, vivem com seus filhos em casa de 

familiares ou dos sogros e sonham com uma mudança em sua realidade. 

No momento da pesquisa propriamente dita esse tema não foi amplamente 

problematizado, assim como outros que surgiram nos escritos dos estudantes e que abarcam 

uma série de discussões que envolvem as subjetividades e não escapam aos escritos 
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autobiográficos como as questões de etnia e homoafetividade, mas que pressupõem a nossa 

interpretação sobre os discursos apresentados. 

Tânia Navarro Swain (2000), em seu artigo A invenção do corpo feminino ou “a 

hora e a vez do nomadismo identitário”, nos narra que a representação social da mulher 

centrada na maternidade é uma invenção social que atribuiu ao “corpo feminino” um destino 

de reprodução, uma função biológica de assujeitamento no universo social. “Ser mulher”, na 

perspectiva do binômio sexo/gênero implicaria na sua capacidade de reprodução. Assim, o 

legado da maternidade esboça uma rede de significações sociais, como ser mãe, mulher, 

esposa, dona de casa. Papéis que, ainda na atualidade, representam o quotidiano de boa parte 

das mulheres (SWAIN, 2000, p. 51).  

Esse lugar de fala demonstrado no discurso de Márcia é transpassado por uma 

nuance subjetividade feminina que delineia um percurso de insatisfação social e 

incompletude, aparentemente interrompida pelo advento de se tornar “mãe”, “mulher”, 

“esposa”, “dona de casa” antes do tempo estimado. Essa situação acaba por gerar mais uma 

responsabilidade frente à criação dessa nova vida que a impede de alcançar seus objetivos 

escolares.  Diante de tantas funções sociais, a jovem se vê sem alternativa econômica para 

manter-se estudando, optando, na maioria das vezes, por um posterior retorno em outro 

momento mais propício. Nesse contexto, a maternidade torna-se um legado muito mais 

importante para essa jovem que deve ter a responsabilidade de se assujeitar ao papel de 

criadora em detrimento de qualquer outra função social que seja almejada por ela. A própria 

comunidade, em seus discursos sociais, considera mais importante ser mãe, reputando aos 

estudos uma etapa não mais relevante para essa jovem que precisa exercer seu destino social, 

reduzindo a mulher ao referido “corpo feminino reprodutor”, o que impede sua possibilidade 

de reverter sua condição social. 

Esse relato nos descreve uma dura realidade presente nas camadas populares de 

baixa renda e que vai se perpetuando ao longo dos anos nas turmas da Educação de Jovens e 

Adultos. Anos após anos, jovens mães matriculam-se e abandonam o curso por não terem 

condições financeiras de bancar os estudos como uma prioridade em suas vidas. Por não 

encontrarem quem possa cuidar de suas crianças no momento em que estão estudando acabam 

gerando para si mesmas um ciclo vicioso de pobreza e de proliferação de um baixo nível 

educacional nessa camada da população.  

Uma questão que reflete indubitavelmente, um problema de gênero, pois afeta 

diretamente a jovem-mulher-estudante que uma vez concretizada sua capacidade reprodutora, 

deve priorizar a maternidade em detrimento a outras conquistas sociais também importantes, 
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mas que não são consideradas pela própria família que poderia, em alguns casos, ajudar à 

jovem em seu processo de escolarização. 

Quando Tania Navarro Swain (2000) nos faz refletir sobre em que medida um corpo 

pode ser definido pela sua capacidade de procriação, apontando para novas formas de 

subjetivação do feminino que abarca um nomadismo identitário (por que não dizer móvel, 

transitório?), que agrega inclusive incertezas e contradições como traços constitutivos do ser, 

faz-nos acreditar que o diverso processo de subjetivação do feminino em lugares de posição 

crítica não pode continuar historicamente a ser negligenciado pela sociedade, e sim 

respeitado, pois:  

 

Assim, as transformações identitárias atingem os espaços do imaginário 

hegemônico, quebrando os moldes dos papéis e dos corpos, criando outras 

representações para instituir novos relacionamentos. A disseminação identitária só 

pode ser alcançada através das estruturas múltiplas da incorporação individual, 
como sublinha Braidotti: "Deve-se começar deixando livres os espaços de 

experimentação, ou busca ou transição: tornando-se nômades." (SWAIN, 2000, p. 

75). 

 

Para Swain (2000), a identidade nômade é uma possibilidade do sujeito se reinventar 

enquanto outro social, um movimento migratório e cartográfico de si mesmo, uma heterotopia 

de si, recriando formas de se montar no mundo. Um lugar de fala social numa perspectiva de 

resistência. A identidade nômade desmonta as redes de representações sociais que 

dicotomizam os seres em um sistema binário e sexuado de homem X mulher (SWAIN, 2000, 

p. 76). 

Ler e escutar essas histórias me faz refletir sobre a impotência de meu papel 

enquanto professora de escola pública frente a esses problemas que interferem diretamente no 

processo de exclusão social a que estão submetidas muitas jovens-mães-estudantes.  Mulheres 

que têm seus sonhos cerceados pelo simples fato de não mais representar socialmente o papel 

de jovem-estudante, e sim, o de jovem-mãe, portadora de uma responsabilidade que a 

submete à exclusão compulsória de sua atividade escolar. A formação de um contradiscurso 

que desmonte este lugar social em questão, não é suficiente para reverter o quadro de 

exclusão a que estas jovens permanecem submetidas. 

Por outro lado, essa reflexão faz de mim também, uma educadora muito mais 

sensível às experiências de vida dessas estudantes, conhecendo suas expectativas, a sua visão 

sobre o papel da escola que me impulsiona cada vez mais a considerar e valorizar o “respeito 

à autonomia e à identidade do educando que consequentemente, exige de mim uma prática em 

tudo coerente com este saber” (FREIRE, 1989, p. 22).  
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Penso esse trabalho como um método possível nas aulas de Língua Portuguesa 

porque acredito na importância da valorização da experiência, além de considerar de suma 

relevância a necessidade de se conhecer melhor quem são esses sujeitos que todos os anos nos 

são entregues em sala de aula para serem formados, preparados e seguirem em suas futuras 

trajetórias individuais e profissionais. 

O papel dos pais na orientação escolar dos seus filhos também é uma lembrança que 

perdura na memória por toda a vida, mesmo que estes não cheguem a ser alfabetizados. Em 

relação ao laço familiar, Dominicé  (1988) aborda que “os pais são objetos de memória muito 

vivas. Estabelece-se com cada um deles uma relação particular. Esta vai, por vezes, 

determinante na orientação escolar e profissional” (DOMINICÉ, 1988, p. 56). Essa relação 

entre família e orientação na formação do sujeito pode ser observada no texto da aluna Dulce, 

quando declara em sua narrativa: 

 

          Figura 4 – A importância da orientação familiar destacada pela estudante Dulce na oficina 
“Como me tornei o que sou”?  

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A narrativa de Dulce nos faz refletir também sobre o que Delory-Momberger (2008) 

chama de mundo da escola e figuração de si. A autora analisa que os sentidos atribuídos pelos 

estudantes à escola e às atividades escolares definem a relação destes com o mundo e consigo 

mesmo, sendo, portanto, a escola um espaço pleno de biografização pelo lugar que representa 

e pelo sentido que damos a ela. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 128). 

A narrativa de si também nos traz momentos de reflexão sobre o amadurecimento 

pessoal que se adquire no decorrer da existência, traço fortemente marcado na escrita de 

Andressa, quando nos relata que: 
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Figura 5 – O tempo e as experiências vividas como caminho para o amadurecimento pessoal. 
Destacados pela estudante Andressa  

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Andressa se descreve como uma pessoa que conquistou um amadurecimento à custa 

dos erros e escolhas que foi vivenciando ao logo do caminho. A reflexão sobre si e suas 

histórias ganharam grande repercussão nos textos e nas discussões em sala de aula, pois a 

formação de cada um depende muito da caminhada traçada ao longo do caminho. No texto A 

escrita de si, Foucault (2004) nos mostra que desde a Antiguidade Greco-romana o “eu” não é 

um simples assunto, um tema para se escrever, pelo contrário a escrita de si contribui 

significativamente para a formação de si, os cuidados de si. Essa reflexão sobre si mesmo 

pode reverberar em futuras atitudes, posicionamentos, e tomadas de consciência que vão 

orientar os caminhos daquele que se pensa na cena da vida.  

Assim, ao narrarem a sua própria história, relatando ao grupo ou escrevendo suas 

autobiografias, os estudantes redesenham outros modos do fazer linguístico com seus 

caminhos únicos, com a valorização de suas experiências peculiares mais significativas e 

jamais vividas da mesma forma por outra pessoa. Ao mesmo tempo, posicionam-se diante das 

circunstâncias apresentadas pelas ações metodológicas do professor que visam estimular o 

falar e o escrever sobre si, ativam suas memórias e se autorizam enquanto sujeitos sociais, 

inserindo-se como sujeitos autores.  

           Segundo Delory-Momberger (2012), esse processo de biografização representa “uma 

forma de perceber como as histórias de vida são interpretadas culturalmente como resultado de 

projetos biográficos pessoais e de sua execução” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 32), ou 

seja, como os modos que os sujeitos autores traduzem as memórias vividas, considerando sua 
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trajetória como uma representação enquanto seres individuais. Desenvolver formas de agenciar 

uma prática da escrita em sala de aula que favoreça uma lógica voltada para a escrita de si, o 

cuidado sobre si, sua trajetória, formação pessoal, reflexão individual é uma possibilidade de 

apresentar uma prática social da escrita, uma constituição de si enquanto ser social e, 

consequentemente, de uma autoria de si. E as aulas de Língua Portuguesa podem se constituir 

como elementos mobilizadores de se pensar a partir da própria linguagem, uma vez que a 

língua constitui um elemento de identificação desses sujeitos e suas subjetividades. 

Porque percebi essa conexão entre memória e linguagem e suas relações com a 

formação dos estudantes, articulei a quarta oficina partindo da ideia da produção escrita com 

base numa recordação-referência. O termo foi cunhado por Josso (2010) e significa os 

momentos de experiência que se tornam orientadores do percurso existencial do ser humano, 

orientando-o por toda a vida e que podem transformar-se em experiências-formadoras (JOSSO, 

2010, p. 37). São elementos simbólicos que constituem a formação de cada um enquanto ser 

que tem uma memória de si e dos outros em si mesmo, possibilitando uma discussão política 

com o outro. Por isso a próxima oficina, como uma extensão da terceira retrata a seleção da 

recordação de vida dos estudantes mais significativa para sua formação.  

 

3.1.2 Minha memória-referência: o que aprendi com a vida 

 

Como os estudantes já vieram de um processo de constituição de textualidades, ao 

longo da pesquisa, falando sobre si e produzindo discursividades, entendendo que esse 

processo é contínuo e que eles já vinham com esse exercício, aproveitei esse momento para 

fazer um trabalho em que eles pudessem tomar essa memória-referência como um texto maior 

e associativo das outras produções textuais que envolveram a oralidade, a leitura e a memória. 

Minha intenção era dar continuidade às produções escritas. Eles deveriam narrar uma 

lembrança mais marcante, poderia ser de qualquer fase de sua vida, contanto que 

representasse um momento de reflexão importante para o seu crescimento. Sendo assim, eu 

iniciei a leitura da minha recordação-referência mais significativa para motivá-los a escrever 

as suas. Parti do pensamento de Josso (2010) que nos diz que a recordação-referência pode ser 

caracterizada como uma experiência que nos forma ao logo da vida, orientando os caminhos 

que percorremos em nossas trajetórias. O título dessa produção foi: Memórias. 

Iniciei o momento relatando minha memória-referência escolhida, um fato escolar 

muito significativo na minha formação quando era aluna do 4º ano do Ensino Fundamental e 
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recitava poesias para a minha professora Ednalva no dia de seu aniversário e no dia do 

professor. Contei-lhes o quanto eu a amava e de sua relação muito próxima com seus alunos 

que esta acompanhava desde o 2º ano até o 5º, quando éramos introduzidos no 6º ano a um 

novo ciclo escolar. Disse a eles que sua forma de acolher os estudantes, independentemente 

da metodologia que trabalhava naquele momento histórico, traduz muito da educadora que 

sou hoje. Seu exemplo deixou marcas em mim indescritíveis e acredito que o meu fazer 

pedagógico voltado para a afetividade tenha relação direta com o caminho percorrido com ela. 

A intenção desse trabalho era acionar uma referência vivida como possibilidade para 

se pensar o desenvolvimento e a formação pessoal de cada um.  Acredito que através da 

escrita de si o sujeito pode experimentar um processo de conhecimento de si mesmo e, 

revisitando suas memórias pode refletir sobre o momento presente. Uma aluna, ainda muito 

jovem, ao narrar o fato mais marcante de sua trajetória, assim o descreveu: 

 

Andressa: Na minha adolescência, só me importava com a beleza e principalmente 
com o corpo, (...), aí o tempo passou (...), com 15 engravidei, meu corpo mudou 

bastante, meu poço afundou (...) eu não sabia lidar com este acontecimento, parei de 

estudar, minha vida mudou completamente, (...) e hoje agradeço a minha mãe por ter 

me ajudado neste acontecimento da minha vida e de ter tido paciência comigo. 

 

Fonte: Trecho de texto autobiográfico da estudante pesquisada. 

 

 

Para esta aluna, a experiência de ter engravidado muito cedo a fez refletir sobre a sua 

forma de ver a vida, de conjecturar sobre a vulnerabilidade das transformações do próprio 

corpo e dos acontecimentos que podiam afetar a sua caminhada como um todo. A relação 

mulher-corpo-reprodutor que já foi discutida anteriormente, volta a se revelar nessa fala de 

Andressa. Contudo, relembrar esse acontecimento se constitui também como um caminho de 

autorreflexão e de uma nova forma de ver o mundo que lhe cerca. 

 As experiências contadas também podem redimensionar comportamentos ou 

fortalecê-los. Quando narradas, tornam-se significativas para quem escreve, retomando 

aprendizagens e repensando modos de agir no mundo e suas consequências diante da 

existência: 

 

Fábio: “Eu me lembro de quando eu sofri um acidente de moto (...), eu fiquei 

doente, com o pé inchado. (...) quando eu cai, meus amigos achavam que eu 

estivesse morto. Eu estava pilotando em  alta velocidade, (...) graças a Deus hoje eu 

estou contando esta história (...), hoje eu penso que a minha vida não é mais a 

mesma”. 

 
Fonte: Trecho de texto autobiográfico do estudante pesquisado. 
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Abrahão (2010) em seu livro (Auto) biografia e formação humana nos esclarece que 

o “homem é o sujeito de sua própria formação, ele é um ser que aprende de si mesmo, 

independente de estar inserido ou não no meio escolar regular” (ABRAHÃO, 2010, p. 18). É 

o aprender também com o próprio viver, num processo que é elaborado pelo sujeito – a 

“autoformação.” Uma tomada de consciência que o indivíduo faz de si mesmo, de seus 

contextos individuais e sociais diversos, circunscritos na própria experiência. Quando 

Andressa narra sobre sua experiência adolescente e Fábio relata acidente de moto sofrido por 

ele devido a sua imprudência e afirma seu posicionamento atual diante da vida, traduzem o 

passado como uma referência para o presente explicitando o aprender com o próprio viver.  

A vida como suporte para a cena da escrita leva o indivíduo a experimentar a 

maturidade diante do que foi vivido. Assim, a estudante Márcia declara em sua narrativa: “(...) 

agora me sinto uma pessoa madura (...) mas sei que, se hoje tenho um pouco de maturidade, 

aprendi com as consequências da vida, ou seja, dos meus erros e escolhas”. 

 As autobiografias colaboraram para o aprimoramento da escrita, que foi acionada 

por meio de uma memória vivida e transcrita pelos estudantes. Nesse processo, a leitura dos 

textos para a classe foi uma ação posterior, porém não obrigatória para todos, deixando que 

cada um se sentisse autorizado a ler para o grupo.  E esta história individual não representa 

simplesmente o fato vivido, o passado descritivo recontado de forma linear, mas a recriação, a 

seleção dos acontecimentos que julgamos importantes para serem revelados, aquilo que 

pensamos ter sido, a versão que incorporamos o significado que esta memória deixou em nós 

mesmos, e o silêncio desta não deixa de ser uma forma determinante de revelação:  

 
Daniel: (...) minha infância foi muito ruim por causa da separação dos meus pais (...) 

hoje tenho meu trabalho, estudo e tenho minha vida alegre. O que mais me dói foi 

que meu pai virou alcoólatra e hoje está doente e precisa fazer uma cirurgia.  

 

Andressa: Eu me lembro de quando eu estava na pré-adolescência, quando umas 

amigas me chamaram para sair e a minha mãe não deixou, então nós brigamos e eu 

disse muitas coisas pra ela e a partir daí nós passamos a brigar muito por qualquer 

coisa (...) até cheguei a ponto de sair de casa porque achava que minha mãe era 

minha inimiga (...) hoje eu entendo que só o que ela queria era me proteger. 

 

Fonte: Trechos de textos autobiográficos dos estudantes pesquisados. 

 
 

Os conflitos pessoais presentes na adolescência marcam profundamente a vida dos 

jovens, todavia o tempo se constitui como um elemento desencadeador de maturidade e 
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autoconhecimento. Essa oficina tinha exatamente esse objetivo, recordar experiências que se 

caracterizavam pelo ser potencial formador e prospectivo.  

Assim, cada estudante procurou um espaço da sala de aula que considerasse mais 

acolhedor para realizar a escrita de si com base na memória-referência mais significativa de 

sua vida. O silêncio e a seriedade do trabalho tomou conta do ambiente e a escrita parecia 

seguir um rumo desencadeador de reflexão sobre a própria formação pessoal. Para ilustrar 

esse momento tão especial da escrita dos meus estudantes, apresento a seguir essas fotos que 

trazem mais que uma comprovação da utilização da escrita como uma forma de 

autoconhecimento, elas são, também, uma recordação-referência da minha própria 

experiência enquanto educadora que, certamente, contribui fortemente para minha formação 

profissional.  

A memória-referência assume, nesse contexto, uma etapa importante na formação de 

si. Exponho abaixo fotos dos estudantes que descreveram suas memórias- referências mais 

significativas dos percursos vividos. Acredito que esses momentos foram indispensáveis para 

a própria reflexão desses estudantes sobre o como se dá o processo da escrita de si com a 

seleção do que se considera como mais relevante em seu processo de formação pessoal. 

 

Figura 6 – Estudante em processo de elaboração da recordação-referência 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 
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Figura 7 – Estudante em processo de elaboração da recordação-referência 

 

                Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 
 

A escrita de si com base na reflexão para a autoformação nos permite revisitar o 

passado. Essa lembrança pode nos fazer recordar situações que despertam sentimentos 

diversos. Para o estudante Daniel, de 19 anos, um jovem que desde cedo teve que trabalhar para 

ajudar a mãe e suas irmãs no sustento da família, recordar a infância significa reviver um 

momento difícil, de lembranças marcantes para a sua personalidade, porém, não a descreve 

detalhadamente, por isso, para ele a infância não foi “muito boa”. Essa afirmação nos faz 

pensar que “o bom e o ruim” de sua experiência, deixado nas entrelinhas, dialoga com o que 

Orlandi (1999) chama de “silenciamento da memória”, aquele momento que julgamos tão forte 

a ponto de preferirmos deixá-lo sem voz, aprisionado em nós mesmos. Um fato que deve ficar 

guardado por representar para o estudante um momento que não quer revelar ao grupo. 

 Cada estudante possui uma vivência particular que pode se entrecruzar ou não com a 

geral, mas a forma como cada pessoa absorve essa memória-referência, como a transforma em 

experiência-formadora para si mesmo é um constituinte da sua subjetividade que deve ser 

respeitado no ambiente escolar. Pensar o que essas recordações significam para quem narra nos 

faz entender que o seu silenciamento também é uma forma de revelação, de exprimir o quanto 

aquela experiência representou muito de quem se é na atualidade. 
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A memória-referência de um fato inusitado, cômico, transgressor, também foi tema 

relatado pelos estudantes. Quando narrados, constituíram-se como fontes de muitas gargalhadas 

em sala pelos colegas, tornando-se momentos de descontração, alegria e de reflexão sobre a 

forma como esses episódios marcam para sempre a vida das pessoas: 

  

Leide: O que marcou a minha infância foi o meu primeiro beijo, eu tinha 10 anos e 

namorava escondido da minha mãe (...) ele tinha 14 anos e a gente se correspondia 
por carta (...) um dia ele disse que queria um beijo, e eu disse que sim. Mas eu tinha 

medo porque a minha avó falava que se um homem beijasse uma mulher ela 

engravidava (...) eu fui assim mesmo e dei um beijo nele, depois sai correndo 

chorando. (...) quando cheguei em casa minha mãe perguntou por que eu estava 

chorando e eu contei. Ela riu e me disse a verdade: ‘por acaso mulher engravida pela 

boca é? ’ E riu muito da minha cara.  

 
Laura: A minha melhor memória vem de quando eu tinha 12 anos, (...) eu morava 

em Humildes, um pequeno distrito de Feira de Santana. Juntamos um grupo de 

meninas para matar aula para ir tomar banho de cachoeira em outro pequeno distrito. 

Uma aluna X9 contou pra a diretora e ela deu suspensão em todo mundo no dia 

seguinte, inclusive no motorista do ônibus escolar que era namorado de uma das 

nossas colegas. O pior foi chegar em casa e contar porque estava suspensa para 

minha tia (...) ela ficou uma fera, (...) me dei mal, mas toda aquela adrenalina foi 

muito boa. 

 

Fonte: Trechos de textos autobiográficos dos estudantes pesquisados. 

 

 

A escrita de si, nesse contexto, potencializa um processo de produção de 

textualidades que explicita a subjetividade das alunas pesquisadas.  As duas estudantes 

narraram fatos inusitados de suas vidas, transcrevendo-os para a escrita potencializando o 

falar de si mesmo: o primeiro beijo e as contradições dos pensamentos de uma criança-pré-

adolescente diante das histórias contadas pelos seus familiares, seus medos e descobertas de 

um universo maior do que o vivido até então; a fuga para matar aulas, comportamento muito 

comum entre alguns adolescentes que precisam transgredir limites impostos e experimentar 

novas aventuras.  

Retomarei Delory-Momberger (2012) quando esta aborda que “pela narrativa, os 

homens tornam-se os próprios personagens de suas vidas e dão a elas uma 

história”(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 39). Trata-se de uma operação de configuração 

do vivido, já descrita anteriormente por Paul Ricoeur (1983) como “tessitura da intriga”, uma 

transformação de uma diversidade de eventos ou incidentes sucessivos numa história 

organizada e tomada como um todo.  

Assim, a estudante Rose narra, a seguir, um arrependimento cometido pela 

imaturidade de um ato adolescente: os erros cometidos pela não reflexão dos seus atos 
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adolescentes e, esse momento de escrita que rememora a faz repensar suas consequências e a 

querer evitá-los no futuro. Uma forma talvez de representar certo amadurecimento ao logo do 

tempo:  

 

 

Figura 8 - Trecho da memória-referência escrita pela estudante. 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora- pesquisadora 

 

Quando eu olho para esses textos eu fico pensando: as minhas aulas de Língua 

Portuguesa são também essas atividades? Como eu trabalho com eles? Como eu percebo que 

cada elemento explicitado tem a ver com a representação que o estudante faz da sua vida? 

Como esse processo de biografização do meu estudante contribui para ele (re)pensar e se 

(re)autorizar enquanto ser simbólico? 

Acredito que a prática de narrar a própria vida através da escrita de textos 

autobiográficos nas aulas de Língua Portuguesa se configura também como uma práxis de 

natureza política, visto que o sujeito, ao narrar reconstitui a cena vivida, evidencia seu lugar 

social, refletindo sobre ele, pode tomar consciência de suas ações frente ao fato ocorrido e se 

sente autorizado a escrever sobre si. 
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(Re)inventar contextos de produção textual em sala de aula que favoreçam a 

participação dos alunos, envolvendo-os entre si e com a mediação do educador é uma ação 

que possibilita a percepção da sua própria constituição enquanto sujeito social, que tem um 

lugar na escola. Este lugar que é institucional, mas que também é humano, de carne, osso, 

sentimentos, emoções, desejos de realizar-se nas diversas esferas que compõem essa 

dimensão humana. A escrita, nessa perspectiva, representa um papel simbólico na vida dos 

estudantes, ao ocupar um papel de formadoras desses sujeitos enquanto autores. 

 

3.1.3  Biografização familiar: uma proposta de pesquisa extraclasse: 

 

A prática de narrar a própria vida pode dialogar com as histórias de vida daqueles 

que representam parte do momento experiencial do sujeito. Na tentativa de interagir de 

forma mais direta na relação entre família e escola e, desse modo, procurando estabelecer 

conexões que viabilizassem uma reflexão crítica da realidade vivida, propus aos meus 

estudantes um trabalho de pesquisa com biografização familiar. Parto do princípio de 

biografização cunhado por Delory-Momberger (2008) que a concebe como “uma ação 

permanente de figuração de si que se atualiza na ação do sujeito ao narrar sua história, a tal 

ponto que ele se confunde com esta” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 17).  

 Ao narrar a trajetória de alguém que escolhemos por representar uma parte 

significativa da nossa formação, nos tornamos com ele partícipe de seu contexto e 

interagimos nas sucessivas questões que vão dar forma à narrativa construída por ele. 

Deixamos de ser meros espectadores para sermos cúmplices de seus atos enunciativos, 

sendo possível o estabelecimento de uma relação de empatia e de comprometimento com a 

narrativa que contamos. Este trabalho se caracterizou como uma pesquisa extraclasse. A 

ideia era que os estudantes escolhessem um membro de sua rede familiar que tivesse uma 

importância significativa na sua formação e por meio de uma entrevista gravada fizessem 

perguntas, logo depois transformassem essas perguntas-respostas em um texto biográfico 

em 3ª pessoa. 

Como o trabalho com as autobiografias educativas estava caminhando e os alunos 

ficariam um mês sem aula devido o recesso junino juntamente com o recesso da Copa do 

Mundo, realizada aqui no país, pensei que o excesso de tempo livre lhes daria as condições 

necessárias para realizar a tarefa. O fato de ter adicionado o grupo no meu perfil do 

Facebook também poderia ser um instrumento para orientá-los, caso necessitassem de 
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atenção nesse período. Resolvi então arriscar uma ação fora da sala de aula, mesmo 

considerando todo o contexto dos alunos aqui já sinalizado. Essa ação, como já era esperado, 

infelizmente, apresentou dificuldades, apesar das condições aparentemente favoráveis para 

uma atividade extraclasse.  

As perguntas que nortearam as entrevistas da família foram elaboradas por mim e os 

estudantes (antes do recesso da Copa) em conjunto na sala de aula. Após muitas discussões 

prevaleceram as seguintes questões a serem perguntadas ao familiar entrevistado:  Qual seu 

nome completo e a cidade onde nasceu? Como eram seus pais e/ou familiares que os 

criaram? Como era sua casa? Os costumes locais? E as comemorações? Você tem religião 

definida? Qual? Como foi a sua infância? Jogos preferidos? Brincadeiras de rua e amizades? 

Você frequentou a escola? Como foi a sua experiência escolar? Como foi a sua juventude? 

Travessuras? Você formou outra família? Como foi? Nascimento de filhos? Você tem foto 

que marcou a sua história? 

Contudo, quando os estudantes se viram fora do cenário escolar e em clima de Copa 

do Mundo, esqueceram-se completamente do trabalho a ser pesquisado ou não quiseram, de 

fato, fazê-lo. Além disso, quando eu mencionava no Facebook  qualquer indícios sobre a 

atividade,  saíam da conexão ou diziam que não podiam realizar o trabalho por inúmeros 

motivos: os pais não queriam realizar a entrevista, não tinham tempo, não sabiam filmar, 

nem gravar no celular ou não possuíam essas ferramentas, informações que até então eles 

haviam sinalizado que não representavam entraves à realização da atividade. Diante do fato, 

resolvi mudar as regras do jogo alterando o formato do trabalho, eliminando a gravação e 

deixando apenas a entrevista oral e posteriormente o registro escrito. 

Quando retornamos das férias da Copa do Mundo, deparamo-nos com um dos 

grandes vilões do fracasso escola – a evasão. Boa parte dos estudantes evadiu por motivos 

diversos e já aqui mencionados, muitos dos que tinham participado ativamente de todo 

processo não mais retornaram à escola. Depois desse momento, que considero um dos 

grandes entraves da educação, a classe ficou apenas com 16 estudantes, com frequência 

diária de 8 a 12, fato que me entristecia sobremaneira, por sentir na pele a ausência e a 

certeza de que mais uma vez, este era um ano em que muitos dos que iniciaram todo 

processo durante um semestre, não chegariam ao final do Ensino Fundamental. 

 Dos 16 estudantes remanescentes, no início do segundo semestre, apenas 3 

chegaram com a pesquisa realizada, os outros mostravam-se resistentes e desmotivados para 

fazê-la  por inúmeras questões, algumas delas justificáveis: um dos estudantes de 15 anos 

nos contou oralmente, em sala de aula, que  não podia biografar a mãe, sua entrevistada 
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escolhida,  pois a história de vida dela era muito triste, de abusos sexuais na infância pelo 

pai e de muitas dificuldades financeiras durante todo o percurso de sua juventude até livra-se 

desta situação e formar sua própria família. Outros disseram que os pais moravam longe ou 

não quiseram ser entrevistados, tiveram receio, acreditavam que não tinham nada a 

contribuir para um trabalho escolar, apesar de suas explicações. Já uma outra parte dos 

adolescentes simplesmente não quis, sem explicar os motivos para o não cumprimento da 

atividade, embora ficasse subentendido que essa recusa poderia ser uma forma de não expor 

um ambiente familiar de conflitos. 

Naquele momento, confesso que tive vontade de não levar à frente essa etapa do 

projeto, na medida em que inúmeros problemas e colocações foram surgindo, algumas muito 

sérias, de terrenos delicados e de recortes emocionais que envolviam uma rede de trajetórias 

sofridas e de marcas significativas na vida dos possíveis entrevistados e, consequentemente, 

dos estudantes envolvidos. Disse a eles que a escolha do familiar era uma decisão deles e 

que podia ser outra pessoa também importante que não apenas alguém de laço sanguíneo, 

como sempre foi a proposta. Mesmo assim, percebi que esse argumento não era o suficiente, 

visto que, a escolha do entrevistado era tomada partindo de uma decisão pessoal.   

Após muita reflexão sobre esses acontecimentos, percebi que alguns estudantes 

apresentavam essa resistência para a realização da pesquisa, exatamente pela trajetória 

individual vivida pelos seus familiares escolhidos. Logo, esse comportamento não 

representava uma simples resistência a uma pesquisa extraclasse, mas sim, um movimento 

de atuação crítica, um comportamento autoral de confronto a uma pesquisa que visivelmente 

mobilizaria reações, sentimentos, angústias, vivenciadas por esses familiares que seriam 

entrevistados. O interessante desse movimento autoral apresentado por alguns estudantes 

está no fato de que, ao decidirem não realizar a pesquisa proposta nessa oficina, relatando o 

porquê dessa decisão, eles já estavam se autobiografando oralmente, na proporção que 

explicitavam os motivos da impossibilidade da biografização do familiar. 

Quando meu estudante me sinalizou que a trajetória de vida de sua mãe representa 

um espaço de luta, de vulnerabilidade social, de violência de gênero, ele estava apresentando 

um comportamento crítico-reflexivo sobre essa realidade que está indissoluvelmente 

imbricada na sua própria história pessoal.  Naquele momento de resistência, demonstrei 

minha sensibilidade para com aqueles sujeitos que vivenciaram essas experiências tão 

sofridas e discutimos como as experiências individuais estão imbricadas nas coletivas, uma 

vez que essas lembranças não são contextos únicos, pois infelizmente, muitas crianças e 

jovens compartilham de vivências como essas que marcam a vida de tantas pessoas. Logo, 
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pude perceber que os movimentos de autoria estão presentes em diversos contextos do 

cotidiano escolar nos sinalizando sobre situações que não podemos desconsiderar no 

momento que tento pesquisar as trajetórias de vida dos estudantes.  

Diante desse contexto, achei conveniente flexibilizar o trabalho dessa oficina com 

base na escrita e considerei essas narrativas orais como relatos correspondentes a entrevista. 

Parti do pressuposto de que a vida se manifesta na narrativa e esta acontecia claramente no 

espaço de sala de aula. Após minhas intervenções, mais cinco pesquisas foram feitas, 

totalizando oito entrevistas escritas. Então, escolhemos um dia para as apresentações orais e 

cinco estudantes que fizeram o trabalho escrito apresentaram oralmente, três (que não 

fizeram a entrevista escrita) revelaram seus motivos aos colegas. Como já expus, ao fazê-lo 

já estavam se biografando, os outros 8 estudantes ficaram ouvindo os relatos. Ao longo das 

apresentações, tentei incluí-los no debate sobre a importância de como as narrativas de vida 

das pessoas que são importantes na nossa formação porque dialogam com a nossa própria 

vida. Das oito pesquisas apresentadas, quatro alunas entrevistaram suas mães; duas, seus 

esposos; uma, o irmão mais velho e uma, a irmã. Somente cinco fizeram a apresentação oral.  

Em linhas gerais, a biografização familiar, com enfoque na infância, escola, 

adolescência, juventude e dias atuais, nos mostrou que as histórias das duas mães descrevem 

uma trajetória de moradores da zona rural, que viveram uma história de privação social e 

cultural. Além de terem pouco ou nenhum acesso à escola na infância.  

Os relatos demonstraram que meus estudantes, apesar de ainda não terem 

completado o Ensino Fundamental quando a intervenção estava em ação, já haviam 

avançado na escola muito mais que seus pais e alguns familiares. Uma aluna nos revelou 

que num universo de sete filhos, ela era a que mais tinha estudado até então. Percebi que em 

alguns textos, certas perguntas não apareceram, talvez por não tiverem sido feitas pelo 

estudante, ou por não ser confortável para o familiar respondê-las. Seguem dois recortes da 

biografia de duas mães. 

 

                        Infância: 

 

Entrevistada 1: (...) Ela brincava de boneca e trabalhava na roça. Naquela época 

brincava de roda. (...) não teve muita infância, os pais trabalhavam fora e ela ficava 

em casa só com os irmãos. As festas eram folclóricas.  Começou a trabalhar com 10 

anos em casa de família. 

  
Entrevistada 2: (...) Nasceu em São Paulo, seus pais eram muito antiquados, morava 

em barraco. Os costumes locais eram também muito antiquados e as comemorações 

eram apenas um forrozinho. Ela diz que não teve muito isso de infância e que 
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passava a maior parte do tempo cuidando da casa e dos irmãos enquanto sua mãe 

trabalhava na roça. 

                       

                        Escola: 

 

Entrevistada 1: Não comenta se frequentou a escola. 

Entrevistada 2: (...) Sim, frequentou a escola até a 5 ª série, já a experiência escolar 

não foi muito boa porque ela também trabalhava na roça e tinha um tio que muitas 

vezes não deixava ela ir para a escola ou deixava em cima da hora e ela tinha que 

sair às pressas. 

 

                        Juventude e dias atuais: 

 

Entrevistada 1: Com 19 anos foi a sua primeira gestação. Ela vê que hoje em dia o 

respeito de filho com pai não é como antigamente. (...). Acredita em Deus, se acha 

uma pessoa responsável, alegre, amorosa, procura cumprir com a palavra e com as 
responsabilidades e cuida da família. 

 
Entrevistada 2:   A mãe mandou embora aos 16 anos, farreava muito (...) foi morar 

com a irmã. (...) depois foi morar com os colegas. (...) hoje mora em Itinga há 20 

anos e teve 4 filhos (...) se separou, se converteu ao evangelho e está vivendo em 

paz. 

 
Fonte: Trechos retirados das biografizações dos familiares dos estudantes 

pesquisados. 

 

 

Como já foi exposto, as histórias de vidas das mães dos estudantes da EJA possuem 

semelhanças muito marcadas. Percebemos um entrelaçamento dos fios dessas narrativas como 

uma tessitura de enredos vividos. Nesse contexto, em ambos os casos, a relação com o 

ambiente escolar se dá por omissão ou pelo próprio processo de exclusão decorrente da 

vulnerabilidade social dessas entrevistadas. Ao narrar as trajetórias de suas mães, os estudantes 

puderam desenvolver sua compreensão sobre a narrativa do outro, estando em jogo a percepção 

sobre sua própria história pessoal.   

As outras quatro biografias apresentaram uma outra configuração de entrevistados 

mais jovens. As escolhas por esses membros da família, segundo as estudantes, se deram 

porque, nos dois primeiros casos: os demais familiares são do interior da Bahia, logo a pessoa 

mais próxima era o esposo. O terceiro caso é de um irmão por representar a pessoa mais 

próxima da estudante e, no quarto, uma filha, pois a estudante é uma senhora de 61 anos só 

tendo essa filha viva como uma representação mais próxima. Aproveito para apresentar dois 

trechos dessas biografias, sendo os entrevistados, o esposo e o irmão de duas estudantes 

respectivamente:  
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A infância: 
 
Entrevistado 1: os pais (...) eram muito rígidos, de família cristã. A casa dele era de 

bloco, também não era rebocada, não tinha piso. As comemorações: o São João. (...) 

o costume era ir à casa da tia porque ela contava muitas piadas para ele. (...) o pai 

não tinha dinheiro, mas ele não se preocupava com isso porque brincava de todas as 
brincadeiras de ruas da sua época. 

 
Entrevistado 2: (...) a infância foi muito legal, gostava quando estava com  os 

amigos e brincava de pega-pega e capoeira. 

 

A escola:  

 
Entrevistado 1: A experiência escolar foi muito boa, frequentou a escola até o 1º ano 

do ensino médio, foi bom, depois ele desistiu de estudar com 16 anos. (...) foi muito 

namorador, deixava de estudar para sair com os colegas.  

 
Entrevistado 2: (...) A experiência no colégio foi muito ruim. (Não avança na 

biografia) 

 

 

 

Juventude e dias atuais: 

 
Entrevistado 1: (...) formou família aos 18 anos. Hoje ele tem 26. (...) construiu a 

própria casa e tem uma profissão e dois filhos. 

 
Entrevistado 2: (...) aos 27 anos formou família. (...) tem dois filhos um de sete e um 

de seis anos. (...) conclui que a maturidade é muito bom, mas ainda está aprendendo. 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora. Trechos retirados das 
biografizações dos estudantes pesquisados. 
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Figura 9 – Exemplo de produção de biografização familiar escrita feita com a mãe de uma das 

estudantes. 

 
Fonte: Trecho retirado de produção textual de pesquisa extraclasse com biografização familiar de 

uma das estudantes. 

 

 

Mesmo não tendo a adesão de todos os estudantes nessa ação pedagógica, procurei 

envolver a todos na hora da apresentação dos 5 estudantes que conseguiram concluir o 

trabalho escrito. Como de costume, abrimos o círculo para as apresentações, os estudantes 

leram ou contaram as histórias de seus entrevistados e os demais colegas que não fizeram a 

pesquisa ouviram e participaram um pouco, relatando o que sabia sobre as histórias de seus 
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pares oralmente. Vale relembrar Delory-Momberger (2008) quando nos acrescenta que a 

narrativa do outro é um processo de biografização sobre nós mesmos, pois ao realizarmos esse 

evento intersubjetivo, estamos nos inscrevendo em nossos pertencimentos sócio-histórico e 

cultural.     

Na tentativa de articular nesse momento a participação do grupo como um todo, 

aproveitei a oportunidade para reforçar o papel político da educação na vida deles e a 

importância da pesquisa para o seu crescimento e formação educacional. Acrescentei que a 

prática de apresentação oral diante do grupo era importante para a sua formação e que eles 

deveriam aproveitar essas experiências como momentos de aprendizado pessoal para outros 

contextos. Entretanto, a resistência ainda era um fato presente e considerei que o processo de 

empoderamento, quer seja ele oral ou escrito, se dá em etapas que deveriam ser estimuladas 

em todo processo educativo para obtermos melhores resultados no futuro. 

O fato de alguns alunos conseguirem realizar esse momento já era uma conquista 

importante dentro do contexto da Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade marcada 

pela dificuldade escolar devido seu contexto de omissão e exclusão desses estudantes durante 

boa parte de sua formação educacional. O “não” encontrado no discurso de uma parte dos 

estudantes foi direcionado para o debate sobre a vida dos outros entrevistados, suas 

semelhanças e diferenças existentes dentro do que se conhecia em termos de histórias de vida 

de seus familiares. 

 

3.1.4  Os cadernos de memória do grupo: uma cicatriz da memória vivida 

 

 ETAPA 1 

 

Com o propósito de criar um ambiente pertinente para a produção de um caderno de 

recordação da turma, apresentei aos estudantes o filme Escritores da Liberdade que conta a 

história de uma jovem professora, incentivando seus alunos a se tornarem leitores e escritores 

de suas próprias histórias. Como a repercussão dos trabalhos com as autobiografias educativas 

ganhava ramificações na escola, pois a professora das turmas do primeiro seguimento me 

acompanhava em algumas atividades que foram possíveis para seus alunos, o filme foi visto 

pelas 4 turmas da EJA, quando fizemos uma sessão de cinema, com pipoca e refrigerante para 

descontrair o grupo.  
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Após a apresentação do filme, fizemos um debate com os estudantes partindo das 

seguintes questões: Quais os problemas abordados no filme? A nossa escola é muito diferente 

dessa realidade? Em que elas se assemelham? Como são os estudantes? Como eles estavam 

separados? Qual a visão da direção da escola e de alguns professores sobre aquela classe de 

estudantes? Como a professora Erin via seus estudantes? O que ela fez para ajudá-los? O 

filme nos proporcionou dois incentivos importantíssimos para a aprendizagem escolar. Quais 

foram esses incentivos? Você acha possível a ação de uma professora ter conseguido 

transformar uma realidade de sala de aula? Qual a função da escrita nesse filme? E a função 

do Dário de Ane Frank? Vocês conhecem a história de Anne Frank? Como a escrita pode 

proporcionar uma reflexão sobre a realidade vivida? Como a reflexão sobre o vivido pode nos 

ajudar em nossa formação pessoal? 

 Após essa discussão, a proposta seguiu com a produção de um resumo sobre o filme 

e de um exercício escrito com as perguntas mais relevantes sobre a narrativa. Todo esse 

momento foi pressuposto para a elaboração do caderno de memórias do aluno. Uma ideia que 

surgiu depois de eu mesma reencontrar o meu caderno de recordação da época em que 

cursava a 8ª série (atual, 9º ano do Ensino Fundamental). Naquele momento, na década de 90, 

isso era uma prática quase comum entre algumas estudantes quando se fechava um ciclo 

escolar. Escolhia-se um caderno especial, uma espécie de diário do grupo e todos os colegas 

escreviam naquele caderno que se tornava uma espécie de coletânea de texto do grupo. Essa 

prática era muito condenada pelos professores porque tomava a atenção da aula, uma vez que 

todos queriam deixar a sua marca no caderno do colega. Lembro-me de que, por muitas vezes, 

fomos reclamados por não estarmos prestando atenção na aula. Meus professores reclamavam 

muito porque o caderno “atrapalhavam as aulas”, pois todos queriam ler o que o colega tinha 

escrito no momento da entrega. Eles pareciam não perceber que ali estava acontecendo um 

evento de letramento. 

Como 2014 era o último ano dos meus estudantes na escola, uma vez que ao terminar 

o ano letivo eles iriam para o Ensino Médio, que é uma responsabilidade da rede estadual do 

ensino, resolvi propor-lhes a construção de um caderno de memória da turma. Além disso, o 

caderno era uma oportunidade da intervenção não ter um fim definido, estipulado, delineado, 

pois a escrita compartilhada tinha que passar por todos os membros do grupo e quem mais o 

estudante desejasse, mesmo após o término do ano letivo. Então, esse caderno perdurou pela 

terceira e quarta unidades do ano letivo e todos estavam sempre escrevendo no caderno de 

alguém, levando para casa, escolhendo as palavras para descrever os colegas, escrevendo 

poemas e mensagens de despedidas com base na separação ao término do ano. 
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 Para incentivar essa escrita colaborativa, levei os meus dois cadernos de recordação 

que têm  24 e 21 anos (referentes ao ano que terminei o Ensino Fundamental e o Médio)  e 

mostrei aos meus alunos como era na minha época de estudante e adolescente. Eles viram e 

riram das minhas fotos antigas, contei-lhes a minha realidade e deixei que lessem o que 

escreveram sobre mim.  Eles aprovaram a ideia de montar aquela memória escolar, com 

escrita e fotos de si e do grupo.  

 

ETAPA 2 

 

Cada aluno recebeu um caderno de brochura, construiu uma capa de acordo com a 

seu estilo e o passou pela turma para os colegas escreverem sobre eles. Para tanto, 

disponibilizei todo o material necessário para a decoração do caderno como: cola, papel de 

presente, ofício, durex, canetas coloridas, adesivos diversos, cola alto-relevo, hidrocor, lápis 

de cor, papel adesivo, giz de cera e revistas. Os estudantes com maior habilidade manual e 

artística ajudaram seus colegas em alguns momentos a personalizarem cadernos. Caso não 

achassem nada dentre os materiais apresentados para a confecção que lhes agradassem, 

poderiam levar o caderno para casa com o objetivo de terminar conforme desejassem.  

Essa oficina foi interessante por propiciar uma dinâmica mais lúdica com a produção 

das capas dos cadernos de recordação, tornando-se um momento de personalização e 

descontração. 

       Giroux (2013) em seu artigo A alfabetização e a pedagogia do Empowerment político nos 

declara sobre a importância de nós educadores estimularmos e permitirmos aos nossos 

estudantes a afirmação de suas próprias vozes, contando e recordando suas narrativas 

pessoais. Para o autor, a necessidade de uma pedagogia que favoreça o diálogo entre essas 

vozes pode contribuir para a formação de posicionamentos mais atuantes fora da sala de aula 

e na sociedade como um todo. A reflexão crítica sobre si, consequentemente, implicará sobre 

a análise da sua realidade, do seu contexto social e esse deslocamento é um passo para a ação 

social. 
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                   Figura 10 – Produção dos cadernos de memórias do grupo 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

 

 

                                    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Figura 11 - Produção dos cadernos de memórias do grupo 
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Ao terminar a personificação do caderno, durante uma conversa com os estudantes, 

resolvemos escrever na primeira página um perfil de cada um deles. Assim, escolhemos as 

informações iniciais que deveriam estar em todos os cadernos como: nome, idade, signo, cor 

preferida, estilo musical, pessoa que mais admira, uma qualidade, um defeito, um sonho.  

Na segunda página, seria uma nova escrita sobre o “Quem sou eu?” uma escrita de si 

no final do processo a critério do aluno. O texto era uma espécie de abertura do seu caderno 

para que todos pudessem ver um pouco sobre seu modo de pensar, de ver a vida, de sentir o 

mundo naquele momento, uma vez que em sala de aula, no início da intervenção, nem todos 

quiseram ler seus relatos oralmente.  

 A terceira parte ficou como a minha página, onde eu, professora-pesquisadora-

participante da atividade, escreveria no caderno de cada aluno, relatando como eu o percebia 

e desejando uma caminhada de sucesso na escola e na vida. Percebi que meu espaço de 

escrita era muito observado pelos estudantes. Penso que esperavam palavras reveladoras de 

um conhecimento mais apurado sobre suas individualidades, assim, senti-me na 

responsabilidade de tentar descrever um pouco sobre suas subjetividades, mostrando que 

cada um tinha sua marca significativa naquele espaço escolar. Esse proceder tornou-se um 

desafio para mim, já que a minha escrita sobre cada estudante que descrevi, parecia ter um 

significado especial por parte daquele que lia. Foi um trabalho que me conferiu um grau de 

responsabilidade e envolvimento muito grande frente a toda pesquisa desenvolvida até 

então. 

 A partir da quarta página, os alunos trocavam os cadernos de memórias para que 

colegas escrevessem o que desejassem uns sobre os outros e as fotos que fossem tiradas em 

todo processo iriam ilustrar as páginas finais do caderno. Vale lembrar que eu também fiz o 

meu caderno de recordação e passei para a turma falar sobre mim e sobre meu trabalho.   

Esse momento foi pensado apenas como uma etapa final para fecharmos o processo da 

intervenção, mas acabou se estendendo por quase duas unidades porque os alunos queriam 

não só que todos da sala escrevessem no seu caderno, mas também, os colegas de outras 

turmas e os professores. Os meus colegas professores, a princípio, adiaram a escrita, pois 

eram muitos alunos para escrever, visto que alguns trabalhos eu tive que executar com as 

minhas duas turmas da EJA que tenho na escola para não causar sentimento de rejeição com 

a turma não participante da pesquisa. Então eram aproximadamente 35 cadernos, contando 

com a outra turma que eu lecionava. Esses cadernos motivaram os estudantes nessa etapa de 

finalização do projeto e traçamos novos rumos para essa escrita colaborativa. Podemos 
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observar essa motivação através das fotos e desenhos que marcaram cada caderno dos 

estudantes. A fig. 12 traz um exemplo do formato dos cadernos.  

 

              Figura 12 – cadernos de memórias construídos pelos estudantes                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com a chegada da quarta unidade e o final do ano letivo, alguns professores 

começaram a escrever nos cadernos dos alunos, fato que me deixou muito feliz por perceber 

que alguns colegas se envolveram na atividade que representava muito para os estudantes e 

para mim que estava à frente do processo. No caderno, após as escritas dos colegas e 

professores, também poderiam ser escritos músicas, poesias, versos religiosos e toda e 

qualquer escrita que representasse a memória individual do aluno naquele momento de sua 

vida. Enfim, era um espaço deles, dos colegas, dos professores, funcionários e quem eles 

desejassem que escrevessem nesse caderno. Seguem adiante alguns trechos encontrados na 

escrita colaborativa do grupo que constam nos cadernos de memórias: 

 

De Dulce para Sandra 

 
(...) quando eu te conheci pela primeira vez eu te achei muito metida, você não 

falava com ninguém, mas depois que eu te conheci passei a te admirar muito, você 

mostra para todo mundo quem você é (...) é legal com todo mundo, respeita a gente, 

é sincera e por isso eu gosto de você. (...)  

 

 

De Leide para Marta 
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(...) a senhora é uma pessoa muito trabalhadora (...) admiro a idade da senhora, o seu 

esforço de vim para a escola (...) nunca desista de todos os seus sonhos porque a luta 

sempre faz parte da vida (...) a senhora é uma vencedora. 

 

De Dulce para Laís 

(...) você é uma garota muito misteriosa, eu gosto de mistério. Eu não tenho muita 

intimidade com você, mas gostaria de te conhecer melhor, às vezes a sua 

vergonha, sua timidez pode atrapalhar também, você não pode se fechar para as 

pessoas nem para o mundo. Mas se abra para a vida. É muito bom compartilhar 

momentos bons, ruins com alguém que a gente gosta. (...)  a minha amizade com 

você está aberta.  

 

De Laura para Leide 

 

(...) te digo com toda sinceridade, a sua amizade é um dos motivos mais definidos 

que fizeram eu não desistir desse ano letivo. 

 

  

De Amélia para Daniela 
 (...) nós moramos tão perto uma da outra, mas nunca demos um bom dia, hoje em 

dia somos amigas (...).  

 
Fonte: Cadernos de memória dos estudantes pesquisados 

 

 

Para ilustrar melhor essa dinâmica dos cadernos, seguem abaixo alguns trechos 

retirados do meu próprio caderno de memória dos estudantes da turma pesquisada, no ano 

letivo de 2014 (Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15 e Fig. 16). Todo esse trabalho é fruto de uma escrita 

colaborativa que, de alguma forma, propiciou uma integração maior entre os estudantes, e, 

consequentemente, interferiu na minha própria relação para com esses estudantes.  
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Figura 13 – Mensagem de Dulce para a mim, professora-pesquisadora.  

 
Fonte: Meu caderno de memória do grupo 

 

 
Figura 14 – Mensagem de Sandra para mim, professora-pesquisadora.  

    
Fonte: Meu caderno de recordação do grupo. 
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Figura 15 – Mensagem de Hermes para mim, professora-pesquisadora. 

 
 

Fonte: Meu caderno de memória do grupo 

 
 

Figura 16 – Mensagem de Laura para mim, professora-pesquisadora  

 
Fonte: Trechos retirados das mensagens escritas no meu caderno de memória do grupo. 

 

Essa oficina colaborativa nos mostrou que a escrita entre os estudantes foi perpassada 

pela relação de respeito, afetividade, alerta e de negação em relação ao outro. Uma das 
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questões mais sinalizadas entre eles foi o pré-julgamento sobre a personalidade de cada um, 

os receios, as interpretações das textualidades que se apresentavam, só sendo desmontadas 

ao longo do tempo.  

A escrita, nessa perspectiva dialógica, aproxima-se das correspondências da 

Antiguidade Clássica, no qual a reflexão sobre o vivido era um dos pressupostos para os 

homens se pensarem e se constituírem enquanto sujeitos. Foucault (2004) já nos sinalizava 

sobre esse potencial da escrita de si, quando exemplificou que nesse processo das 

correspondências, havia um próprio exercício pessoal sobre aquele que escrevia a carta, 

bem ilustrada nas cartas de Séneca a Lucílius que serviam não apenas para exortá-lo, 

admoestá-lo, consolá-lo, mas também para o próprio Séneca treinar-se, abrir-se ao olhar do 

outro, pois ao ensinar este era também instruído. 

 Assim, à proporção que cada estudante escrevia no caderno do colega, havia uma 

reflexão sobre o outro e sobre si durante o percurso do ano letivo. A lembrança de como se 

deu essa interação social, suas impressões, emoções e marcas deixadas por aquele encontro, 

acontecimento, evento socializador. A escrita no caderno do outro representava uma forma 

de “se mostrar”, de tornar presente novamente o escritor no momento da leitura, um face a 

face imaginário que faz remontar para aquele que lê, a pessoa daquele que escreve. 

Considerando toda essa complexidade, cito a fala já expressa de um estudante de 17 

anos que escreveu para uma senhora de 61, dizendo que para ele não havia sentido a 

presença dela na escola, mas que com o passar do tempo passou a respeitar e admirar essa 

decisão. Essa leitura do estudante sobre o posicionamento da colega parte de uma visão 

estigmatizadora do papel dos idosos na nossa sociedade, para os quais é imposta uma 

subjetividade, hegemonicamente instituída, que lhes atribui um lugar social de sujeitos que 

devem “descansar”, “cuidar dos netos”, “da casa”, por não estarem, necessariamente, 

“produtivos economicamente na sociedade”.  

Entretanto, a estudante de 61 anos, em seu silêncio discursivo, assume um 

posicionamento de resistência, permanecendo nas aulas, sem se intimidar com as colocações 

de alguns colegas e com a discriminação referente ao seu ritmo de aprendizagem.  Ela atua, 

em sala de aula, inaugurando um “lugar próprio” (CÉSAR, 2011, p. 18) de movimentos de 

autoria que podem ser observados em contextos sociais onde os sujeitos podem refletir sobre 

o seu lugar social, sua trajetória de vida e conectá-las com as experiências vivenciadas com 

seus colegas na cena da escrita.  

Vale notar também, uma jovem que escreve para sua amiga, afirmando ter sido a 

amizade desta em sala de aula um dos fatores para a sua permanência na escola. Outro fato 
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interessante é uma alerta para a estudante que é muito tímida e não conversa com os colegas, 

o aviso sugere que ela esteja mais aberta e não deixe a timidez atrapalhar a sua relação com 

as pessoas e a vida.  

A troca dos cadernos entre os alunos foi uma atividade compartilhada e cada um era 

responsável pelo cuidado com o material do outro. Alguns levaram para casa para poderem 

planejar a escrita com mais calma, escolher um verso para ilustrar o que queria dizer ao 

colega, um adesivo, enfim, deixar sua marca de forma diferente, inovadora. Outros 

preferiam escrever na escola mesmo, nos intervalos das aulas, entre uma e outra atividade. 

Os professores levaram vários cadernos para casa na última unidade e deixaram uma 

mensagem de estímulo para os estudantes. O carinho que os estudantes depositaram em seus 

cadernos, independentemente dos escritos dos colegas foi algo que me motivou a realizar 

esses trabalhos em minhas próximas turmas finais do Ensino Fundamental nos anos 

subsequentes.  

Alguns estudantes se negaram a escrever nos cadernos de alguns colegas, isso foi uma 

realidade inevitável. Logicamente, em um caderno de recordação as pessoas escrevem 

quando há uma relação afetiva, ou uma relação sem conflito, no qual o respeito é um traço 

indispensável.  Como o ambiente escolar é um espaço complexo, heterogêneo, houve alguns 

casos de estudantes que não tiveram mensagens de todos os integrantes da sala. 

Refletindo sobre o papel da escrita em sala de aula, concordo com Beaugrande 

(apud, KOCH; ELIAS, 2012, p. 34) quando nos diz que quando a concepção de língua é o da 

interação (dialógica) “tanto aquele que escreve como aquele para quem se escreve são vistos 

como autores/construtores sociais, sujeitos ativos”, sendo, portanto construídos na dialogia do 

próprio texto. Para as autoras a escrita é um evento comunicativo que envolve aspectos de 

natureza não apenas linguísticas ou cognitivas, mas também sociais e interacionais.  

Josso (2010) nos faz refletir sobre o papel dessas recordações-referências que nos 

formam ao longo do tempo. Para a autora, a característica simbólica dessas experiências é o 

que as inserem no campo das experiências-formadoras, pois o que foi aprendido naquele 

momento orienta o sujeito em toda sua trajetória individual. Essas recordações podem se 

apresentar de inúmeras formas, elas podem “descrever uma transformação, um estado de 

coisas, um complexo afetivo, uma ideia, um acontecimento, uma atividade ou um encontro” 

(JOSSO, 2010, p. 37). Os relatos finais apresentados pelos estudantes demonstram que ao 

escreverem para os colegas e para mim (professora) eles estavam vivenciando possíveis 

recordações-referências futuras, uma vez que, ao escrevem, inscreviam suas marcas 
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existenciais na memória do grupo, sendo esse momento único pelo espaço e sentido que 

representava aquela etapa para cada um dos envolvidos. 

Vale destacar aqui, uma breve distinção apresentada pela autora entre vivência e 

experiência. Sendo as vivências, infinidades de momentos existenciais que se tornam 

experiências à medida que adquirem um status de momento de reflexão sobre o que se 

passou, observou ou sentiu. Nessa medida, para que uma vivência seja considerada 

experiência, ela precisa ter garantida uma capacidade de reflexão sobre o vivido, permitindo 

ao sujeito uma sensibilidade diante do que ocorreu (JOSSO, 2010, p. 49). 

Para mim, em especial, cada linha escrita no caderno dos estudantes representava um 

pouco de como eu os percebia nesse espaço escolar, de como suas textualidades produziram 

subjetividades em diálogo com o meu eu, numa ação recíproca de formação e autoformação. 

Outrossim, cada escrita dos estudantes em meu caderno era uma possibilidade de tentar 

saber como eles me viam nesse espaço escolar, se o meu lugar social de professor contribuía 

para a sua formação, aprendizagem, crescimento pessoal. Li, cada página a mim destinada, 

com olhar atento, de quem busca descobrir algo que ainda não sabe sobre si mesmo, 

reconhecendo esse trabalho como um momento de construção, autoconhecimento e também 

de reflexão crítica sobre minha práxis, pressuposto que me mobilizou durante toda essa 

pesquisa.   

Por isso, penso que a cena da escrita, em sala de aula, deve estar associada também a 

uma relação de interlocução com outros atores que não apenas o professor. Nessa perspectiva, 

o escrever para si e para os outros, quer sejam eles colegas de classe, diretores da escola, 

professores, pais, representantes de instituições políticas e muitas outras possibilidades que a 

escola pode proporcionar em sala de aula, precisa dar sentido ao processo comunicativo e 

interacional que é a escrita. Os olhares desses estudantes sobre mim foram de suma 

importância para procurar compreender a minha sala de aula como um lugar de aprendizagem 

sobre si e sobre o outro, um espaço de escuta, de troca de experiências, de afeto, de conflitos 

e, também, de produção escrita em Língua Portuguesa. 

Acredito que a elaboração das autobiografias educativas, no contexto aqui proposto, 

pode se constituir numa práxis metodológica em sala de aula que favoreça não apenas o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos nossos estudantes, suas habilidades orais 

ou de leitura/escrita de textos, mas também a sua própria reflexão sobre si, seu papel social, 

as subjetividades que lhes são atribuídas ou impostas. Diante disso, nesse processo de 
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formação e autoconhecimento, é possível a esses alunos reverem questões que lhes são 

desfavoráveis e assumirem outras posturas previamente escolhidas para seu futuro. 
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4. UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE AS NARRATIVAS 

AUTOBIOGRÁFICAS EM SALA DE AULA 

 

 

Nessa seção, retomarei alguns pontos que considero importantes sobre o processo 

das Autobiografias e Formação do Sujeito-Autor-Leitor que desenvolvi com a minha turma 

da Educação de Jovens e Adultos, no município de Lauro de Freitas-BA. Assim, procurarei 

discutir como a prática de narrar a própria vida possa ter contribuído para o aprimoramento e 

empoderamento da escrita desses estudantes nas aulas de Língua Portuguesa, e, ao mesmo 

tempo, refletirei sobre como as textualidades produzidas a partir dessas histórias de vida 

contribuíram para uma formação\reflexão de sua própria narrativa, num exercício de autoria 

de si mesmo em seus atos enunciativos, de formação de contradiscursos de resistência e de 

posturas subjetivas resistentes.   

Quero refletir também, sobre as dificuldades que enfrentei durante esse processo da 

intervenção, as lacunas surgidas ao logo do caminho e as angústias provenientes de um 

projeto de pesquisa que tem a sala de aula como um campo investigativo, produtor de sentidos 

diversos, muitas vezes contraditórios e intrigantes, e, simultaneamente, um cenário de decisão 

política direta diante das demandas que a sociedade nos oferece. 

Vale ressaltar, primeiramente, que mediar um trabalho de pesquisa dessa natureza, na 

disciplina de Língua Portuguesa foi para mim um dos aprendizados mais significativos nesses 

15 anos como professora na Educação Básica, uma vez que, nesse momento da intervenção, 

percebi que o trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa estava cumprindo um dos seus 

principais objetivos que é a utilização da língua como um elemento interdiscursivo da 

linguagem, promovendo minimamente, espaços de construção e reflexão sobre suas 

experiências e de como esse vivido pode contribuir na sua formação pessoal e linguística. O 

narrar e o escrever foram pressupostos utilizados para se tentar pensar a língua em uma 

perspectiva mais situada e menos estrutural, visto que a disciplina é ainda vislumbrada com 

base apenas em aspectos linguísticos e gramaticais.  

Mobilizar as textualidades dos estudantes de modo a permitir que estes expressassem 

suas subjetividades é um campo de pesquisa que merece uma atenção especial de 

investigação, pois, trata-se de sujeitos sociais que têm uma história, uma vivência cercada por 

experiências que podem contribuir significativamente para sua própria formação pessoal e 

linguística. 

 Evidentemente que as subjetividades se reconfiguraram ao longo do tempo, nos 

trazendo outras perspectivas de textualidades dos sujeitos nos quais o público e o privado não 
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mais representam caminhos antagônicos. A exibição e a especulação da intimidade tornou-se 

uma característica da modernidade, cabendo repensar os limites dessas subjetividades como 

caminhos para o autoconhecimento e o reconhecimento do outro nessa cena contemporânea 

(ARFUCH, 2010). Decerto que essa recolocação da subjetividade nesses espaços de exibição 

da intimidade, interfere na forma como vemos o mundo e de como nos vemos nesse novo 

momento. Entretanto, a reflexão crítica sobre o vivido pode ser uma forma importante para 

nos inserirmos em outros contextos e posicionamentos produtores de saberes e de 

transformação social. 

 A escolha desse percurso para a elaboração da minha pesquisa ocorreu devido ao 

meu interesse pelas histórias de vida dos meus estudantes e após a minha aproximação com os 

estudos do campo biográfico e das pesquisas educacionais na formação de professores. Tais 

leituras me levaram a crer que ao valorizar a experiência dos estudantes, focando no seu 

processo de formação pessoal, poderia desencadear um processo de escrita mais situada e 

significativo em sala de aula. Assim, apropriando-me dos conceitos de recordação-referência 

e experiência-formadora, cunhado por (JOSSO, 2010, p. 47), elaborei oficinas pautadas na 

memória mais significativas dos estudantes para procurar dar conta desse processo de 

produção autoral e de textualidades. 

É fato que a estrutura escolar sempre privilegiou o lugar do professor como elemento 

central da atividade pedagógica, sendo a transmissão de conhecimentos seu principal papel a 

ser desempenhado, também esperado, inclusive, pelos educandos. Logo, inicialmente, os 

estudantes são resistentes às mudanças no padrão de ensino ao qual estão habituados, sendo 

necessária a intervenção do educador na tentativa de deixá-los livres para falar sobre si. Essa 

herança ideológica do processo educacional não é uma concepção de ensino tão fácil de ser 

desmontada dentro da comunidade escolar que, muitas vezes, ainda reproduz esse modelo.  

Importante levar em consideração também que o texto autobiográfico possui a 

capacidade de mobilizar o campo psicológico, emocional do sujeito, um terreno muito 

delicado que deve ser apreciado com cautela pelo educador para não transformar as aulas em 

confessionários narrativos de exibição dos problemas íntimos, cujas soluções estão no terreno 

da psicologia e psiquiatria. Por isso a preocupação com os “deslizes terapêuticos e as entradas 

em contato com as emoções” devem ser pontos em que o professor deve estar muito atento ao 

realizar um trabalho como esse (DELORY-MOMBERGER, 2008) que envolve as histórias de 

vida dos seus estudantes. 

O educador precisa ter sempre em mente que o importante desse trabalho é a 

valorização da experiência de vida dos estudantes como elemento importante de sua 
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formação. Para isso, ele necessita mediar os momentos para favorecer aos estudantes um 

espaço para narrarem suas histórias, mas deve deixar claro que aquele momento não significa 

uma terapia de grupo, um momento para eles desabafarem suas angústias e tentarem receber 

conselhos dos colegas, mas sim, um espaço para reflexão do vivido, tomando a vida como 

suporte para se pensar enquanto sujeito social, crítico, que reconhece na experiência uma 

dinâmica prospectiva, onde as três dimensões da temporalidade se unem: presente, passado e 

futuro. 

Quero ressaltar aqui, a minha dificuldade em lidar com as textualidades orais que se 

apresentavam espontaneamente, dia após dia, em minha sala de aula, de várias naturezas, 

fazendo-me perceber o quanto não utilizamos a oralidade em nossos espaços de aprendizagem 

e qual deve ser a minha postura diante desses eventos. Todas as atividades foram criadas não 

apenas para que os estudantes escrevessem suas histórias, mas para que esse momento fosse 

um exercício de reflexão crítica sobre seu lugar no mundo, através da “palavramundo” 

(FREIRE, 1989, p.9). 

Para Foucault (2004), desde Antiguidade, a escrita de si foi utilizada como uma 

forma dos homens se pensarem, de se constituírem enquanto sujeitos. O refletir sobre o 

vivido, nesse sentido, não se torna um ato narcisista de centramento do sujeito quando este 

compartilha a experiência com o outro, assim como faziam os hupomnêmatas, que diferentes 

dos diários pessoais que escondem o não dito, revelavam o já dito, existido, experienciado que 

podia ajudar os outros a se pensarem e se constituírem nesse processo de figuração de si.  

Ao narrarem suas histórias os estudantes revelavam seu lugar de luta, sua experiência 

de vida, sua infância, sonhos, momentos tristes que lhes marcaram. Todas essas lembranças 

são etapas naturais nos relatos de vida de qualquer sujeito que, ao narrar, torna o vivido, o 

existido, como um modelo singular da experiência de vida. Para ilustrar essas afirmações, 

acrescento trechos das narrativas de três estudantes que me fizeram refletir sobre essas 

questões, presentes nas (Fig. 17, Fig. 18 e Fig. 19). São relatos de experiências que 

demonstram como as trajetórias de vida descrevem muito sobre a nossa própria configuração 

pessoal. 
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Figura 17 – Texto autobiográfico produzido pela estudante Amélia na oficina “Como me tornei o que 

sou”? 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora  

 

Figura 18 – Texto autobiográfico produzido pelo estudante Daniel na oficina “Como me tornei o que 

sou”?  

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 
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Figura 19 – Texto autobiográfico produzido pelo estudante Leandro na oficina “Como me tornei o 

que sou”? 

 
 Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A escrita de si, desses estudantes, revelou-se como uma possibilidade de suas 

próprias leituras de mundo. Ao narrarem, expressaram um lugar social; ao lerem suas 

narrativas, exercitaram a arte de se autobiografar e de compartilhar a experiência como um 

desdobramento de uma configuração de si.  

Ao me debruçar sobre esses textos, percebo na escrita desses estudantes, 

posicionamentos, reflexões, pertencimentos, tomadas de decisões que se inscrevem como 

movimentos de autoria, observados nos desdobramentos de suas textualidades.   

Quanto ao pertencimento e reflexões, destaco Amélia, estudante de 39 anos que 

nasceu no interior da Bahia, teve uma infância pobre, trabalhadora, sem atrativos tecnológicos 

nem acesso à escola. Mas, demonstra um grande apego às suas lembranças de menina da roça 
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em relação à liberdade e ao contato com a natureza, fato que, para ela, não é muito possível 

nas experiências das crianças de hoje. Ao narrar aos colegas sua experiência, essa estudante 

pode perceber que ali naquele ambiente de sala de aula, havia outros casos de estudantes que 

tiveram uma experiência parecida com a sua, mas que por timidez não leram seus textos para 

os colegas, só conseguindo fazer algum comentário após a apresentação de Amélia.  

 Em relação ao posicionamento, trago a fala de Daniel, estudante de 19 anos que 

enfrenta com maturidade as transformações que a vida lhe oferece. Filhos de pais separados, 

já tão jovem exerce a função de estudante e trabalhador que ajuda nas despesas de casa. Seu 

sonho é estudar para ser motivo de exemplo para seus possíveis filhos. Daniel enfrenta a falta 

de tempo como um grande desafio para alcançar seus objetivos estudantis, mas não desiste de 

seu sonho. 

  Para a tomada de decisão, posso acrescentar o depoimento de Leandro, um 

adolescente de apenas 16 anos que demonstra em seu texto viver um processo de afirmação 

constante de sua dignidade diante da sua condição de vulnerabilidade social. Ele apresenta um 

discurso consciente de seu lugar social de jovem, de baixa renda e que vive em um ambiente 

onde a marginalidade é um atrativo aos adolescentes sem perspectiva de futuro. No relato 

desse jovem fica marcado a sua crença na possibilidade de reverter esse caminho de exclusão 

social. 

Cada estudante que lia ou apenas escrevia sobre sua experiência, inevitavelmente, 

faziam uma configuração de si, de sua subjetividade, sua forma de ser e se montar no mundo.  

Comecei então a perceber que essa escrita interpretativa de si mesmo, de alguma maneira, 

estava interferindo, também, no meu modo de percebê-los e de lidar com eles. Na verdade, 

estar em confronto com essas realidades e textualidades que se apresentavam à medida que 

eles desdobravam suas narrativas e revelavam seu lugar social me possibilitou uma reflexão 

sobre esses lugares de luta, de resistência, de silenciamentos, de subjetividades impostas, de 

lugar-próprio, de vulnerabilidade social, de posicionamentos resistentes.  

Importa sublinhar, ainda, que a própria relação desses estudantes com o processo da 

escrita tornou-se um exercício aparentemente mais leve, menos cansativo e engessado. À 

medida que os estudantes passaram a compartilhar suas histórias, eles começaram a escrever 

muito mais do que se escreve normalmente em uma aula de Língua Portuguesa do turno 

noturno. A prática de narrar a experiência como processo de formação ganhou status de 

inscrição desses sujeitos no universo da sala de aula, uma vez que cada estudante perguntava 

ao outro sobre como foi a sua história, aquilo que o marcou, se já tinham finalizado a escrita 
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de sua trajetória, enfim, houve um compartilhamento dinâmico dessas narrativas dentro e fora 

das aulas de Língua Portuguesa.   

Cada experiência dos estudantes me fez também retomar lembranças pessoais 

relacionadas à minha própria trajetória, uma vez que havia muitas semelhanças entre a minha 

própria realidade e a deles. Assim como eles, sou filha de uma família numerosa, de pais com 

pouca ou nenhuma escolaridade e enfrentei os mesmos processos de privação social e 

econômica. Os sonhos que são elencados por eles, não se distanciam das minhas expectativas 

de estudante de escola pública. Também como eles, pensava a escola como um lugar de 

possibilidades, apesar de todos os conflitos que a cultura escolar me oferecia. 

Por isso insisti nas oficinas de roda de conversa para que os estudantes se 

autobiografassem oralmente, entrevistassem colegas, falassem sobre si, pois acreditava que 

essa atividade era um exercício importante de reflexão e autoconhecimento para se estimular 

uma forma de resistência frente às demandas sociais apresentadas por eles. Apesar de 

considerar que, para esses estudantes, a leitura diante dos colegas era a etapa mais difícil de 

ser executada. Acredito, no entanto, que essa dificuldade se deu principalmente porque nossos 

estudantes não estão acostumados ao exercício de falarem sobre si mesmos em sala de aula, 

não são preparados para momentos de exposição oral e se sentem intimidados pelo olhar do 

outro, mesmo que o professor procure criar um espaço de acolhimento e de harmonia no 

ambiente de aprendizagem. Muitos estudantes estão preocupados com os outros colegas e 

seus comentários, comprometendo o exercício de sua autonomia.  

A concepção de língua que perdura ideologicamente no cenário escolar é uma 

condicionante para se pensar a aula de Língua Portuguesa como um momento de transmissão 

de regras e fixação de exercícios para serem executados em sala de aula. Para nossos 

estudantes, aula efetiva de Língua Portuguesa é metalinguagem linguística, transmissão de 

regras sem muita reflexão. Ora, se a língua é concebida como uma estrutura, como um objeto 

de análise, com setores específicos do saber, ela perde a função de comunicar, de interagir 

com o outro e com o mundo. Infelizmente, esse panorama é fruto de uma cultura escolar 

perpetuada por nós mesmos, professores, pelo currículo, pelos conteúdos trabalhados, enfim, 

pela forma como a escola se configura para nossos estudantes. Desestabilizar essa ordem 

requer uma mudança de postura de todos nós, mas alterar essa cultura, certamente, levará um 

tempo de adaptação.  

 Por isso, nesse momento, quando percebi que alguns alunos não conseguiam se 

envolver por completo na atividade, expus para eles que na cena da vida social, em contextos 

diversos, inclusive profissionais, eles vivenciariam experiências similares, como por exemplo, 
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uma avaliação do seu potencial quando concorresse para uma vaga para o mercado de 

trabalho e insisti que essa era uma oportunidade para que eles soubessem como se dá a prática 

de falar de si mesmo revelando suas textualidades.  

Defendendo que a competência linguística que devemos conquistar nos espaços 

sociais de interação depende da capacidade de nos apropriarmos desses modos de estar no 

mundo nos diferentes contextos de interlocução. O mundo atual impõem demandas aos 

estudantes que muitas vezes não estão preparados para agir, sendo mais uma vez excluídos e 

ficando à margem das oportunidades que a vida lhes oferece.   

A função socializadora da escola não se refere apenas ao ambiente escolar, mas sim, 

em auxiliar nossos estudantes, nos diversos contextos que estes estão inseridos. Percebi que, 

quando associava minhas aulas ao mercado de trabalho, muitos estudantes tornavam-se mais 

ativos, interessados em participar das atividades porque, provavelmente, eles viam sentido 

naquelas ações que poderiam ajudá-los em outro momento profissional. Segue abaixo na Fig. 

20, uma foto tirada durante as oficinas de roda de conversa em que os estudantes escreviam 

suas histórias após alguns momentos de discussão e debate sobre a importância das 

experiências de cada um como projeto de formação pessoal. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A interpretação que cada sujeito faz de sua experiência também é um fator 

importante desse processo, pois as marcas que cada lembrança deixava nos estudantes 

pesquisados refletiam na sua escolha em ler ou não o texto para os colegas. Uma lembrança 

Figura 20 - Momento de reflexão e produção sobre as experiências pessoais dos 

estudantes 
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sofrida representava para alguns, um campo minado de intimidações que deveria ser 

esquecido e não dito para permanecer no oculto de suas memórias, sentimentos e emoções 

difíceis de agenciar em uma sala de aula diante de outras pessoas desconhecidas; já para 

outros, representava uma trajetória de luta que marcava um lugar de resistência frente às 

adversidades da vida, atuando enquanto seres produtores de textualidades e caminhos 

possíveis de transformação daquele destino a ser alterado por suas ações. 

 Essa dinâmica da interpretação que fazemos da experiência vivida me fez reinventar 

formas de tentar ajudar os estudantes a perceberem o quanto suas narrativas podiam se 

entrecruzar e o quanto suas histórias tinham de semelhantes e poderiam contribuir para uma 

reflexão e autoconhecimento de si e do outro, ajudando-os inclusive a respeitarem mais os 

colegas e suas diferenças que são fruto de suas trajetórias individuais. 

Como a maioria escreveram suas narrativas, esses momentos puderam se desdobrar 

em um melhor relacionamento entre eles que com o passar do ano letivo passaram a se 

integrar melhor em sala de aula. Até mesmo os mais tímidos começaram a formar laços de 

amizades que acredito terem sido formados durante as dinâmicas de socialização. Ademais, 

percebi mais desenvoltura na apresentação dos argumentos desses estudantes que passaram a 

se sentir mais livre para falar o que pensavam sobre determinado assunto. Identifiquei 

pequenos traços de autonomia, empoderamento na escrita e segurança ao falar em sala de 

aula. Creio que esses eram os pequenos frutos de um exercício que buscava destituir a 

resistência pela escrita dos meus estudantes. 

 

4.1 MOVIMENTOS AUTORAIS NA PRÁXIS NO UNIVERSO DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Eu me debruço, em uma autorreflexão crítica do processo, para questionar algumas 

lacunas que escaparam ao meu objetivo, destacado no início da minha apresentação. Uma 

dessas questões se refere à possibilidade de tentar identificar e esclarecer a construção de 

autoria na práxis produzidas por meus estudantes durante a intervenção.  

Em consonância com os estudos de Cesar (2011), que nos convida à possibilidade de 

rever a questão da autoria a partir de outras textualidades até então pouco discutidas, procurei 

trazer ao debate exemplos que mostrassem essas práticas autorais nas histórias de vida dos 

meus estudantes e tentei fomentar formas de interferir nessas textualidades, auxiliando-os a se 

tornarem agentes de si mesmo, sujeitos autores de seus discursos que reconhece seu lugar 

social e tenta transformá-lo quando preciso. Nessa direção, a concepção de autoria ultrapassa 
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o limite do texto escrito e passa a ser pensada a partir de outras lógicas e textualidades que 

demonstram como os sujeitos sociais se montam e podem construir processos de reflexão 

crítica sobre o seu lugar na sociedade, para redesenhar novos contradiscursos em relação aos 

já instituídos socialmente.  

Cesar (2011) defende a autoria redesenhando-a fora da órbita dos discursos 

canônicos, fazendo-a gravitar por outras lógicas subjetivas de interação e enunciação que me 

permite associar as práticas das textualidades produzidas em sala de aula, em contextos 

específicos, como resultados dessa construção autoral em que o estudante expressa sua 

subjetividade e sua forma de encarar a realidade através da linguagem. 

 É óbvia que para Cesar, com base nos estudos de Castoríades (2000), a autoria é 

uma práxis, sendo assim, seria necessário observar os três aspectos trazidos nessa questão: 

primeiramente, a “consciência da elucidação dessa práxis”, em segundo lugar a “constituição 

desse sujeito do discurso” e por último a “construção de uma autonomia partindo dos 

movimentos minoritários como projeto político” (CESAR, 2011, p. 94).  

Assim, acredito que é preciso se pensar o processo autoral considerando a 

enunciação, partindo da prática de narrar a própria vida, refletindo sobre esta, constituindo-se 

enquanto sujeito social que fala de um lugar específico no momento em que conta suas 

histórias e nesse processo de autoconhecimento possibilita uma reflexão para a construção de 

uma autonomia de si. É, pois, com esse agenciamento da própria práxis que os sujeitos sociais 

podem alcançar um posicionamento político sobre sua realidade para tentar transformá-la. 

 Descreverei melhor esses fatos, ilustrando três contextos presentes em minha sala de 

aula que me provocou a analisar certos comportamentos dos meus estudantes, considerando-

os como movimentos de autoria à luz dos estudos de Cesar (2011).  Para a autora, algumas 

minúsculas ações dos sujeitos que, geralmente, não são autorizados a ter a palavra (falada, 

lida ou escrita), representam espaços de “ação crítica ou enfretamento visível da ordem 

instituída frente às instituições”, instaurando um “lugar próprio” (2011, p. 19). 

  O primeiro fato aconteceu em dois momentos, o primeiro foi quando uma das 

minhas estudantes de 16 anos se negou a descrever-se oralmente em uma roda de conversa, 

anteriormente mencionada, anunciando a seguinte frase: “(...) eu não vou falar porque eu sou 

muito abusada e ninguém gosta de mim nessa sala”. 

Essa frase enunciada para que todos pudessem ouvir, não foi um elemento isolado, 

mas sim um reflexo de uma realidade muito comum nas turmas da EJA na atualidade. Como 

houve uma reconfiguração do perfil de estudantes dessa modalidade, a cada dia, chegam cada 

vez mais, jovens com 15, 16 anos de idade, causando um estranhamento na sala de aula 
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quando esses adolescentes apresentam comportamento fora do “padrão” do estudante das 

classes do noturno. 

A questão da idade mínima dos estudantes nas turmas da EJA, que hoje é de 15 anos, 

tem gerado polêmicas, também, entre muitos educadores e estudiosos da área. É cada vez 

mais comum recebermos adolescentes que deveriam estar nas turmas regulares, mas que são 

remanejados, muitas vezes por “orientação” da escola a se matricularem nas turmas da EJA, 

para estudarem no turno noturno.  

Assim, esses adolescentes tornam ainda mais heterogêneo esse segmento de ensino 

que sofre uma reconfigurado do seu perfil de estudante, sem ainda ter conseguido atingir as 

particularidades dos já existentes. Há, pois, uma descaracterização da EJA no que se refere a 

sua função reparadora de um direito negado à parcela da sociedade que não teve acesso no 

“tempo certo”  - à educação, fazendo surgir uma nova identidade estudantil a ser incorporada 

nesse segmento que precisa de um olhar diferenciado e de ações que favoreçam a inclusão 

desses novos estudantes no processo para que não evadam definitivamente da escola. 

Esses estudantes são remanejados por diversos processos de exclusão que envolvem 

a evasão, a necessidade de ingresso rápido no mercado de trabalho, a repetência escolar nas 

séries regulares e, camufladamente, a indisciplina. Quando chegam ao turno noturno, nem 

sempre conseguem se adaptar facilmente a esse novo contexto e correm o risco de evadirem 

se não forem tomadas medidas inclusivas para esses jovens. Cabe também uma reflexão sobre 

a viabilidade desse remanejamento. 

Essa realidade gerava certo conflito em sala de aula, como por exemplo, quando um 

estudante adolescente fazia qualquer barulho ou conversava muito alto era recriminado pelos 

colegas mais velhos que faziam queixa à direção dizendo não que conseguiam estudar, devido 

os barulhos provocados pelos “alunos indisciplinados”, que “não queriam nada” e sim 

“bagunçar”. Muitos, na escola, pediam para mudar de turma quando percebiam alguma sala 

onde a demanda de adolescentes fosse menor que na sua. 

A dificuldade da escola em lidar com essa demanda de adolescentes devido ao seu 

comportamento diante da instituição acarreta em algumas transferências e mudanças de 

escolas por esses alunos que ingressam na EJA. Assim, a brecha legal que permite o ingresso 

a partir dos 15 anos para esse segmento, torna-se uma prática comum de remanejamento e 

disfarçada exclusão da modalidade regular. Essa era a realidade dessa estudante que fora 

transferida de outra escola por possuir um comportamento “inadequado” para um ambiente de 

escola pública.  



101 

 

   Logo, a fala dessa estudante tinha muita coerência.  Seus colegas de classe não 

toleravam o comportamento “fora da ordem” que ela apresentava e que desestabilizavam as 

aulas e os professores. Paralelo a isso, num segundo momento, outro estudante de 17 anos 

comentou em sala de aula que: “A turma é muito chata. Pra mim os jovens deveriam ficar 

separados dos mais velhos. A gente precisa ter o nosso espaço”.   

Nesses momentos de interferências dos adolescentes, não consegui dar conta de um 

diálogo que pudesse esclarecer aos outros estudantes que aqueles comportamentos 

representavam, na verdade, uma forma de estar no mundo, de tentar desmontar a lógica de 

que aquele ambiente não era um lugar que garantisse o respeito a sua individualidade.  

Aqueles jovens que deveria estar em processo de socialização com outros adolescentes de sua 

idade foram relocados para uma modalidade de ensino com estudantes adultos que estavam 

imbricados em uma lógica de valores e crenças completamente diferente dos seus, por isso a 

demanda de conflito entre eles. 

A negação desses estudantes para a realização de algumas tarefas que envolviam um 

trabalho com o grupo, após algumas conversas individuais, me apontou para uma falta de 

representatividade por esses jovens, nesse novo universo escolar muito diferente do que até 

então lhe era conhecido. Um universo de brincadeiras, amizades e relações onde inclusive seu 

comportamento era analisado com outro olhar pelos seus colegas que consideravam essas 

posturas comuns aos estudantes de sua idade.  Lugar esse, agora, tomado por um processo de 

exclusão dos colegas adultos que não toleravam essa forma de agir em classe naquela 

realidade noturna.  

Confesso que apesar de considerar a negação como uma ação legítima, no primeiro 

momento, esta me soava como uma indicação de problemas ou lacunas da pesquisa, só 

percebendo mais tarde, em diálogos constantes com a minha orientadora, além das longas 

conversas com esses estudantes, que aquela negação representava também uma forma de 

autoria de si, constituindo não só uma desmotivação pela atividade, mas uma tentativa de 

desestabilizar o instituído, mesmo que de forma inconsciente. Ao se negar a fazer a sua 

autobiografia oral eles estavam me dizendo que aquela atividade não era um espaço de escuta 

porque a escola era um lugar onde sua fala era negada. 

A autoria de si que quero destacar nesses contextos se refere aos aspectos elencados 

por Cesar (2011), já aqui destacados. A consciência da elucidação desses enunciados que 

foram produzidos pelos estudantes adolescentes, compõem esclarecimentos sobre seus 

próprios comportamentos diante do grupo, e, conjuntamente, permite uma leitura acerca 

desses estudantes através de seus próprios discursos, que montam suas posturas subjetivas de 
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resistência. Uma resistência que emerge aparentemente de forma inconsciente, porém muito 

atuante, que pode ser interpretada como autorias individuais na práxis, nos discursos daqueles 

que ao dizer, traduz uma configuração de si mesmo enquanto ser social transpassado por 

ideologias. Uma autoria de si enquanto ser que se autoriza no discurso, desmontando lógicas 

até então inquestionáveis e relevantes naquele universo escolar. As construções autorais na 

práxis aqui apresentadas se desdobraram em diálogos dentro e fora da sala de aula com a 

finalidade de procurar entender essas textualidades que surgiam ao longo do projeto e tentar 

contribuir de alguma forma para auxiliar esses estudantes a consolidarem suas práticas e 

transformá-las em construções de sua própria autonomia. 

Uma das grandes dificuldades que encontrei enquanto professora de Língua 

Portuguesa nesse processo foi o fato de precisar deslocar as aulas para uma práxis 

completamente diferente das quais o aluno estava acostumado no contexto escolar. Enquanto 

os estudantes esperavam aulas voltadas para as questões gramaticais da língua de forma 

específica com o trabalho de questões linguísticas, eu me debruçava nas suas narrativas e 

construções discursivas da linguagem, mediando espaços de elaboração de contradiscursos, 

concebendo a escrita como prática social que podia conduzí-los a perceber lógicas nem 

sempre tão claras. Além de conceber as suas elucidações como construções legítimas de 

autoria. 

Entretanto, essa construção de autoria que pensei nesse processo se tornou um 

constructo delicado de ser encarado no universo de escola pública, pois a minha dificuldade 

em saber interpretar no exato momento essas elucidações e argumentar de forma positiva sem 

impor padrões de condutas politicamente correta dos comportamentos individuais e coletivos, 

me conduziram a uma desestabilização dessas textualidades, escapando aos meus sentidos e 

identificações, e, ao mesmo tempo, me fizeram refletir mais sobre a o meu papel de professor-

pesquisador que se pergunta: o que está acontecendo aqui? O que eu faço com isso? O que 

essas ações significam para essas pessoas envolvidas e como essas ações se relacionam com o 

mundo (Cesar, 2011, p. 224). 

Não podemos nos furtar a identificar que a ação de simplesmente remanejar 

adolescentes para o turno noturno nas turmas da EJA é um processo de marginalização desses 

menores de idade que nem sempre são relocados por questões de necessidade para trabalhar, 

mas sim, para atender uma deficiência da escola que não consegue lidar com esses alunos e os 

transferem para as turmas da EJA, engrossando o rol dos estudantes que sempre estiveram à 

margem da educação pública brasileira. É claro que esses estudantes adolescentes 

remanejados para o turno noturno já são estereotipados pela cultura escolar como “abusados”, 
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“transgressores”, “indisciplinados” por não conseguirem se enquadrar nos “padrões de 

comportamentos” esperados. É fato também que a indisciplina escolar é um dos grandes 

desafios que nós educadores enfrentamos cotidianamente em nossas escolas, mas não 

podemos negar que esses enunciados dos nossos estudantes são na verdade contradiscursos de 

enfrentamento à cultura escolar que se perpetua ao longo dos anos, e isso é uma realidade que 

precisamos enxergar e repensar formas de transformar essa organização que tanto insistimos 

em perpetuar. 

 Engessar os enunciados que contradizem a lógica da sala de aula, da forma como a 

educação é metodologicamente direcionada contribui para a perpetuação de uma prática de 

exclusão dessas vozes que insistem em ecoar em nossas escolas, revelando que há um 

problema sério a ser resolvido na nossa organização que quase nunca é questionada ou 

repensadas em relação às relações interpessoais ou em seu currículo. (MACLAREN; 

GIROUX, 1998, p. 20). 

Redefinir novos paradigmas para essa organização escolar que barra qualquer 

exercício autoral da práxis em sala de aula requer, sem sombra de dúvidas, uma consciência 

política desse contexto presente em nossas escolas para estudarmos essa realidade e 

discutirmos com todos os agentes envolvidos as possíveis mudanças no cenário escolar e na 

forma como se dá o processo ensino-aprendizagem. Acredito que essa reformulação em prol 

de um currículo mais dinâmico e uma valorização para a experiência das histórias de vida dos 

educandos, com foco nas subjetividades e nas suas formas de atuação na sociedade são 

requisitos importantes para dialogar nesse panorama atual.  

É nesse espaço de debate que acredito que as autobiografias educativas possam 

contribuir para uma análise dos fatos. Ouvir os nossos estudantes, sua experiências e 

subjetividades, estar atentos aos seus atos enunciativos, os gestos que afloram a todo o 

momento ao nosso redor que revelam os contradiscursos da cultura escolar é um caminho 

para que possamos repensar o papel social da escola que envolve, sobretudo, o respeito à 

individualidade de nossos estudantes. Pecamos quando mesmo sem perceber 

homogeneizamos nossos alunos esperando comportamentos específicos, simétricos e sem 

contestação do sistema escolar instituído. 

Ao ouvir mais atentamente meus estudantes consegui entendê-los melhor, essa ação 

modificou minha relação interpessoal com cada um deles que passou a se sentir mais 

respeitado e atuante em sala de aula. Sentir-se autorizado a falar, confortável para expor uma 

opinião diante do grupo, ter a consciência que a sala de aula é um espaço possível de diálogo, 

debate e de construção de uma autonomia pessoal.  
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Certamente, devemos observar que estamos em outro momento educacional que 

permite com maior reflexão uma ação autoral de si mesmo desse tipo, a ponto do estudante 

ser autorizado a falar o que pensa e a agir conforme acredita ser uma forma de se montar, 

constituindo-se socialmente. Porém, questiono a forma como até então, muitos de nós 

educadores, ainda projeta esses comportamentos como entraves educacionais, sem considerar 

o sujeito e a sua individualidade. 

Quando minha estudante se nega a fazer a atividade e incorpora o rótulo de 

“abusada”, estereótipo historicamente montado pela cultura escolar para aqueles alunos que 

não conseguem seguir as regras estabelecidas pela instituição, ela talvez esteja assumindo um 

posicionamento político de desmontar a ordem instituída seguindo uma lógica de sujeito 

resistente e autônomo (MACLAREN; GIROUX, 1988, p. 38) ainda que essa ação seja tomada 

de forma aparentemente inconsciente. Vale salientar que mesmo nessa aparente inconsciência 

há um posicionamento que reage a uma lógica existente, desestabilizando sua estrutura e 

fazendo-a refletir inevitavelmente sobre sua composição e organização e essa ação tem o seu 

valor reflexivo de contestação. 

 Obviamente que a organização da escola pública é montada, historicamente, a partir 

de princípios e normas que estabelecem os lugares de fala dos sujeitos nela envolvidos. Nesse 

contexto, apenas o professor, o diretor, o funcionário e em poucos contextos os pais são os 

únicos autorizados a falar, sendo os estudantes meros expectadores do sistema e só falam 

quando são permitidos pelo professor. Logo, a cultura escolar está impregnada de práticas que 

relegam os estudantes ao segundo plano, impondo regras e valores a serem incorporados por 

eles sem nenhuma análise ou reflexão crítica sobre quem são eles e como se dá a relação 

destes com a aprendizagem. Posso falar com legitimidade sobre essas questões porque sou 

professora de educação Básica há mais de 15 anos na escola pública e convivo com essa 

necessidade de me apropriar mais sobre quem são os meus estudantes, quais seus percursos 

individuais e como eu posso a partir dessas informações medias novos modos de direcionar as 

minhas ações metodológicas. 

Contudo, percebo que conseguir acompanhar em tempo real uma práxis efetivamente 

montada na enunciação, nos gestos não é uma tarefa tão fácil de ser conseguida, pois a forma 

como fui ensinada por meus professores e como ensinei durante muito tempo a disciplina de 

Língua Portuguesa é amplamente desestabilizada no momento em que tento pensar e executar 

um projeto de intervenção que traz as histórias de vida do sujeito para o centro da discussão, 

tornando a prática de narrar a própria vida como uma possibilidade de entrecruzar o ensino de 
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língua em uma perspectiva subjetiva e de apropriação do conhecimento que ultrapassa os 

limites linguísticos.  

Acredito que uma educação que possa dar conta de uma formação de sujeito 

resistente e produtor de contradiscursos ou posicionamentos resistentes em relação aos já 

instituído, como nos sinaliza Mclaren e Giroux (1998) é uma tarefa muito difícil para ser 

aplicada, uma vez que depende, sobretudo, de uma visão ampla sobre o processo educacional 

que possibilite uma ação conjunta que envolva todos os agentes responsáveis pelo processo 

como, educadores, pais, estudantes, funcionários, diretores e a comunidade local. Há que se 

considerar também, a necessidade imediata de reformulação do currículo escolar que está 

completamente ultrapassado e engessado em práticas tradicionais que não respeitam à 

complexidade da diversidade existente no espaço escolar, além de desconsiderar a 

subjetividade como um pressuposto importante da aprendizagem principalmente nas turmas 

da Educação de jovens e adultos. 

Não podemos esquecer que o próprio sistema educacional nos oferece essa condição 

de exclusão, no momento em que desrespeita a diversidade de interesses de cada seguimento 

da sociedade, seja ele adulto ou adolescente, colocando-os em uma única perspectiva de 

ensino que não garante a socialização desses saberes e valores tão diferenciados para esses 

estudantes.  

Uma das discussões centrais sobre os problemas enfrentados pela Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil está no fato dessa modalidade do ensino sempre ter sido relegada a 

segundo plano. Os altos índices de evasão que se alargam todos os anos em nossas escolas, 

bem como a dificuldade de nossos alunos na leitura e interpretação de textos, nos revelam que 

há uma necessidade iminente em se tomar medidas pontuais para que a flexibilização do 

currículo escolar atenda as especificidades desses estudantes que devido a uma trajetória de 

exclusão não conseguiram completar seu processo de escolarização da Educação Básica. 

O segundo contexto de uma construção autoral que quero destacar, diz respeito a 

minha estudante mais idosa em sala de aula – dona Marta de 61 anos. Essa aluna era uma das 

mais assíduas da escola, recebeu um simbólico presente da instituição por representar um 

exemplo de estudante na festa comemorativa para essa data festiva. Dona Marta lia e escrevia 

muito pouco, com voz baixa e muita dificuldade em realizar alguns exercícios escolares, mas 

fazia questão de participar de todas as atividades propostas, mesmo com toda dificuldade que 

apresentava. Para muitos estudantes ali, naquele contexto, a presença dela era irrelevante e 

desnecessária, uma vez que em nossa sociedade o idoso, para alguns, é visto como aquele que 

deve ficar em casa esperando seus últimos dias. Entretanto, as ações de dona Marta, a cada 
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momento, se desdobrava num exemplo de como a subjetividade que se manifestava no contra-

discurso de que o velho não pode estudar, não acompanha o processo de aprendizagem em 

sala de aula ou que deveria estar em casa cuidando da casa e dos filhos ou netos. 

 Em sala de aula, num primeiro momento, sua presença foi bastante ignorada e sua 

timidez era um complicador para isso. Ademais, alguns estudantes riam quando ela tentava se 

expressar, com sua voz baixa e a leitura em ritmo mais lento do que o habitual, houve muitas 

vezes, necessidade de interferência dos professores diante dessas posturas discriminatórias. 

Apesar desse contexto, dona Marta representou um exemplo de resistência frente a essa 

ideologia, historicamente construída em nossa sociedade. Ao final da pesquisa, em uma 

atividade de escrita compartilhada entre os alunos, na oficina do caderno de recordação da 

turma, o caderno dela foi o mais escrito pelos colegas. Alguns estudantes escreveram o para 

dona Marta em seu caderno de recordação do grupo: 

 

Figura 21 – Texto da estudante Laura para dona Marta. 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 
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            Figura 22 – Texto da estudante Dulce para dona Marta.  

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

   Figura 23 – Texto do estudante Fábio para dona Marta 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora  
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Dona Marta, assim como muitos estudantes dessa faixa etária, inaugura um “lugar 

próprio”, desloca posições de poder e se insere em uma prática sociocultural de 

enfrentamento visível de sujeito resistente, havia, pois, em suas atitudes, a construção de 

uma autoria na práxis (CESAR, 2011, p. 19). Sua resistência representa uma reação diante 

de uma ideologia dominante, estigmatizadora e discriminatória em relação ao tratamento ao 

idoso em nossa sociedade.   

Para finalizar essa discussão, apresento o terceiro e último contexto que quero 

destacar em minha sala de aula sobre esses movimentos de autoria, refere-se ao 

posicionamento crítico-político de um estudante diante de uma oportunidade de expressar sua 

opinião sobre um problema que afetava todos os alunos da escola: a reivindicação de um 

direito fundamental a sua permanência no ambiente institucional – o cardápio da merenda 

escolar.  

Esse momento se difere dos outros pela sua lucidez explícita do teor do 

acontecimento e por se configurar uma prática social mais visível pelo professor. Quero 

salientar que isso não caracteriza esse momento como melhor ou mais significativo que os 

outros, trata-se, simplesmente, de uma enunciação mais perceptível devido a seu caráter 

crítico-esclarecedor que esperamos ser revelada em nossos estudantes.  

No município de Lauro de Freitas a escola não tem autonomia para gerir sua 

merenda, que é preparada num centro de alimentação por uma equipe especializada de 

profissionais e distribuída diariamente nas escolas da rede. Os estudantes de minha escola se 

queixavam que o cardápio da merenda se reduzia a frutas, mingaus e sucos, alimentos que 

pouco sustenta uma classe de trabalhadores que gasta suas energias durante o dia e necessita 

de alimentos mais consistentes para conseguir enfrentar um turno de estudos. 

Certa tarde, a escola teve a presença de uma equipe da Secretaria de Saúde do 

Município para prestar assistência oftalmológica aos moradores da comunidade e lá se 

encontrava a Secretária de Educação do Município, ajudando nos serviços de saúde. Esse 

trabalho se estendeu pelo turno da noite, finalizando somente no momento em que iniciava o 

turno noturno. 

 À medida que íamos chegando, os profissionais da saúde ainda estavam se 

recolhendo para se retirarem da escola, nesse momento, entrei em sala de aula e um dos meus 

estudantes ao saber que a Secretária de Educação estava na escola, começou a falar comigo 

sobre o problema e me disse que iria reivindicar isso para ela, eu prontamente reforcei a ideia, 

pois achava legítimo seu posicionamento sobre isso. Ele me pediu pra sair da sala naquele 

momento e eu deixei que fosse reivindicar seu direito de estudante. 
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Em poucos minutos, retornou dizendo que a diretora pediu para esperar a secretária 

na sala de aula, que ela iria ouví-lo lá, com os outros estudantes. Eu aproveitei e disse aos 

outros estudantes que essa era uma oportunidade para que eles falassem das questões da 

escola em conjunto e tirassem suas dúvidas, não deixando o colega falar sozinho sobre as 

questões que envolviam a necessidade de todos. 

Quando a secretária foi até a minha sala de aula e disse que iria ouvir o que os 

estudantes tinham a falar, sentou-se em uma cadeira e ouviu a reivindicação, fiquei 

observando os argumentos que meu estudante colocou em relação a merenda escola, sua 

insatisfação com o alimento oferecido a uma classe de trabalhadores que lutava diariamente 

por uma mudança de vida e que ao chegar à escola, após um árduo dia de trabalho não 

encontravam uma alimentação que lhes proporcionavam energia para estudar.  

A secretária ouviu as solicitações, tentou explicar a questão do porquê de uma 

alimentação mais leve para o turno noturno, utilizou-se dos argumentos científicos de uma 

necessidade nutricional menor no turno da noite, fiquei muito satisfeita quando o estudante 

contra-argumentou que ali só tinha trabalhadores que davam duro o dia todo e que precisavam 

se alimentar melhor para conseguir estudar, tal argumento apresentado pelo estudante 

desconstruía uma lógica nutricional que é utilizada por uma elite social bem alimentada 

cotidianamente. 

De uma forma bem direta e objetiva, com sua linguagem de aluno trabalhador, esse 

estudante, brilhantemente, conseguiu expressar sua opinião sobre o problema da merenda 

escolar e contra-argumentar que como ali a maioria era estudante trabalhador havia uma 

necessidade de alimentos que atendesse a essa realidade. 

 Mesmo que essa pequena conversa não tenha surtido efeitos imediatos na 

alimentação escolar, o ato da reivindicação do estudante por si só, já representou uma ação 

política crítica sobre sua realidade e de reação frente a uma possível mudança. Seu ato 

representa o que Cesar (2011, p. 19) concebe como “ação crítica ou enfrentamento visível da 

ordem instituída exercida pelos sujeitos que compõem as instituições”. Este estudante, em sua 

singularidade, desestabiliza a ordem instituída e procura expor suas necessidades de aluno-

trabalhador em uma oportunidade única que a escola lhe apresenta. 

   Fiquei muito orgulhosa por este estudante só ter 17 anos de idade e já conseguir se 

articular em argumentos críticos e políticos para apresentar suas ideias e, de certo modo, 

mobilizar outros estudantes a estarem por perto para ouvir sua reivindicação, engrossando os 

olhares e concordando com os argumentos apresentados por ele. Esse momento me fez refletir 

que aquelas autobiografias que faziam refletir sobre si na relação com o outro, de alguma 
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forma mobilizou a consciência desses estudantes, fazendo-os refletirem sobre o seu papel de 

cidadão que pode atuar de forma mais política em prol de sua comunidade. Talvez esse 

processo de busca por uma reflexão crítica por um autoconhecimento tenha, de alguma forma, 

contribuído para essas ações que considero como construções de autorias. 

Freire (1997, p. 46) nos esclarece que “ensinar exige a convicção de que a mudança é 

possível”, sendo assim, torno-me um sujeito que tenta constatar o que ocorre para interferir 

nessa realidade. Na consciência de que precisamos transformar a realidade e não adaptarmos a 

ela. Conferir essa ideologia que compactuo com Freire nas ações dos meus estudantes em sala 

e aula, em seus contextos socioculturais são momentos importantes para o meu fazer 

pedagógico que se torna cada vez mais movente, dinâmico, vivo nesse processo de apreensão 

da realidade, de práticas autorais e de atuação crítica.  

 O posicionamento do estudante diante de uma demanda necessárias em uma 

situação específica demonstra sua capacidade de perceber que a sua constatação pode, de 

alguma maneira, interferir em sua realidade daí a importância desse acontecimento na 

construção de sua própria autonomia crítica. A sua atuação como sujeito consciente de seu 

lugar social o faz identificar o problema que lhe cerca e tentar desmontar a ordem instituída, 

fazendo-a justificar o porquê de uma alimentação leve destinada a uma classe de 

trabalhadores e contra-argumenta que essa ideologia não se aplica a sua realidade. Na posição 

de um enfrentamento explícito reivindica, debate e exige seus direitos.  

 Cesar (2015)
13

 sinaliza sobre a importância de estar atento a essas textualidades 

presentes nos atos enunciativos dos estudantes e em seus posicionamentos de resistência 

frente à instituição escolar. A autora destaca, também, entender a dificuldade encontrada pelo 

professor em lidar com esses movimentos autorais na práxis, mas acredita que o nosso papel 

de educador consiste em refletir sobre essas questões para tentar interferir nessa realidade. 

Para Cesar, a escola não pode negar essas categorias de enunciação que revelam 

muito sobre os seus problemas atuais.  Destaca o papel político-cultural do educador frente a 

esse novo momento educacional, no qual se permite a visibilidade de outras vozes, até então 

adormecidas no universo escolar, e sinaliza sobre a necessidade da instituição em fomentar 

estratégias metodológicas que viabilizem uma desestabilização dessa cultura escolar existente 

para procurar atender as reais necessidades e anseios desse estudante na atualidade.  

                                                
13 Cesar (2015) Essa análise da autora em relação a alguns contextos explicitados na pesquisa, ocorreu durante 

uma entrevista em sua sala no Instituto de Letras da UFBA, quando lhe solicitei alguns esclarecimentos sobre 

sua posição na questão das construções de autoria em ações dos meus estudantes pesquisados. 
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Quanto ao primeiro contexto, a autora conclui e declara a urgência por um 

posicionamento político de nós educadores para que possamos não só ouvir essas vozes e 

dizer-lhes como deve ser o seu agir e “aconselhar” esses estudantes a serem mais 

“disciplinados”, mas, sobretudo, para entender como se montam esses contradiscursos, 

compreender o que está por trás desses gestos autorais que nos desestabilizam a todo o 

momento em nossas práticas cotidianas. Para assim, vislumbrar perspectivas de avanços nesse 

cenário delicado de conflitos presentes em nossas escolas.  

A lucidez da práxis presente nesse caso, nos atos enunciativos do estudante que 

reivindica frente à instituição é um determinante para o surgimento de um posicionamento de 

sujeito resistente. E essa resistência que pode surgir de diversas formas em diversos contextos 

são pressupostos para a construção de autoria na enunciação, cabe a nós educadores a 

sensibilidade e a busca por estratégias metodológicas para saber lidar com esses enunciados e 

provocar espaços de debates e de reestruturação para uma educação menos desigual.  

 

4.2 QUE APRENDIZAGEM EU LEVO DESSA PESQUISA? 

 

Diante do exposto, reflito sobre algumas lacunas que sugiram ao longo do percurso 

desse trabalho, porém sem ter a pretensão de procurar resolvê-las, tentarei colocar em 

situações plenas, reais como algumas questões podem ser tratadas.  

Na busca por uma metodologia que viabilizasse uma prática de escrita situada com 

base nas histórias de vida de meus estudantes, realizei um trabalho com autobiografias 

educativas para tentar ajudá-los a se tornarem produtores de “contradiscursos” e de 

“posicionamentos resistentes” (MACLAREN; GIROUX, 1998, p. 38).  Adotei a concepção 

de uma construção de autoria na práxis defendida por Cesar (2011) quando confere às práticas 

sociais realizadas pelos sujeitos uma tentativa de deslocamento e de resistência frente às 

posições de desigualdade que ocupam na sociedade.  

Apostei nessa concepção como uma forma de perceber como meus estudantes se 

montavam pelos discursos que produziam, através das histórias de vidas desenvolvidas de 

forma oral e escrita, juntamente com as ações que realizavam nos percursos das oficinas. 

Cada gesto realizado era visto como uma possibilidade de sua constituição, valorando não só 

os seus textos escritos, mas também a sua enunciação, seus gestos e comportamentos que 

traduziam suas posturas diante daquele contexto.  
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Tal autoria da práxis, no entanto, mostrou-se uma construção difícil de ser observada 

no universo da escola pública que barra o exercício autoral do estudante desde o momento em 

que procura homogeneizá-lo, tratando todos de igual forma e desrespeitando suas 

singularidades. Como professora atuante da escola pública há mais de 15 anos, dou a mão à 

palmatória e confesso: nós  professores, não conseguimos dar conta dos diversos movimentos 

e deslocamentos das subjetividades individuais ou coletivas que surgem em nossa sala de 

aula, pois isso requer uma análise mais detalhada dos sujeitos individuais envolvidos e no 

reconhecimento de suas subjetividades e textualidades produzidas. Isso não nos impede, 

entretanto, que nos engajemos em um posicionamento crítico-político sobre nosso papel 

social e sobre nossas ações metodológicas utilizadas na produção do conhecimento em sala de 

aula para futuramente redefinir ações metodológicas de atuação a partir desses dados 

coletados. 

Porém, presumo que a construção de autoria presentes em nossas salas de aula, não 

está muito longe das categorias elencadas por Cesar (2011) quando se refere às práticas 

realizadas pelos índios da Coroa Vermelha no processo de negociação de luta por seus 

direitos, que são: o tempo, o silêncio, o enfrentamento explícito e o acatamento negociado. 

Todas essas ações, segundo a autora eram forma de resistência e de construção de uma autoria 

ligada pelo fio da autonomia. 

Percebi em alguns estudantes, uma postura semelhante a essas posições quando se 

negavam a escrever, ler ou participar de algumas atividades por não considerar-se bem aceito 

no grupo e sem representatividade; quando prosseguiam nos estudos apesar da frieza e do 

olhar discriminatório dos colegas; quando reagia e reivindicavam seus direitos; ou quando 

faziam questão de ler suas histórias e reafirmar suas origens para os colegas, mostrando-se 

autores de uma história de resistência. 

Esses movimentos autorais presentes nas autobiografias se montavam no momento 

em que o estudante narrava de um lugar social, historicamente marcado e conseguia perceber 

sua realidade e construir contradiscursos de resistência (MACLAREM; GIROUX, 1998). 

Acredito que esses posicionamentos podem ser ilustrados, também, em trechos das narrativas 

autobiografias dos estudantes Hernesto e Sandra, presentes nas (Fig. 24 e Fig. 25) quando nos 

diz:  
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Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Figura 24 – Texto autobiográfico produzido por estudante na oficina “Como me tornei o que 

sou”? 
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Figura 25 – Texto autobiográfico produzido pela estudante Sandra na oficina “Como me tornei o que 

sou”? 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

Essas falam nos mostram que esses estudantes ao tentar se descreverem, contam a 

história de suas vidas e vislumbram outros espaços de atuação sociais diferentes do que estão 
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submetidos. Ambos são frutos de famílias numerosas, com baixo poder aquisitivo e 

vivenciaram, e ainda vivenciam uma privação de ordem econômica e cultural. Esse contexto 

de exclusão econômico-social e cultural, entretanto, não são empecilhos para que eles 

projetem outras textualidades mais favoráveis para seu futuro.  

Esses jovens constroem e evidenciam em seus escritos autobiográficos sonhos, 

desejos, conflitos existenciais, espaços de luta que podem representar um posicionamento de 

sujeito resistente frente a sua realidade, elaborando trajetos de deslocamento dessa condição 

social excludente. Na visão desses jovens, sem dúvida, a escola representa um caminho 

possível para alcançar essa transformação, sendo a sua condição social seu maior inimigo 

nessa caminhada.  

Creio que a necessidade de se valorizar a experiência de vida dos estudantes da EJA, 

nesta perspectiva, pode se desdobrar em uma possibilidade de tentar entender como esses 

estudantes se montam e se constituem enquanto sujeitos sociais para procurar ajudá-los a se 

perceberem melhor, identificando os entrecruzamentos nas suas histórias pessoais, 

conhecendo as histórias de vida de seus colegas para a partir disso se efetivar um trabalho em 

Língua Portuguesa mais situado por esses estudantes. Trabalhar exclusivamente com questões 

gramaticais, no modelo que tem sido feito até então de nada adiantará para esses estudantes 

que já foram excluídos em outro momento de sua vida escolar. 

Defendo que é preciso primeiramente conhecer esse sujeito social, quer seja ele o 

adolescente, jovem, adulto, idoso em qualquer idade de sua vida. Por isso, penso que essa 

prática de narrar a própria vida é uma possibilidade para iniciarmos um momento de 

empoderamento da escrita, de conhecimento dos nossos estudantes, abrindo portas para outros 

textos que podem ser direcionados após esse primeiro momento, uma vez que não podemos 

pensar o processo educativo desconsiderando a experiência daquele que aprende, suas 

motivações e seus multiletramentos que fazem parte da sua vivência e constitui a sua 

subjetividade.  

A narrativa de si pode ser um ponto de partida para posteriores escritas 

argumentativas, dissertativa, resumos, resenhas e qualquer gênero que o professor de Língua 

Portuguesa pretenda trabalhar. O estudante necessita se conhecer primeiro, refletir sobre si na 

relação com o outro, num processo de autoconhecimento, interpretando sua realidade para 

depois conseguir mediar os discursos sobre a sociedade em que vive, opinando, agindo, 

construindo modos de atuar criticamente nessa realidade. 

Desse modo, através da prática de narrar a própria vida, a aprendizagem de Língua 

Portuguesa poderá garantir uma concepção de língua mais dinâmica, contextualizada, 
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valorizando o conhecimento que circula na comunidade e ao mesmo tempo, permitindo 

espaços de comunicação linguística que possam fortalecer esses estudantes a se posicionarem 

com mais empoderamento em sua própria língua quer seja na modalidade oral ou escrita.  

Quero destacar também a importância desse trabalho como uma forma 

eminentemente política encontrada para conhecer melhor os meus estudantes, participar de 

suas histórias fez de mim um educador mais sensível às suas experiências, possibilitando-me 

perceber como se monta as suas subjetividades, os seus discursos e lugares sociais que 

representam no cenário escolar.  

As rodas de conversas utilizadas nas oficinas como propostas de trabalho 

favoreceram o compartilhamento do conhecimento entre mim e os estudantes, dinamizando as 

aulas de Língua Portuguesa e fazendo com que eles se sentissem importantes no processo 

ensino-aprendizagem, pelo menos naqueles pequenos momentos de interação. Redefinindo 

caminhos para a apreensão do conhecimento que se aprimorou no próprio fazer das narrativas, 

desdobrando-se em um processo de escrita forte, atuante e dialógico, já que as leituras não 

eram simplesmente direcionadas para mim, o professor, mas compartilhada com o grupo 

quando o estudante assim o permitia.  

Essa escrita de si realizada por eles evidenciaram marcas pessoais que me fizeram 

conhecer e interagir melhor com esses estudantes a ponto do termino do ano letivo não 

representar uma ruptura definitiva com eles que estavam saindo da escola para estudarem em 

outro colégio do Ensino Médio. 

Quando realizamos o caderno de memória do grupo, tive a oportunidade de ter a 

marca de cada escrita dos estudantes em meu caderno. Adolescentes, jovens e adultos 

esforçados, que conseguiram finalizar o ano letivo com muitas dificuldades e obstáculos que o 

afastavam cotidianamente da escola. Suas palavras me mostraram o quanto foi bom realizar 

esse trabalho com a escrita. Um trabalho que pode inclusive trazer outros estudantes e 

professores da escola para escrever junto conosco nos cadernos dos meninos, dando-lhes 

mensagens de incentivo, alegria, votos de uma caminhada longa em busca do conhecimento 

para tentar fortalecer esses estudantes em suas buscas por melhores condições de vida na 

sociedade. 

As palavras desses alunos no meu caderno de recordação do grupo me fazem 

prosseguir nessa caminhada de busca por outras pesquisas que possam ajudar meus estudantes 

em seu processo de aprendizagem na construção do conhecimento. No momento em que, 

aqueles estudantes com maior dificuldade para escrever conseguiam traçar algumas palavras 

sobre suas histórias, mesmo em poucas linhas, sobre o que achavam da atividade ou opinavam 
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sobre algum assunto que as autobiografias davam margens, isso tudo me faziam refletir o 

quanto ainda não utilizamos o potencial dos conhecimentos vividos dos nossos alunos para 

fomentar um trabalho com a Língua Portuguesa em nossas salas de aula. 

Uma das minhas alunas escreveu em meu caderno que: “sentia em casa” nas minhas 

aulas e que “quando estivesse triste iria olhar no caderno dela o que eu tinha escrito para se 

fortalecer”.  

Isso me fez lembrar o que o poder da escrita na relação com outro pode nos 

proporcionar: emoções, sentimentos, ideias, empoderamento pessoal, uma das funções que a 

escrita enquanto prática social tem a garantia de favorecer aquele que escreve e aquele que lê. 

As biografias de família apresentaram muitas dificuldades e resistências e isso talvez 

me sinalizasse uma fragilidade nas relações vividas por esses estudantes, contudo, as nossas 

conversas sobre o papel dessa instituição tão importante na nossa constituição nos fez 

entender o quanto somos reflexo dessas vozes que estão fortemente presentes em nosso ser, 

vozes que nos revelam o saber de nossos pais, mães, professores, maridos, irmãos, irmãs que 

são componentes imprescindíveis para a nossa formação pessoal enquanto sujeito social.  

Vozes que revelam também nossas angústias, medos, impedimentos e comportamentos que 

muitas vezes tentamos esquecer.   

Creio que essa experiência tornou a turma mais próxima, criando um clima de maior 

cumplicidade que se desdobrou em uma relação de maior segurança entre os envolvidos, 

considerando o espaço escolar como um ambiente de diálogo entre as diversas vozes que 

ecoam na comunidade. Apesar da sensação de que alguns temas poderiam ser melhor 

explorados durante a pesquisa, penso que é exatamente essa complexidade das textualidades 

que garante esse movimento de autorreflexão de si mesmo para chegarmos ao 

autoconhecimento, pois não podemos mensurar as diversas aberturas que a prática de narrar a 

própria vida pode nos proporcionar. Mas podemos sim, vislumbrar o potencial que essa 

prática pode mediar num trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa em sala de aula nas 

turmas da Educação de Jovens e Adultos. 

Acredito também que esse trabalho possa se desdobrar em posteriores 

questionamentos voltado para as representações das subjetividades que surgem num trabalho 

com autobiografias, revelando lugares sociais de dominação e de exclusão que pode 

reverberar em uma tomada de posição mais crítica sobre a realidade para tentar criar maneiras 

de reverter o quadro a que se encontra submetidos estes estudantes. 

Vale destacar que ajudar os estudantes a se tornarem críticos e produtores de 

contradiscursos conscientes de seu papel social não é uma tarefa tão fácil para o professor que 
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se encontra, muitas vezes, ilhado nas suas buscas e sem um apoio do estado para reverter o 

quadro de baixa qualidade do ensino que é um dos grandes desafios da escola pública 

brasileira na atualidade. Sem contar que as interpretações dos fatos ocorridos dependem muito 

do olhar desse profissional que mesmo interessado em deslocar-se para entender o processo 

fala de um lugar historicamente determinado que interfere nessa interpretação. 

Por isso, na certeza da minha “incompletude”, retomo o meu papel de professor-

pesquisador na certeza de que esse trabalho não representa um fim em si mesmo, mais uma 

forma de poder pensar o meu fazer educativo de modo que eu possa ajudar meus estudantes a 

se tornarem sujeitos mais conscientes de si, de seu papel na sociedade e de sua certeza na 

possibilidade de transformação da sociedade e de seus percursos de formação. Essa pesquisa 

representa apenas uma possibilidade de ação interventiva em sala de aula, que poderá dar 

certo ou não em outras turmas da Educação Básica, cabendo ao professor ampliar outras 

“modos de fazer” o seu processo pedagógico.   

À medida que cada oficina era iniciada, apresentando as memórias escritas dos 

estudantes, seus saberes, suas histórias, as vozes presentes em seus discursos sempre 

carregados de subjetividades e efeitos de sentidos múltiplos as minhas aulas de Língua 

Portuguesa, na minha concepção, cumpriam seu papel social de valorização dos 

conhecimentos prévios dos estudantes e, ao mesmo tempo, estimulavam sua permanência no 

espaço escolar que se configurava como um lugar de atuação em sua formação crítico-

político. 

Enfrentei a tristeza de perder ao longo do caminho muitos estudantes trabalhadores, 

cansados de uma trajetória de exclusão que mais uma vez estavam na escola em busca de 

melhoria para suas vidas.  Quando cada estudante que saia me elencava seus motivos e a 

tristeza de sua saída, conscientes que a sua própria condição social não lhe dava oportunidade 

para prosseguir, senti-me, mais uma vez, impotente diante do sistema, enfrentando uma 

evasão dilacerante e excludente que retira das nossas salas de aulas muitos jovens e adultos 

que sonham em mudanças através da educação. 

Contudo, a certeza de que um trabalho de intervenção como esse contribuiu para o 

aprimoramento da escrita de pelo menos alguns estudantes é o que me conforta. Esses 

estudantes escreveram suas histórias pessoais, as memórias mais significativas de sua 

formação, escreveram sobre seus familiares, nos seus próprios cadernos, nos cadernos dos 

colegas, no meu caderno de professor e ainda estimularam outros agentes do cenário escolar a 

escrever junto com eles como seus professores, funcionários mais próximos e outros colegas 

da escola. 
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A escrita efetivamente como prática social circulou pela escola Miguel Arraes, e a 

abertura para que outras pessoas fora dela também possam escrever nesse caderno dos alunos 

é uma realidade possível, uma vez que ao finalizar o trabalho, lhes propus que fizéssemos um 

pacto de não deixar nenhuma folha que restasse sem uma memória de escrita da vida deles, 

que poderia ser preenchida pelo namorado, esposo, pai, mãe, tio, padrinho e por todos aqueles 

que fossem importantes em suas caminhadas e representassem uma voz que dialoga com o ser 

que se é.  

Finalizo essa seção afirmando que esse trabalho com as autobiografias dos estudantes 

da turma da Educação de Jovens e Adultos foram pensadas na perspectiva de formação de um 

sujeito-autor-leitor que se constitui no discurso, quer seja no momento que fala ou escreve 

suas histórias. Concebendo a prática de narrar a própria vida como uma prática social que 

pode se desdobrar em espaços de subjetivação dos sujeitos sociais, contribuindo para 

produção de textualidades que não se limita apenas ao texto escrito, mas as diversas formas de 

enunciação presentes nos discursos dos nossos estudantes em sala de aula. 

 Ao se autobiografarem, quer fossem na modalidade oral ou escrita, os estudantes 

abriram espaços para produção de conhecimentos, utilizando das memórias mais relevantes da 

sua trajetória pessoal que contribuíram para sua formação. Trazendo, inevitavelmente, as 

vozes sociais presentes em sua caminhada que constituem muito do que se é e revelando 

lugares sociais que ocupam na sociedade, lugar esse carregado de ideologias, crenças, valores, 

julgamentos. 

As questões trazidas a partir dos desdobramentos das autobiografias, foram em 

grande parte discutidas em sala de aula com os estudantes durante as pesquisa, mas também 

refletidas em posteriores momentos em longas conversas com mina orientadora, cujas 

considerações me direcionavam a repensar delicadamente sobre minha práxis, redesenhando 

os caminhos percorridos durante a pesquisa. Revendo as teorias que utilizei para desenvolver 

o trabalho e dialogando com as muitas vozes que representam muito do que eu sou – 

professora da escola pública, com mais de 15 anos na Educação Básica que procura há muito 

tempo mudanças em sua práxis. 

Os quatro contextos de natureza autobiográfica que expus nessa seção são para mim, 

momentos cruciais para se refletir sobre a importância desse trabalho com autobiografias que 

não alcançará uma função social se trabalhada apenas pelo fio comum da contação de 

histórias pessoais sem nenhuma reflexão crítica. Essa pesquisa só se torna válida à medida 

que, efetivamente, pode ajudar os estudantes a se mobilizarem enquanto sujeitos sociais 
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resistentes e que buscam uma sociedade democrática com mais oportunidade de acesso à 

educação, sendo esta vista como um direito fundamental na vida desses estudantes. 

A autoria que acredito existir nessas histórias de vida parte do pressuposto de que 

esses estudantes ao se inscreverem nesse espaço de diálogo e conflitos que é a escola, revelam 

contradiscursos de resistência, de enfrentamento, de superação, de um agenciamento de si 

mesmo e, consequentemente, de autonomia. Um aprimoramento da sua configuração de si que 

pode se desdobrar em textualidades outras a serem pensadas e problematizadas no ambiente 

escolar. 

Para além das questões mais teóricas e conceituais, creio que esse trabalho colabora 

também, para o aprimoramento da prática de escrita em sala de aula, aqui entendida, como 

prática social e elemento simbólico de reflexão e autoconhecimento. 

Vale resgatar, novamente, a célebre frase de Nietzsche (2008, p. 37) que escrevi ao 

iniciar esse trabalho “Como alguém se torna o que é?” dessa vez não para pensar-me enquanto 

educadora que sou, fui ou serei nessa caminhada educacional, mas para pensar os estudantes 

que terei e o que farei para ajudá-los a se pensarem para se tornar seres mais atuantes, sujeitos 

resistentes, contra-argumentadores, autônomos, líderes de si mesmos, com posicionamento 

político atuante diante da sua realidade, enfim, verdadeiros autores de si mesmo. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Algumas palavras e a possibilidade de novos olhares sobre o meu “fazer pedagógico” 

 

 

 

Essa pesquisa representou para a minha caminhada profissional uma oportunidade 

para pensar-me enquanto professor-pesquisador que pode, sumariamente, interferir em sua 

práxis metodológica em sala de aula e tentar rever alguns processos presentes em sua 

realidade. Nessa direção, vou construindo um novo lugar de reflexão sobre o meu “fazer” e 

tento redimensionar outros caminhos que oportunizem aulas mais significativas para meus 

estudantes. Tendo por fio condutor o desejo de estimulá-los a falarem e escreverem sobre si, 

através das narrativas autobiográficas, favorecendo um empoderamento da escrita e 

percebendo-a como prática social que pode nos fazer refletir sobre nosso lugar social.  

Esse processo de refletir/agir sobre a minha práxis me confere novos olhares sobre os 

saberes que circulam no universo escolar, reconhecendo-os como construções de autoria que 

se materializam na práxis, aqui entendida como expressões enunciativas em que os sujeitos 

sociais expõem suas subjetividades em contextos de interlocução (CESAR, 2011).  

Saí do lugar-comum e me deslocar para tarefa de um etnógrafo que, de dentro, tenta 

olhar de fora para identificar a maneira como desempenho meu papel de educadora, torna-se 

uma tarefa importantíssima para minha prática pedagógica. Como uma voz legítima de dentro 

do processo educativo, vislumbro novos “modos de fazer” e tento procurar perceber minha 

realidade, já tão comum para mim, como uma “novidade”, como algo “entranho” que traduz 

concepções, valores, crenças, conflitos, ideologias, e, sobretudo, necessidade de atuação 

crítico-política. Nesse novo olhar sobre minha realidade já conhecida, (re)vejo meu próprio 

papel na mediação do saber, (re)penso meu lugar social de agente que deve incitar mudanças 

nas práticas sociais cotidianas e reflito sobre como devo lidar com as subjetividades que 

aparecem no momento em que me predisponho a valorizar a experiência pessoal como um 

elemento indispensável à formação do sujeito.  

Percebo-me, então, como um sujeito que resiste diante de uma realidade que o tenta 

sucumbir no marasmo diário que a cultura escolar nos faz mergulhar ao longo do caminho. 

Tento, assim, criar contradiscursos que me façam reagir diante de uma práxis pedagógica que 

não alcança meus estudantes para a partir daí, dar novos rumos a esse caminho que desde os 

tempos mais remotos me seduziu de forma inimaginável. Com base nesse percurso e através 

da minha própria escrita sobre a prática, posso me considerar também um sujeito autor que 
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tem na práxis diária um desejo de ser um educador melhor, mediador, autônomo, 

transformador da realidade. 

Cada memória aqui revelada sobre mim e sobre essa pesquisa realizada representa, 

simplesmente, a interpretação que tive no momento em que vivi cada experiência, pois parto 

de minha realidade de professora da Educação Básica, na modalidade da Educação de Jovens 

e Adultos, em um contexto específico. Logo, parto desse lugar para fazer as minhas 

observações que se desdobram em um verdadeiro caminhar para um autoconhecimento, 

interferindo, significativamente, na postura profissional que apresentarei nos próximos anos 

de minha trajetória educacional. 

 Posicionar-me nesse lugar de aprendizagem constante no momento em que 

pesquisava essa minha suposta-teoria da formação dos meus estudantes, me fez enxergar que 

a escola que produzimos, por mais que tente negar a sua incapacidade de gerir o 

conhecimento, mantém uma cultura educacional que não favorece a percepção das 

subjetividades que circulam em seu universo e que, muitas vezes, são mecanismos que tentam 

evidenciar que há algo importante a ser observado nesse jogo intersubjetivo. Mas, para que 

isso seja percebido pelos agentes envolvidos nesse contexto, é preciso, dentre outras questões, 

uma mudança curricular e formação permanente dos professores, pois acredito que para se 

efetivar mudanças significativas na práxis é necessária, primeiramente, uma reflexão 

constante sobre esta.  

Escrever esse memorial foi uma das tarefas mais difíceis que realizei em minha 

caminhada acadêmica, porém, necessária. Apesar de falar de forma legitima de um lugar 

deveras conhecido por mim, professora de escola publica há mais de 14 anos na Educação 

Básica, trabalhando com estudantes da periferia, percebo que a experiência vivida ainda diz 

pouco, visto que o processo educativo é uma ceara complexa, múltipla e de difícil 

interpretação. 

 Longe de acreditar que esse projeto de intervenção realizado em aproximadamente 

três unidades, modificou ou transformou a vida dos meus estudantes, sua proficiência em 

Língua Portuguesa ou suas trajetórias individuais, apenas tenho a pretensão de ter procurado 

escutar um pouco mais sobre as histórias de vidas desses estudantes da EJA que representa 

uma parcela marginalizada por sua própria condição de aluno-trabalhador. E se essa escuta se 

desdobrar numa possibilidade de rever o meu próprio “fazer”, a minha sensibilidade para com 

os diversos lugares sociais que estão presentes em minhas salas de aula, isso será um passo 

muito importante. Ademais, espero que a escrita produzida por esses estudantes durante o ano 

letivo de 2014 tenha, de fato, surtido um efeito desencadeador e estimulador de 
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reconhecimento de sua própria subjetividade como elemento que produz conhecimento sobre 

si e sobre o mundo.  

Esse memorial, materializado em proposta de intervenção pedagógica do 

PROFLETRAS, representou muito para a minha trajetória profissional. Primeiramente, por 

sua capacidade autorreflexiva de me fazer debruçar sobre minhas próprias experiências diante 

do conhecimento, constatando que meu processo de formação é permanente e se reconstrói a 

cada etapa da caminhada, bem como, meus letramentos e reaparecimento das diversas vozes 

que constitui quem fui, sou e serei após esse momento; em segundo lugar, pela capacidade de 

me fazer escutar, minuciosamente, os meus estudantes da EJA, conhecendo suas histórias de 

vida, lugares que ocupam na sociedade e perspectivas diante da vida e do saber; e por últ imo, 

por permitir a mim e aos meus estudantes a percepção de que a escrita é prática social 

simbólica que pode, sim, ser produzida à luz das nossas experiências pessoais e nos fazer 

refletir sobre nossas próprias ações, projetando-nos para o futuro. A necessidade por uma 

formação permanente dos professores que atenda a todos os profissionais é uma realidade 

inquestionável, é preciso, pois, ampliar as formas de formação para as diversas áreas da 

Educação Básica. 

Conceber a escrita como prática social que pode nos fazer refletir sobre a nossa 

própria experiência, cruzando recordações que são referências importantes para a própria 

formação (JOSSO, 2010) foi uma das premissas que defendi nessa pesquisa. Apostei que na 

prática de narrar a própria vida o sujeito dar forma ao vivido (DELORY-MOMBERGER, 

2008) e pode através dessa escrita de si (FOUCAULT, 2004) refletir sobre si na relação com 

outros, construindo, inclusive, movimentos de autoria na práxis (CESAR, 2001). Ao 

implementar uma prática de escrita autobiográfica eu pretendia estimular meus estudantes a 

escreverem sobre si, percebem suas textualidades e retomarem posturas sociais mais 

favoráveis a si (MACLAREN; GIROUX, 1988). Dessa ação fica a esperança de ter 

contribuído, de alguma forma, para desmistificar a resistência pela leitura/escrita que esses 

estudantes da educação de Jovens e Adultos tanto apresentam. 

Ao finalizar a narração de minha própria experiência em sala de aula, consigo 

compreender com extrema clareza, como a reflexão sobre a experiência pode proporcionar 

uma tomada de consciência sobre si na mediação com o outro e orientar novos percursos de 

atuação política dentro e fora de minha sala de aula. 

Espero que essa pesquisa possa ter contribuído para o aprimoramento das habilidades 

de escrita/leitura dos meus estudantes nas aulas de Língua Portuguesa e que esse documento 

possa ajudar outros colegas a pensarem sobre as diversas possibilidades de produções das 
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textualidades que o texto autobiográfico possa nos ofertar em sala de aula.  Saliento, também, 

a necessidade de um aprofundamento do tema para melhor compreendermos como a prática 

de narrar a própria vida pode contribuir para formação do sujeito e de seus posicionamentos 

frente à vida e ao mundo que lhe cerca.  
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7. APÊNDICE 1 

  

QUESTÕES FEITAS AOS ESTUDANTES DE FORMA ORAL E ESCRITAS 

 

1. Como eu me descrevo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Quais são os meus valores? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Qual a minha história de vida? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Como eu me relaciono com meus colegas de classe? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Como eu me relaciono com as pessoas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. O que é importante para a minha vida? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Você gosta de ler? O que você está lendo agora? 

 _____________________________________________________________________ 

8. Tem livros em casa? Quais? 

_____________________________________________________________________ 

9. Escreve diário pessoal? Ou algo parecido? 

_____________________________________________________________________ 

10. Seus pais ou responsáveis leem? O que? 

_____________________________________________________________________ 

11. Tem computador em casa?  

_____________________________________________________________________ 

12. Tem celular? Que aplicativos você mais usa?-

_____________________________________________________________________ 
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13. Você escreve? O quê? Para quê? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. Você gosta de escrever? O quê? 

_____________________________________________________________________ 

15. Quais seus sonhos para o futuro? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. O que você espera da sua escola? 

_____________________________________________________________________ 

17. O que você espera dos seus professores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. O que você espera dos seus colegas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Qual a importância da família para você? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

20. Você acha importante um trabalho com leitura e escrita em sala de aula para o seu dia-

a-dia? Justifique: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. ANEXO A 

 

OFICINA: COMO ME TORNEI O QUE SOU? 
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OFICINA: MINHA MEMÓRIA-REFERÊNCIA: O QUE APRENDI COM A VIDA? 
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9. ANEXO B 

 

AUTORIZAÇÕES DOS ESTUDANTES OU RESPOANSÁVEIS 
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