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RESUMO 

 

Este memorial de formação apresenta o percurso por mim trilhado até a conclusão do Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS), na Universidade Federal da Bahia. Nele estão destacados 

fatos que nortearam a minha constituição pessoal e profissional na área de ensino de língua 

portuguesa, as bases teóricas que me subsidiaram na construção de um projeto de intervenção que 

objetiva o desenvolvimento de atividades planejadas, reflexivas; rodas de conversa e exercícios 

leitura e de produção de textos que possam promover uma proposta de ensino que, de fato, 

contribua para um aprendizado significativo dos sujeitos aprendizes, ou seja, instrumentalize-os 

para a compreensão do contexto social em que estão inseridos e da importância da linguagem nesse 

processo. Estão aqui apresentadas as metodologias empregadas, os caminhos eleitos para a 

condução da proposta, a análise dos dados obtidos e os fatores que interferem tanto de forma 

positiva quanto de forma negativa na execução da prática docente. Partindo-se de uma pesquisa 

qualitativa, de base etnográfica, considerando-se as especificidades que envolvem a educação de 

adultos, como preconiza a andragogia, ou seja, reconhecendo a relevância das experiências e das 

leituras de mundo (FREIRE, 1997) desses sujeitos aprendizes, buscou-se – adotando-se um viés 

biográfico e autobiográfico – oportunizar a elaboração de textos orais e escritos em uma perspectiva 

de letramentos, ou seja, atrelada às práticas sociais, que permitissem reflexões e discussões sobre 

a identidade do grupo e o processo de escrita na escola. Para que isso ocorresse, o projeto de 

intervenção foi planejado para turmas do fundamental II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

da Escola Dona Arlete Magalhães (EDAM), pertencente à rede municipal de ensino de Salvador, 

localizada no bairro de Castelo Branco. Após a realização do projeto de intervenção, ratificou-se a 

importância da história de vida desses sujeitos para a construção do conhecimento no espaço 

escolar, atribuindo-se, com isso, significância ao processo, especialmente, em turmas de adultos 

cuja questão identitária e experiência de vida são frequentemente negligenciadas na elaboração de 

um planejamento que vise ao tratamento da linguagem e da competência comunicativa. 
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ABSTRACT 

 

This training memo presents the course I have undergone until the conclusion of the 
Professional Master's Degree in Letters (PROFLETRAS), at the Federal University of 

Bahia. In it are highlighted facts that guided my personal and professional constitution 

in the area of Portuguese Language Teaching, the theoretical bases that supported me in 
the construction of an interventional project that the development of planned and 

reflective activities, debates and  reading and writing exercises that can promote a 
proposal for education that, in fact, contribute to a significant learning  of the learners,  

instrumentalize them for understanding the social context in which they are inserted and 

the importance of language in this process.Here are presented the methodologies used, 
the chosen paths for conducting the proposal, the analysis of the data obtained and the 

factors that interfere both positively and negatively in the execution of the teaching 

practice. Based on a qualitative, ethnographic-based research, considering the 
specificities that involve adult education, as Andragogy recommends, that is, 

recognizing the relevance of experiences and world readings (Freire, 1997) of these 
learning subjects, the goal was - adopting a biographical and autobiographical bias - to 

opportune the elaboration of oral and written texts, in a perspective of literacies, in other 

words, linked to social practices, that allowed reflections and discussions on the identity 
of the group and the process of writing in school. For this to happen, the interventional 

project was planned for classes of Fundamental II, of the Education of Young and Adults 
(EYA), of the School Dona Arlete Magalhães (EDAM), belonging to the local 

educational network of Salvador, located in the Castelo Branco district. After the 

interventional project was accomplished , the importance of the life history of these 
subjects for the construction of knowledge in the school space was ratified, assigning 

this way significance to the process, especially in adult classes, whose identity and 

experience are often neglected in the elaboration of a planning aimed at the treatment of 

language and communicative competence. 

KEY WORDS: PROFLETRAS – Autobiography - EYA - Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há tempos procurava uma complementação à minha formação que pudesse subsidiar minha 

prática pedagógica com ferramentas teóricas que me permitissem pensar e atuar nas minhas classes 

de alunos de forma mais segura e contribuindo para responder positivamente às minhas 

expectativas como educadora e às deles como estudantes no processo de ensino/aprendizagem de 

língua portuguesa. Após a minha graduação na Universidade Federal da Bahia (UFBA), fiz 

algumas especializações, uma, inclusive, na própria instituição, que foram fundamentais para o 

fortalecimento de minhas práxis, contudo sentia a falta de algo que estivesse mais diretamente 

ligado ao meu fazer em sala de aula. Buscava respostas às minhas angústias e indagações sobre as 

dificuldades que encontrava na elaboração de um planejamento que contemplasse a realidade que 

hoje vivemos nas escolas e que, muitas vezes, provoca desmotivação em profissionais e alunos que 

estão hoje nas instituições de ensino. 

São muitos os fatores que contribuem para a falta de interesse que vemos hoje no ambiente 

escolar. Para nós, profissionais, eles estão relacionados: à falta de investimento e à desvalorização 

da educação que se expressa de maneira acintosa através dos escassos recursos para o básico 

necessário na execução de alguns projetos; à insegurança decorrente da violência, apresentada nas 

suas mais diversas facetas, dentro e fora do ambiente de trabalho; à sobrecarga de atividades que 

compromete a elaboração de um planejamento que, efetivamente, seja fruto de estudos sobre as 

novas exigências da educação e dos reais interesses dos alunos; e, também, à constatação de que o 

trabalho que desenvolvemos não surte o efeito desejado e não consiga atingir o objetivo de 

provocar em nossos estudantes a transformação que almejamos como resultado de uma educação 

libertadora. Para os alunos, evidentemente, todas as questões que apresentei em relação aos 

professores também os atingem e afetam negativamente a sua autoestima, fazendo-lhes crer que 

não são capazes de aprender, e mais, que o que a escola se propõe a ensinar não lhes serve. 

Foi, então, que há um pouco mais de dois anos, pensando em estar em um ambiente que 

fomentasse reflexões e ações ligadas ao cotidiano da escola, fiz a inscrição no Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS). Este memorial dissertativo de formação é o registro de 

minhas percepções e de minhas ações sobre esse percurso que, no meu caso, em alguns momentos, 

foi literalmente doloroso, mas que deixou, como saldo positivo, o contato que pude ter com leituras, 
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debates, trocas e experiências sobre a escola e seus sujeitos que, certamente, farão 

irremediavelmente parte do ser do que estou me tornando. Esse é um processo constante de 

construção.  

Na elaboração do projeto de intervenção, optei por destiná-lo à minha turma de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). Foi a minha escolha, e nossa vida é feita de escolhas e de suas 

consequências. Desafiei-me em muitos momentos para realizar essa intervenção. Queria que o meu 

projeto fosse exequível, não só para mim, nesse momento de formação, mas nos próximos anos e 

para outros professores com os quais pretendo dividir a minha experiência, mesmo com as 

dificuldades que encontramos cotidianamente para a execução de nossas atividades docentes. As 

minhas expectativas foram constantemente reformuladas e, assim, pude constatar que esse trajeto 

é constituído de êxitos e também de alguns insucessos, e que esses também são reveladores de 

dados importantíssimos para a reformulação de nossas ações. Foram muitas as reformulações! Fui 

mobilizada, desde o início do mestrado, a desenvolver um projeto que tivesse como foco a história 

de vida desses estudantes que compõem as turmas da EJA, valorizando a sua leitura de mundo e 

os fatos que os constituem, através de produções textuais. À medida que o projeto foi se 

desenvolvendo, observei quão era importante uma aproximação com esses sujeitos através da 

conversa, do conhecimento das suas dificuldades e das barreiras existentes para uma maior 

interação de todos durantes as aulas. Deparei-me com as minhas próprias dificuldades na 

elaboração do projeto, da intervenção e da escrita deste memorial. Dificuldades essas que também 

discuto ao longo do trabalho. Revi o meu percurso, rememorei situações dolorosas, que percebo 

agora claramente, interferiram em minhas escolhas para o caminho que adotei no planejamento do 

meu projeto de intervenção e de vida. Não há como desvincular a construção consciente de uma 

postura profissional, como a que ocorreu durante a intervenção, dos projetos relacionados ao meu 

campo pessoal, pois com a realização desse projeto foram confirmadas, reavaliadas e, até mesmo, 

construídas crenças que me mobilizarão para as próximas empreitadas que, certamente, enfrentarei 

para a alcance de meus objetivos. 

Meu memorial está dividido em sete partes. A primeira consiste nesta introdução, na qual 

procuro apresentar sinteticamente o trabalho. A segunda, na qual recorri a uma lembrança sensorial, 

e que se intitula “Memórias e sentidos”, traz o relato de uma percepção olfativa ligada ao lugar 

onde fica a Escola Dona Arlete Magalhães (EDAM), local da intervenção, e que está estreitamente 
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relacionada à história de minha família. A partir daí, conto o meu sentimento com relação a esse 

espaço e o começo de minha vida profissional, a partir do ingresso nas redes municipal e estadual 

de ensino. 

Objetivando uma melhor definição do meu processo de intervenção, na terceira parte do 

memorial, intitulada “Contextualizações”, descrevo a comunidade em que a unidade escolar está 

situada, o seu processo de construção e expansão. Também procuro definir a estrutura da EJA, 

modalidade de ensino da turma de intervenção, e da escola. Em seguida, apresento os sujeitos desse 

processo: a comunidade escolar – estando aqui inserida a minha constituição como professora 

pesquisadora através de relatos que revelam a minha formação escolar, profissional e acadêmica, 

além da contribuição de minha família nesse processo e do perfil da turma que foi o foco da 

intervenção. 

Na parte seguinte do memorial, a quarta, que recebe o nome de “PROFLETRAS”, apresento 

a minha relação com o curso, as contribuições que me foram dadas através do contato com textos, 

autores, teorias e, principalmente, profissionais (professores e colegas) para a elaboração do projeto 

e execução do processo de intervenção. 

Em seguida, na seção denominada “A escrita”, problematizo a importância dessa habilidade 

para o processo de ensino/aprendizagem e para a constituição do sujeito através de escrita de si. 

Também exponho como a escrita é concebida no ambiente escolar e, mais especificamente, na EJA. 

Na penúltima parte, “Processo de intervenção: construção”, concentro as informações sobre 

a forma como foi elaborado o projeto e a execução da intervenção que, de certa forma, permeia 

todo o texto, mas nessa seção é apresentada de maneira detalhada, demonstrando os rumos e os 

movimentos do planejamento, a forma como a questão identitária foi tratada, as metodologias 

empregadas, destacando a importância da rodas de conversa e os entraves surgidos na realização 

da atividades. 

Para concluir, em “Considerações finais”, analiso a maneira como o meu percurso no 

PROFLETRAS foi realizado, a minha forma de condução e a minha avaliação com relação à 

atuação dos alunos, peças principais desse processo; e de que maneira essa experiência, a partir de 

agora, também conta para a minha formação pessoal e profissional. 
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2 MEMÓRIA E SENTIDOS  

 

No fim tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas 

que o vento não conseguiu levar: 

um estribilho antigo 

um carinho no momento preciso 

o folhear de um livro de poemas 

o cheiro que tinha um dia o próprio vento... 

 

(Mário Quintana, 2005) 

 

Cheiro de gás! Era isso que sentia quando, ainda muito pequena, ia visitar meus avós em 

Castelo Branco, bairro da periferia de Salvador, que nasceu de um projeto de habitações populares 

construído no início dos anos 1970.  

Antes de chegarmos à casa de minha avó Alexandrina (dona Xanda) e de meu avô Roberto, 

pais de minha mãe, passávamos pela Brasilgás, empresa distribuidora de gás que, até hoje, 

encontra-se às margens da BR-324, e o forte cheiro desse produto era o sinal de que já estávamos 

chegando ao nosso destino. Aquela era a pista de que eu e minha irmã Lenise iríamos passar por 

muitos momentos de brincadeira, subindo e descendo de árvores, aproveitando o imenso espaço de 

quintal que meus avós possuíam e que nos permitiam viver experiências que, normalmente, não 

vivenciávamos dado os cuidados que meu pai, seu Osvaldo, e minha mãe, dona Valmira, tinham 

conosco. Aquele era um espaço lúdico!  

 Além das brincadeiras, eu gostava das histórias que meu avô contava. Gostava tanto que 

acabei herdando alguns anotações e documentos dele; entre eles, o que mais chamou a minha 

atenção: a carta escrita em 1942, na qual o irmão de minha avó permitia o seu namoro com meu 

avô.  

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/mario_quintana/
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Figura 1 - Carta de família 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora. 

 

Meus avós maternos não tiveram muito acesso à escolarização, mas o que marca o início 

da relação deles é um texto escrito. Conservo esse e outros documentos como registros que 

revelam, além da história da minha família, informações sobre uma época, costumes e dados 

linguísticos (isso já sob a influência da minha profissão), como algumas alterações da língua 

(grafia) e linguagem (expressão) relacionadas ao contexto de produção e ao autor do texto, mas 

também são mobilizados em mim, quanto tenho contato com esses registros, outros sentimentos e 

sentidos que vão além das linhas escritas e estão muito relacionados com as figuras de meus avós, 

sua casa e o bairro onde moravam. 



17 
 

Mas voltemos à história do bairro... Para atender às necessidades da população que 

começava a chegar em Castelo Branco foi construído, em 1973, o Centro Escolar Dona Arlete 

Magalhães, quando o governador do estado era o dr. Antônio Carlos Magalhães, motivo pelo qual 

a instituição recebeu o nome de sua esposa, e o prefeito da cidade era o dr. Clériston Andrade, 

falecido em 1982, em um acidente aéreo, pouco antes da eleição na qual ele era o candidato 

favorito, pelas pesquisas, ao governo do estado, com o apoio do então ex-governador Antônio 

Carlos Magalhães. Em homenagem ao candidato morto, foi construído um monumento na 

Garibaldi, próximo ao bairro da Ondina, que recebe o seu nome. 

Além da escola, também foi construído o posto de saúde Cecy Andrade, nome da mulher 

de Clériston Andrade, com atendimento 24h, em 1979, no qual, em 1981, minha mãe viria a 

trabalhar. Há nas proximidades do posto uma praça com o busto de Humberto de Alencar Castelo 

Branco, primeiro presidente do período do Regime Militar que foi instaurado pelo golpe militar de 

1964. Até hoje, em meio à confusão de ambulantes, de um ponto de ônibus e de uma profusão de 

pessoas que circulam pela “feirinha” da primeira etapa de Castelo Branco, olhando atentamente, 

podemos perceber o monumento em homenagem ao ex-presidente, também morto em acidente 

aéreo, em 1967. Lembro que, quando levada pela curiosidade comum das crianças, comecei a achar 

interessante, creio que por ter lido em algum lugar, muito provavelmente em algum documento em 

minha casa, que o nome do lugar onde meus avós moravam era Conjunto Residencial Presidente 

Humberto de Alencar Castelo Branco. Era muito nome para um lugar tão pequeno!  

Em 1975, fomos morar no bairro que, a essa altura, já havia se expandido e contava com 

outras escolas. Nunca cheguei a estudar no Centro Escolar Dona Arlete Magalhães, mas ouvia falar 

da escola por meus tios que foram alunos da instituição. Os irmãos mais novos de minha mãe 

faziam parte do corpo discente dessa escola que, na época, era conhecida por Ginásio Dona Arlete 

Magalhães (GIDAM). A rua em que minha avó morava fica na parte dos fundos da unidade escolar 

e podíamos ver todo o movimento dos alunos, dos professores e dos demais constituintes da 

comunidade escolar. Vimos diferentes fases pelas quais a instituição passou: períodos de total 

depredação e descrédito junto à comunidade e, também, alguns momentos de reabilitação e de 

valorização. Construí, em torno disso, uma série de pensamentos e pré-julgamentos sobre esse 

espaço, mas nunca pensei que fosse trabalhar lá, onde já estou há 20 anos e para onde me dirijo na 

descrição deste percurso no Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), pois foi nesse lugar 
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que desenvolvi o projeto de intervenção do curso e pretendo continuar contribuindo para uma 

educação que seja, de fato, um instrumento para a construção de conhecimento e inserção social! 

“É preciso ser de algum lugar, e hoje, fazer lugar é fazer sociedade! ” (SHALLER, 2011, p. 109). 

Nesse sentido, o reconhecimento sobre si e sobre o espaço físico e simbólico que se ocupa é, 

portanto, uma forma de empoderamento que a educação pode construir com os seus educandos, 

quando os faz perceberem a si mesmos como responsáveis pela condução de sua vida, refletindo 

sobre a realidade que os cerca e atuando no sentido de mobilizar ações para alterar aquilo que não 

os contempla como cidadãos e desconsidera os seus direitos. Nesse sentido, a linguagem, o seu 

entendimento, nas mais diversas situações de uso, desempenha um papel fundamental. 

Neste período de estudos e de análise de dados da escola para a construção do meu memorial 

dissertativo, concluindo o meu percurso no PROFLETRAS, minhas lembranças e percepção sobre 

o espaço têm norteado algumas das minhas ações. Comecei a me dar conta da história da minha 

vida e da minha família que estiveram muito próximas da trajetória de vida de meus alunos e até 

mesmo de alguns colegas que foram estudantes dessa instituição. A comunidade no entorno da 

escola sofreu grandes transformações, cresceu! O crescimento, sem o devido acompanhamento e 

sem a assistência dos órgãos públicos, levou a violência para o cotidiano daquelas famílias, 

banalizou a criminalidade e transformou as relações. Costumava dizer que podíamos pegar um 

ônibus sem olhar a placa, que era possível identificar o seu destino só pelo reconhecimento das 

pessoas que estavam no coletivo. Com o tempo, isso tornou-se impossível: não nos reconhecíamos 

mais em função da expansão populacional do espaço.  

Essas transformações fizeram com que eu saísse do bairro e, pouco tempo depois, meus 

pais também fossem morar em outro lugar. Minha avó continuou lá até a sua morte, em 2013. Eu 

nunca mais fui à sua casa apesar de eu estar trabalhando, pelo menos três dias da semana, muito 

próximo de onde eu passei uma boa parte de minha infância.  

E o cheiro de gás? Sumiu! Na verdade, creio que o hábito faz com que percamos a 

sensibilidade para algumas coisas, e as deixemos de notar. Não existia mais o anúncio da novidade; 

o cheiro foi desaparecendo.... Em contrapartida, esse período de formação do PROFLETRAS 

aguçou a minha sensibilidade para a observação de coisas que o cotidiano, o intenso ritmo do dia 

a dia acaba por tirar de nós – de mim e de meus alunos: a nossa história de vida, nosso percurso, 
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nossos objetivos, como aprendemos, as histórias que se cruzam com as nossas, enfim, que nos 

constituem como sujeitos e condutores de nossas vidas. 

No curso, para elaboração e execução do projeto de intervenção, precisei sistematizar 

as experiências que tive durante mais de 20 anos em sala de aula – e outras envolvendo a questão 

do letramento – com a intenção de subsidiar o meu trabalho e o de outros professores que acreditam 

em um processo de ensino e aprendizagem que envolva a troca de saberes entre educadores e 

educandos, assim como os caminhos escolhidos (ou impostos) aos atores dessa relação, surgindo 

daí todos os contadores de histórias (inclusive, e principalmente, as suas próprias), que contribuem 

para uma formação que, efetivamente, implique em uma participação social. 

Comecei a trabalhar na rede municipal de ensino em dezembro de 1997 por ingresso através 

de concurso público. Precisava escolher em qual unidade escolar iria atuar. Para isso, fui à 

Secretaria de Educação do município que ficava no casarão que já pertenceu à família do poeta 

Castro Alves, no Engenho Velho de Brotas; hoje, o Solar Boa Vista. Essa é uma outra lembrança 

importante da história que me constitui, pois em frente à Secretaria morava minha avó paterna – 

dona Maria do Carmo, já falecida na época em que fui aprovada no concurso –, minha tia e primo, 

e também ficava a oficina de móveis de meu pai na qual, durante anos, ele trabalhou. 

O prédio, antes de funcionar como Secretaria de Educação, foi sede da Prefeitura de 

Salvador entre 1983 e 1985 e, ainda antes, abrigava o Manicômio Juliano Moreira. Lembro-me da 

curiosidade que aquele ambiente provocava em mim quando eu estava na casa de minha avó. As 

especulações eram muitas em torno do que acontecia ali dentro. Meus primos inventavam histórias, 

criávamos todo um imaginário em torno da situação daquelas pessoas aprisionadas para tratamento 

de esquizofrenias. 

  Quando, então, fui escolher a escola, minha mãe me acompanhou e meu pai ainda tinha a 

oficina. Deram-me, na Secretaria, duas opções: ou uma escola que ficava no bairro da Palestina, 

ou uma outra escola no Subúrbio Ferroviário. Eu não tinha noção de onde ficavam esses lugares! 

Pedi a orientação de minha mãe que, como de costume, tinha a resposta na ponta da língua: “Vá 

para a Palestina! ”. Como nem sempre, segui o conselho! Peguei a carta de apresentação que 

deveria levar à escola no dia seguinte e, ao sairmos, perguntei a minha mãe como era o bairro por 

ela escolhido para que eu fosse trabalhar. Ela prontamente respondeu que não tinha ideia, mas sabia 

que o Subúrbio era muito distante!  
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Ao chegarmos em casa, dona Valmira pediu informações sobre o bairro a meu cunhado, 

marido de minha irmã na época, que me deu péssimas referências sobre a Palestina, alertando-me 

sobre as dificuldades que eu iria encontrar. Tive uma das piores noites da minha vida, imaginando 

o cenário que me aguardava no outro dia. 

Consegui chegar! A escola feita com placas de cimento era uma das unidades municipais 

construídas em concreto pré-moldado pela Fábrica de Equipamentos Comunitários ou Fábrica de 

Cidade (FAEC), inaugurada em outubro de 1986, na gestão municipal de Mário Kertész, no terreno 

onde hoje é o Salvador Shopping. Devo confessar que, no primeiro momento, a assustadora 

imagem que criei do local na noite anterior foi desconstruindo-se, pois havia ali um nível de 

organização maior do que eu havia concebido. Cheguei em dezembro, final do ano letivo, e a escola 

só atendia ao que hoje conhecemos como fundamental I. O fundamental II seria implantado no ano 

seguinte. Fiquei me ambientando com o local, com as pessoas; ajudando a organizar o espaço para 

receber os estudantes no ano seguinte. O começo foi muito improvisado; foram “arrumadas” três 

salas para as turmas de 5º série (6º ano do fundamental II).  Acompanhei, como professora, esses 

alunos até a 8ª série (9º ano), ficando, então, com turmas do último ano do ensino fundamental até 

o ano passado, quando assumi turmas do 6º ano porque estava pleiteando a minha licença para o 

mestrado e os gestores acharam que seria um prejuízo maior se, saindo a licença, eu abandonasse 

as turmas do último ano do ciclo. 

Passados tantos anos de trabalho na comunidade da Palestina, posso dizer que vivenciei 

sentimentos dos mais antagônicos: felicidade, orgulho e admiração ao ver uma comunidade que 

tinha uma história de lutas e conquistas; conhecer pessoas que tinham uma organização política 

eficiente e lutavam por seus direitos; pais que estavam na escola e no posto de saúde, buscando 

soluções para os problemas; ex-alunos e pais que retornavam para nos contar histórias de êxitos, 

reconhecendo a importância da escola; ex-alunos que se tornaram professores da instituição. No 

entanto, as frustrações foram muitas também: situações de agressão que nunca antes havia 

imaginado; envolvimento de alguns alunos com crimes; a banalização da violência, em todos os 

níveis (doméstico, religioso, policial, social e de gênero); o amortecimento da organização política 

no bairro; o abandono da localidade pelas autoridades – que causou, ao longo do tempo, um 

desgaste físico do prédio da escola, motivo pelo qual muitas vezes nos organizamos para tentar 

solucionar os problemas junto à Secretaria, pois alguns acidentes chegaram a ocorrer com alunos 



21 
 

e professores. Em muitos anos tínhamos turmas que terminavam o ano letivo sem professores de 

algumas disciplinas. Quando a situação já estava insuportável, a Secretaria anunciou que o prédio 

seria demolido para construção de outro e que, enquanto a obra acontecia, iríamos funcionar em 

outro espaço físico. Foi alugada uma área no bairro, instalados contêineres que serviam de salas de 

aulas e demais espaços como: secretaria, diretoria, sanitários e cozinha. Não sem razão, os alunos 

passaram a chamar o local de escola-caixa: essa imagem não é boa! A situação parece ter sido 

solucionada no segundo semestre do ano 2016, quando o novo prédio foi entregue. A minha licença 

para o mestrado já havia saído! 

Comecei a trabalhar na Escola Dona Arlete Magalhães (EDAM) no ano 1998 para 

complementar a carga de 40 horas semanais, já que tinha 20 horas na Palestina. Esse fato merece 

e terá uma explicação no decorrer deste texto, pois quase implica num obstáculo para a realização 

da minha intervenção. 

Entrei pela primeira vez na EDAM quando fui trabalhar lá, na escola em que, aos fundos, 

ficava a rua da casa de minha avó Xanda! Surpreendi-me com o que vi. Como já disse, por ter 

estado sempre tão perto, criei alguns julgamentos, nem sempre favoráveis, sobre aquele espaço 

escolar, mas acabei conhecendo profissionais muito comprometidos que fizeram com que um laço 

afetivo entre mim e toda a comunidade fosse criado. 

Interessante ressaltar como a EDAM, mais do que uma escola preocupada com a 

transmissão de conteúdo, é um espaço que, especialmente para as alunas e os alunos mais velhos, 

representa um lugar para a discussão de situações cotidianas, de relacionamentos, de convivência 

e de vida social. É bem verdade que com a mudança de perfil pela qual, ao longo do tempo, as 

turmas do noturno passaram, houve certo afastamento dessas situações, o que considero um desafio 

a ser enfrentado por professores e gestores. O noturno rejuvenesceu! Muitos jovens migraram para 

esse turno por contingências sociais ou mesmo por “punição” decorrente de seu envolvimento em 

alguma situação de crise no diurno, e isso ainda tem causado certo conflito com aqueles que 

representavam antes o perfil tradicional dos estudantes da noite: homens e mulheres com mais 

idade, trabalhadoras e trabalhadores afastados há muito tempo da escola, com filhos e todos os 

problemas que advêm desse contexto. Sempre pensei, e o trabalho durante todos esses anos – 

especialmente com as turmas de Educação de Jovens e Adultos – fortaleceu essa minha convicção, 
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que a escola deve cumprir esse papel de aliar o conhecimento com questões afetivas. Sobre isso, 

Araújo (2003) escreve: 

Acreditamos que o ser humano constrói sua inteligência, sua identidade, seus 

valores, seus afetos pelo diálogo estabelecido com seus pares, com os professores 

e com a cultura, na própria realidade cotidiana do mundo em que vive. Dessa 

maneira, um projeto educativo que tenha tais objetivos deve prever maneiras de 

trabalhar o conhecimento privilegiando o desenvolvimento da competência 

dialógica e reflexiva dos educandos, e ao mesmo tempo buscando estratégias que 

tenham como pressuposto levar alunos a tomar consciência de seus próprios 

sentimentos e emoções [..] (ARAÚJO, 2003, p. 166). 

Esse é o desafio a ser enfrentado: estabelecer o diálogo entre o sujeito e sua realidade, seus 

interesses, conhecer suas motivações; ter a escuta atenta para o que mobiliza as ações dos que estão 

na escola e perceber como esse processo se concretiza de forma efetiva. Durante o período de 

prática docente, pude observar como essas questões relacionadas com a realidade social e familiar 

estão, a todo momento, interferindo no desenvolvimento das atividades na escola, promovendo 

uma necessidade de um repensar constante no planejamento, flexibilizando, quando necessário, 

para melhor atender os objetivos a serem alcançados. A essência do projeto do PROFLETRAS 

consiste, a meu ver, em buscar estabelecer essa relação dialógica, cooperativa e reflexiva entre os 

sujeitos que fazem parte da escola, entre eles e a sua comunidade, e entre a universidade e escola 

para a formação de profissionais comprometidos com o fazer pedagógico. 

Em 2000, fui aprovada em concurso para professora do estado e comecei a trabalhar na 

Escola Edvaldo Brandão Correia, com alunos do ensino médio. Essa escola, que se localiza no 

bairro de Cajazeiras, é considerada, na rede, como uma escola de porte especial pelo número de 

alunos que atende, que hoje representa uma média de 1800 estudantes, moradores da comunidade 

e de bairros adjacentes como Pau da Lima, Águas Claras e, também, Castelo Branco. 

É comum que estudantes que completam o ensino fundamental na EDAM sejam também 

meus alunos no ensino médio, no Colégio Edvaldo Brandão Correia. Quando não ocorre dessa 

forma, pois alguns só podem continuar a estudar no noturno, e eu trabalho à tarde no colégio de 

ensino médio, é frequente que nos encontremos quando eles chegam e eu estou saindo do colégio. 

Quando, nesse intervalo entre um turno e outro, ocorrem os encontros entre mim e esses ex-alunos, 

conversamos sobre questões da escola, do trabalho e/ou da vida pessoal mesmo. Essa é, portanto, 

uma relação que dura muito tempo e que me permite acompanhar trajetórias de vida nesses anos 
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nas escolas que também me mobilizam e que transformam a minha forma de ver o mundo e a 

educação.  

Em cada um dos turnos – manhã, tarde e noite – trabalho em uma escola diferente; e, mesmo 

lidando, em todos os espaços, com alunos da camada popular da sociedade, convivo e troco 

experiências com pessoas e grupos com perfis e interesses variados, situações às quais temos que 

nos adaptar e aprender a lidar para que os objetivos – de todas as partes – possam ser alcançados. 

É preciso que saibamos, como educadores, quais são os fatores que influenciam, dentro e fora da 

escola no processo de ensino e aprendizagem, qual a cultura dos grupos envolvidos e quais são as 

expectativas desse grupo em relação à escola como principal agência de letramento. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÕES: ESPAÇOS, CONCEITOS E INDIVÍDUOS 
ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 
 

A casa morreu 

No lugar onde nasci: 

A minha infância 

Não tem mais onde dormir. 

 

 (Mia Couto, 2011) 

 

Fazer parte da comunidade, observar a sua dinâmica, os sujeitos que a compõem, refletir 

sobre o seu funcionamento, pensando estratégias que viabilizem um trabalho de prática de ensino 

e aprendizagem nas aulas de língua portuguesa de maneira a contribuir para a formação dos 

aprendizes que estão nas turmas da EJA, melhorando o seu desempenho comunicativo, é o desafio 

que enfrento nesse projeto de intervenção. Isso, então, coloca essa pesquisa dentro de uma 

abordagem qualitativa. Tratando sobre essa questão, Lüdke e André (2015) discorrem: 

Justificativa para que o pesquisador mantenha um contato estreito e direto com a 

situação onde os fenômenos ocorrem naturalmente é a de que estes são muito 

influenciados pelo seu contexto. Assim as circunstâncias particulares em que 

determinado objeto se insere são essenciais para que se possa entende-lo. Da 

mesma maneira as pessoas, os gestos, as palavras estudadas devem ser sempre 

referenciadas ao contexto onde aparecem (LÜDKE e ANDRÉ, 2015, p. 13). 

Essa consideração torna indispensável o conhecimento dos envolvidos no processo dessa 

intervenção. Para mim, como pesquisadora, inclusive, mesmo estando há tanto tempo no ambiente 

que foi o foco dos meus estudos nesse mestrado, constituiu-se em um grande aprendizado, repleto 

de momentos de descobertas, os relatos elaborados pelos estudantes nesse caminho. Tive que 

entender e refletir sobre como, de onde, para que e para quem me dirijo nas minhas aulas; buscar 

perceber quem são e o que esperam da escola esses alunos que estão nas turmas da EJA da EDAM 

e de que maneira esses interesses são manifestados. São muitos os fatores que fazem parte desse 

processo de construção de conhecimento que se dá na sala de aula, na escola, mas que não se 

restringem a esses espaços.  
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3.1 A COMUNIDADE DO ENTORNO DA ESCOLA 

 

O crescimento é inevitável! O bairro de Castelo Branco passou por um processo de 

expansão que modificou o perfil do local e dos seus moradores. A comunidade que surgiu de 

maneira planejada e executada por uma empresa ligada ao Governo do Estado – a Urbis –, que 

financiava os imóveis para servidores públicos, foi vendo o aumento do número de moradores, o 

surgimento de vários estabelecimentos comerciais, outras instituições de ensino e, como 

consequência, o descontrole de construções de moradias. Também nesse período, nos finais dos 

anos 1970, começa a surgir o bairro de Cajazeiras, resultante da desapropriação de algumas 

fazendas, constituído de diversos conjuntos habitacionais, muitas vezes citado como um dos 

maiores da América Latina. Também algumas “invasões” surgiram dessa necessidade de abrigar o 

significativo aumento do número de moradores que ocorreu naquela região da cidade, criando, 

como não poderia deixar de ser, alguns problemas que derivam da falta de planejamento e da 

atenção dos órgãos públicos. Hoje o bairro abriga cinco etapas, algumas áreas invadidas e enfrenta 

muitos problemas ligados à questão da violência que afetam diretamente o trabalho realizado na 

unidade escolar. 

No espaço próximo à EDAM, funciona há muitos anos uma feirinha que é a marca 

registrada da primeira etapa do bairro. Várias foram as tentativas de organizar esse comércio. Há 

pouco tempo, inclusive, ocorreu a última, mas aos poucos, o movimento natural das pessoas e o 

apelo pelas vendas desmontam o planejamento e presenciamos o aparecimento de novos modelos 

desse mercado informal que, pela variedade, pela movimentação, pela precariedade e até pelas 

relações que ali se estabeleceram ao longo dos anos, ganha contornos de feira do interior.  

A casa que pertencia à minha família continua lá na terceira etapa do bairro, um pouco 

distante da feirinha da primeira etapa; foi comprada por uma vizinha nossa. Antes, o imóvel foi 

reformado diversas vezes por meus pais, lembro-me de fatos interessantes e engraçados desse 

processo, tornou-se uma casa grande, bonita, recheada de móveis planejados e construídos por meu 

pai. Saí de lá antes da família. Depois a casa foi vendida, meus pais mudaram-se de lá e eu nunca 

mais voltei à rua onde passei tantos anos de minha infância.  

 

 



26 
 

3.2 A EJA 

Lembro-me que, na minha infância, fui duramente advertida por minha mãe e por meu pai 

porque um vizinho fez a eles uma queixa. Como costumava sair à noite, carregando alguns livros, 

ao passar pela porta da minha casa, ele ouvia de mim, de minha irmã e de algumas outras amigas 

nossas de infância: “Mobral! Mobral!”. Essa é uma das muitas histórias que meus pais costumam 

contar ao lembrar do quão traquinas fomos quando crianças. 

A imagem de meu pai brigando conosco ficou guardada em minha lembrança. Na verdade, 

nem sabia o que estava falando quando tratava assim o vizinho. Alguém começou com essa 

“brincadeira” e nós, eu e minha irmã, continuamos; não tínhamos noção do que era o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral), muito menos ideia do motivo que fazia com que aquele 

homem e meus pais ficassem tão indignados com o que fizemos! 

O Mobral foi criado pelo governo militar no Brasil, através da Lei nº 5.379, em 1967. Essa 

lei era assim descrita em seu primeiro artigo: “Constituem atividades prioritárias permanentes, no 

Ministério da Educação e Cultura, a alfabetização funcional e, principalmente, a educação 

continuada de adolescentes e adultos”, mas só a partir de 1970 o programa começa a funcionar, e 

foi extinto em 1987. 

Ficou, desde a advertência de meu pai, uma conotação negativa com relação à palavra. 

Depois, estudando sobre educação, vendo as motivações políticas do governo militar ao criar o 

programa, essa impressão foi confirmada, mas nunca perdi de vista a importância da educação de 

adultos. Creio, no entanto, em uma educação diferente daquela que forma sujeito aptos para a 

execução mecânica de tarefas, desvinculada de práticas e interesses do educando. Nesse aspecto, 

tratando de alfabetização, Freire (2011) afirma: 

 

Falar de alfabetização de adultos e de bibliotecas populares é falar, entre muitos 

outros, do problema da leitura e da escrita. Não da leitura de palavras e de sua 

escrita em si próprias, como se lê-las e escrevê-las não implicasse uma outra 

leitura, prévia e concomitante àquela, a leitura da realidade mesma (FREIRE, 

2011, p. 33). 
 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dispõe sobre a educação básica em nosso país 

e, em seu capítulo II, seção V, trata especificamente da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O 

seu artigo 37 diz: “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”. Fica clara, pelo texto 
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do artigo, a intenção de inclusão que sustenta essa modalidade de ensino. A inclusão de sujeitos 

estigmatizados, que deixaram a escola por causa do trabalho e que agora retornam aos estudos 

motivados pelo próprio mercado de trabalho, cada vez mais exigente e excludente.  

Na rede municipal de Salvador, a implantação da EJA está regulamentada pela resolução 

do Conselho Municipal de Educação (CME), nº 41, de 10 de dezembro de 2013, a instrução 

normativa estabelecida pela portaria nº 003, de 7 de janeiro de 2014, e a matriz curricular da 

portaria nº 251, de 7 de julho de 2015.  

A EJA está organizada da seguinte forma: EJA I – 1º segmento da Educação de Jovens e 

Adultos – é constituída de Tempo de Aprendizagem I (TAP I), Tempo de Aprendizagem II (TAP 

II) e Tempo de Aprendizagem III (TAP III), com duração total de 2.400 horas, em três anos, com 

períodos de 200 dias letivos cada; a EJA II – 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos – é 

constituída de Tempo de Aprendizagem IV (TAP IV) e Tempo de Aprendizagem V (TAP V), com 

duração total de 2.000 horas, em dois anos, com períodos de 200 dias letivos cada.  

No momento em que, portanto, comecei a trabalhar na EDAM, à noite, era com grupos de 

séries regulares, turmas de 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano).  Os alunos levavam os quatro anos da série 

regular para concluir o ensino fundamental II, o que hoje é feito em dois anos.  

Quando a mudança ocorreu, foi uma confusão para alunos, professores e gestores 

entenderem o processo. Aos poucos as confusões foram dissipando-se e passamos a pensar na 

melhor forma de organizar esse currículo subsidiados pelos suportes legais existentes.  

Que documentos seriam esses? Na página da Secretaria Municipal da Educação (SMED), 

os professores têm à sua disposição, para consulta e auxílio no planejamento de suas atividades, a 

Matriz Curricular; a portaria que regulamenta a Proposta Curricular para Educação de Jovens e 

Adultos, elaborada pelo Ministério da Educação (MEC), em 2002; e a reserva de jornada, essa 

última, por sinal, foi a razão da greve dos professores da rede municipal, ocorrida entre os dias 2 e 

18 de março. A medida garante a reserva de 1/3 do  de trabalho para atividades relacionadas à 

prática docente, mas fora da sala de aula. 

No caso do segundo segmento, ou seja, aquele destinado ao fundamental II, a proposta 

divide-se em três volumes. O volume 1 estrutura-se em duas partes: a primeira apresenta as 

características da EJA, tais como: a trajetória dessa modalidade de ensino, suportes legais, funções, 

recomendações internacionais, dados estatísticos e características do segundo segmento; a segunda 

detalha o processo de construção da proposta curricular, expondo as concepções que a norteiam, 
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organização curricular, orientações didáticas e organização institucional, traçando um perfil dos 

profissionais e dos alunos envolvidos na Educação de Jovens e Adultos no Brasil.  

O volume 2 trata especificamente das disciplinas: Língua Portuguesa (LP), Língua 

Estrangeira, História e Geografia. Em Língua Portuguesa são apresentados os assuntos a serem 

tratados na disciplina (linguagem oral, escrita e aspectos linguísticos), objetivos do ensino de LP, 

conteúdo (relação e temas transversais), orientações didáticas e bibliografia. 

O terceiro volume trata de aspectos similares aos citados para LP, só que relacionados às 

disciplinas: Matemática, Ciências Naturais, Arte e Educação Física. 

Também está à disposição dos docentes da EJA a nova proposta de avaliação dessa 

modalidade, apresentada no ano de 2014, elaborada pela equipe técnica da Coordenadoria de 

Ensino e Apoio Pedagógico (CENAP)/EJA em parceria com as Coordenadorias Regionais de 

Educação (CREs), professores de escolas Comissão de Alfabetização e o Grupo de Discussão da 

EJA. Essa proposta baseia-se em Saberes, considerados a base para o planejamento e avaliação do 

processo formativo da EJA. Para Língua Portuguesa, são propostos 10 Saberes1 que, segundo a 

orientação da SMED, para o seu planejamento, o professor deverá selecionar um mínimo de dois 

e um máximo de quatro – por unidade –, de acordo com a expectativa de aprendizagem. Para a 

avaliação, como esses indicadores referem-se a aspectos qualitativos, a sugestão apresentada é a 

de que a conversão para valores numéricos ocorra de acordo com uma tabela2, que converte os 

critérios qualitativos em quantitativos. 

Devo fazer algumas considerações com relação ao apresentado até aqui. Desde a mudança 

do noturno de séries regulares para o TAP que estamos carecendo de um debate com maior 

participação dos professores e dos principais interessados, os educandos, para definição dos 

caminhos a serem adotados nesse processo de ensino-aprendizagem e os critérios de avaliação. Os 

alunos, em sua grande maioria, desconhecem a forma como são avaliados. Os professores, muitas 

vezes, apesar da declaração da SMED sobre a nossa participação na elaboração do documento, 

muitas vezes desconhecem esses processos, e isso dificulta a interação que permitiria um 

envolvimento efetivos dos sujeitos envolvidos no projeto da escola. 

Percebemos ainda casos de indivíduos mais jovens que, como disse anteriormente, por 

serem considerados “problema” no diurno acabam sendo transferidos para o noturno; são, 

                                                             
1 ANEXO A – Indicadores do processo de aprendizagem de Língua Portuguesa do TAP V – SMED. 
2 ANEXO B – Tabela para conversão dos pareceres em valores numéricos. 
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geralmente, alunos que têm um histórico de repetência e de violência. Essa é uma situação que 

ocorre durante todo o ano letivo e, mesmo sendo da mesma escola, esses estudantes encontram 

dificuldade na adaptação a uma proposta que é diferente da do seu turno de origem. É comum que 

esses alunos transferidos não concluam os estudos. Na turma em que foi realizada a intervenção, 

por exemplo, dois começaram a frequentar as aulas no grupo entre os meses de junho e julho. Um 

deles abandonou a escola pouco tempo depois e o outro não conseguiu a progressão para o ensino 

médio. Evidentemente que as exceções existem. 

Isso me remota a uma situação que vivi na EDAM no ano de 2011: um dia, chegando para 

a aula da noite, fui surpreendida com a entrada de um jovem que nunca havia estado naquela turma. 

Ele entrou, sem cumprimentar ou pedir licença, e sentou-se com uma “cara de poucos amigos”. 

Perguntei se era aluno novo, ele respondeu afirmativamente com o movimento de cabeça, sem 

falar. Depois, fui informada pela direção da escola que ele foi transferido de turno porque havia 

brigado com a professora, também de Língua Portuguesa, e tentou agredi-la. Ele manteve essa 

postura de distanciamento por um tempo. Uma vez, quando entreguei uma avaliação que ele havia 

feito e corrigido para, como geralmente procedo, discutirmos no grupo, ele a rasgou. Conversamos 

sobre o desrespeito que aquela ação representava. Aos poucos, ele começou a acompanhar as aulas, 

a participar, mostrando uma aparência menos hostil. Esse aluno foi aprovado e começou a cursar 

o ensino médio em outra escola. Muitas vezes, ao sair da EDAM à noite, eu o encontrava na 

feirinha, pois ele trabalhava como mototaxista naquela região. Certo dia, eu o vi, parei o carro, ele 

veio em minha direção e eu disse que ele estava bonito; ele deu um sorriso largo e agradeceu: 

“Obrigado, pró! ”. Fiquei com a imagem daquele sorriso; tão diferente da expressão do garoto que 

havia entrado há algum tempo na sala de aula pela primeira vez! Esse encontro ocorreu em uma 

segunda-feira. Ele foi morto, aos 22 anos, na terça-feira, por ter, segundo informações que 

circularam, rido de uma situação em que a pessoa que o assassinou estava envolvido. Soube do 

acontecimento quando estava na outra escola. Foi terrível! Essa não foi a única situação que vivi, 

com esse grau de violência, em minha experiência docente. Sem dúvida alguma, fatos como esse 

impactam diretamente no processo de ensino e aprendizagem de formas diversas: na naturalização 

da violência tanto física quanto simbólica, na evasão, na resposta agressiva dos aprendizes, na 

depredação do espaço físico, no medo e no sentimento de impotência muitas vezes experimentado 

pelos professores.  
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Durante as rodas de conversa, no processo de intervenção, os relatos envolvendo episódios 

de violência eram frequentes. Eles emergiam das discussões sobre o cotidiano, nos argumentos 

para as faltas, que envolviam: o “toque de recolher”, imposto por grupos criminosos, em que a 

comunidade é proibida de sair de casa; a ação arbitrária das autoridades policiais, que adotam 

atitudes extremamente agressivas; no caso das mulheres, a tentativa de impedimento dos maridos 

ou companheiros de continuidade dos seus estudos; na discriminação sofrida em razão da religião; 

no histórico familiar repleto de situações de agressão física e psicológica; e até mesmo no 

desinteresse pela escola gerado pelo cansaço de uma rotina de trabalho pesada. Sobre isso, Freire 

(196) questiona: 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 

constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 

vida? Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal 

descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida 

neste descaso? (FREIRE, 2016, p. 30) 
 

Devo confessar que essa era uma questão que no início da minha trajetória como docente 

causava-me certa angústia. Por que esses alunos têm tanto interesse nos assuntos ligados à 

violência? Porque é parte constitutiva da realidade deles! Evidentemente que a violência está 

presente nos mais variados espaços, em todas as classes sociais. Ocorre que, para os moradores da 

periferia, para os alunos que estão em nossas classes e, consequentemente, para todos nós que, de 

alguma forma, fazemos parte dessa comunidade, ela se faz presente de maneira mais ostensiva; o 

convívio é muito próximo e parte, algumas vezes, de poderes constituídos para defender a 

população, o que faz com que ela seja comumente naturalizada. O aluno, então, justifica a sua 

ausência na aula ou o fato de não ter realizado alguma atividade levando para a sala cápsulas de 

armas de fogo para comprovar uma troca de tiros ocorrida no bairro; contando sobre o assassinato 

de algum amigo ou parente; alegando as ordens de um comando criminoso para que ninguém saia 

de casa a partir de um determinado horário; ou uma situação de agressão acontecida em sua própria 

casa. Todas essas razões surgiram durante a realização da intervenção. 

Nas discussões ocorridas em sala e nas produções escritas dos meus alunos, essas questões 

estavam presentes e contribuíram muito para que eu melhor conhecesse as expectativas desses 
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aprendizes, o perfil dos sujeitos que formam esses grupos da EJA e para um progresso na sua 

expressão oral e escrita.  

 

3.3 A ESCOLA DONA ARLETE MAGALHÃES (EDAM) 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

 

(A escola é, Paulo Freire)3 

A Escola Dona Arlete Magalhães (EDAM), se comparada com outras da rede, possui uma 

estrutura física razoável, com espaços amplos e arejados. Ainda pode ser percebido um nível de 

depredação grande, com mobiliário quebrado, paredes riscadas, algumas salas estão sem portas e 

alguns ventiladores foram arrancados, mas já vivemos momentos piores. Lembro de fatos absurdos: 

não podíamos escrever para os alunos, pois os quadros tinham sido quebrados, os sanitários não 

podiam ser utilizados. Com tempo, insistência e projetos de conscientização pensados pela equipe 

gestora e docente houve uma melhora nessa situação, mas ainda há muito que precisa ser pensado 

e executado no sentido de preservação do espaço físico. 

Nos turnos matutino e vespertino, a escola oferece o ensino fundamental I e II das séries 

regulares. À noite, a escola atende a EJA. 

O corpo discente da EDAM é composto de moradores de Castelo Branco, das suas 

“invasões”, de bairros adjacentes como: Pau da Lima, Vila Canária, São Marcos, Águas Claras, 

Cajazeiras e Dom Avelar. A escola atende, então, a toda essa população e, à noite, em 2016, 

dispunha de 11 turmas: três da EJA I, sendo uma de TAP II (tempo de aprendizagem II) e duas do 

TAP III (tempo de aprendizagem III); e oito turmas da EJA II (quatro do TAP IV e quatro do TAP 

V). 

A escola registrava 320 alunos matriculados e frequentando o período noturno. Sabe-se que 

a frequência dos alunos da noite é flutuante e que esse é um turno muito sensível a situações cada 

                                                             
3 Poema de autoria de Paulo Freire, disponível no site do instituto Paulo Freire (www.paulofreire.org)  

http://www.paulofreire.org/
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vez mais comum na sociedade como: violência4, desemprego, problemas familiares e tantas outras 

que muitas vezes interferem na continuidade e/ou sequência de uma atividade. Em muitos 

momentos é preciso flexibilizar algumas questões em nome da tentativa de manutenção do 

estudante na escola e isso também faz parte do estabelecimento de um necessário diálogo que deve 

existir entre as partes envolvidas. 

Em toda a rede, em 2016 houve muitos problemas para a formação de turmas da EJA. A 

SMED reduziu muitas turmas nas escolas, alguns professores foram devolvidos (ficaram à 

disposição da Secretaria) e tiveram que procurar outra unidade na qual existisse vaga para que 

pudessem trabalhar. Como essa situação atingiu todas as escolas da rede, a tarefa de encontrar outra 

unidade à noite para trabalhar transformou-se em uma missão quase que impossível e 

extremamente angustiante para os professores no início do ano. O ano de 2016 foi, sem dúvida, um 

dos anos mais tumultuados que já vivi em todo esse tempo na rede. Fomos avisados sobre essas 

mudanças durante a semana pedagógica e isso gerou um clima de apreensão muito grande entre os 

professores.  

No início das aulas, tivemos, então, a confirmação de que alguns colegas teriam que sair da 

escola. Por pouco, eu mesma não saí. Tive que procurar os meus direitos, os critérios legais que 

garantiam a minha permanência na unidade escolar. Esse foi um processo muito desgastante, 

inclusive em razão do projeto de intervenção no mestrado que foi pensado e planejado para as 

turmas do noturno dessa escola. Na verdade, há alguns anos, passamos por esse momento de 

incertezas em nosso ambiente de trabalho no começo do ano letivo sob a alegação de que o turno 

está passando por um processo de “esvaziamento”, com um número reduzido de matrículas. Ocorre 

que, quando as matrículas são abertas, existe, pelo menos na unidade em que trabalho, uma boa 

procura por parte da comunidade. O que acontece, na verdade, é uma redução do quantitativo de 

alunos no decorrer do ano, especialmente, a partir do segundo semestre por razões ligadas, na 

maioria dos casos, às condições sociais das alunas e dos alunos.  

Por fim, com o auxílio da equipe gestora da unidade e com as argumentações legais que fui 

buscar através do sindicado, consegui assegurar a minha vaga na unidade escolar! 

                                                             
4 ANEXO C – Notícia que ilustra uma das situações de violência no bairro, que geraram a suspensão das aulas. 
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A minha situação no ano supracitado foi resolvida, mas a questão da evasão escolar no 

noturno constitui-se em um grande problema que a EJA está vivendo e que precisa ser discutido 

seriamente com os professores e os gestores das unidades para que sejam apurados os reais motivos 

desse fato e para que ações sejam pensadas e executadas para impedir o “desaparecimento” desse 

turno, dessa modalidade de ensino que é tão importante por seu caráter inclusivo e compensatório 

na medida em instrumentaliza um grupo de pessoas que não teve a oportunidade de acesso ou de 

permanência na escola na idade desejada. 

 

3.4 OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

Preciso ser o outro 

Para ser eu mesmo. 

 

(Mia Couto, 1999) 
 

A educação é um processo complexo que envolve muitos sujeitos divididos entre o que os 

individualiza e o que os torna parte de um todo, do coletivo. São identidades individuais e de grupo 

que se entrecruzam no espaço escolar ora de maneira conflituosa, ora com trocas produtivas que 

contribuem para o alcance de metas de ensino e aprendizagem. 

À noite, os alunos têm pouco tempo de convivência na escola. Muitos chegam do trabalho, 

vão direto para a sala de aula, não há intervalo e, em algumas situações, quando não são vizinhos, 

as relações se estabelecem somente no caminho para casa. Entre os mais jovens é mais comum a 

conversa nos corredores da escola e mesmo na sala de aula, mas mesmo assim, de maneira mais 

superficial. De todo modo, a escola é uma comunidade que envolve não só os alunos, mas também 

nós, professoras e professores, coordenadores, equipe gestora, pessoal de apoio e administrativo, 

segurança, comunidade e família, todos que, de alguma maneira, atuam nesse processo. Sendo 

assim, e para a realização deste trabalho, foi importante pensar: qual o papel de cada um de nós e 

de todos nós nisso? Quem sou? Qual a função da escola nesse contexto? Quem somos nesse 

caminho que estou trilhando no exercício da minha prática pedagógica e no PROFLETRAS? 

Não tenho dúvida de que esse período no curso proporcionou-me uma oportunidade muito 

valiosa de refletir sobre a minha práxis docente, rever alguns objetivos meus e dos meus alunos e 

planejar de acordo com as observações e conclusões que foram por mim pontuadas nesse processo. 

Passei a observar as individualidades que formam o coletivo da escola. Não quero dizer com isso 
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que essas questões relacionadas às pessoas, aos indivíduos na escola e fora dela passassem 

despercebidas por mim, mas o olhar da professora pesquisadora apurou a minha percepção para 

essas questões. 

Há profissionais na escola muito comprometidos com o trabalho que realizam e com 

questões que envolvem essa atividade que possui uma dimensão política – por mais que a queiram 

anular – fundamental para a formação de indivíduos conscientes e que participem de forma efetiva 

da sociedade. Muitas vezes isso depende de um despertar para si mesmo, para a sua realidade, o 

seu papel no mundo e para as possíveis formas de intervenção social.  

Uma situação que vivi na escola há alguns anos ilustra bem esse contexto de visão 

equivocada de si mesmo. Cheguei em uma turma, algumas alunas conversavam sobre uma situação 

de preconceito racial e social ocorrida em uma novela destinada a adolescentes. Havia muito 

entusiasmo na discussão e eu quis me inteirar do assunto. Ouvi de uma das alunas a seguinte 

narrativa: “Uma garota, professora, foi maltratada por uma mulher porque ela era negra e 

empregada doméstica. A mulher disse coisas horríveis pra ela e ela não fez nada! Fiquei com uma 

raiva! ”. Todas que participavam da conversa concordavam com a fala da colega e, pelas 

expressões, compartilhavam do mesmo sentimento de indignação. Então, perguntei: “E vocês, se 

estivessem nessa situação, fariam o quê? ”. A resposta que obtive, para minha surpresa, foi: “Ah, 

professora, eu não faria isso com uma pessoa por ela ser negra e empregada! ”. 

A minha pergunta foi dirigida a um grupo de alunas negras, moradoras da periferia da 

cidade; algumas, filhas de empregadas doméstica ou elas próprias pessoas que desenvolvem essa 

atividade, esperando que se colocassem, por uma questão de identificação, no lugar da pessoa que 

foi discriminada e elas responderam do lugar de quem oprime. Por que isso acontece? Não foi uma 

situação isolada, pois a partir dela pude observar que isso ocorre com certa frequência. 

Esse é um problema que precisa de enfrentamento em uma educação que atenda às classes 

populares. Na sua obra Pedagogia do oprimido, Paulo Freire trata a seguinte questão: 

 
O grande problema está em como poderão os oprimidos, que se ‘hospedam’ ao 

opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da 

pedagogia da sua libertação. Somente na medida em que se descubram 

‘hospedeiros’ do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua 

pedagogia libertadora. Enquanto vivam na dualidade em que ser é parecer e 

parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo (FREIRE, 1987, p. 17). 
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Essa constatação enseja a premissa da conscientização de si (e do outro) para um trabalho 

de educação que seja libertador, que promova uma mudança de estruturas nas relações de poder 

que estão presentes na sociedade e, evidentemente, na escola, que é parte integrante desse todo. O 

caminho para que isso ocorra certamente é exercício de um aprendizado reflexivo e significativo 

para os nossos estudantes. Essa é uma tarefa que exige escuta, pesquisa e identificação; 

reconhecimento de si e do outro. No caso dessas alunas, o racismo estava se manifestando não 

através de uma declaração explicitamente apresentada; mas pelo que não foi revelado: o 

pertencimento ao grupo da pessoa que estava sendo vitimada pelo preconceito. Assumir a fala do 

opressor é uma forma de apagar a voz do oprimido. Assim: 
 

Além da linguagem falada, o racismo e o sexismo se revelam também na escola, 

através da linguagem silenciada. A linguagem não verbal, expressa por meio de 

comportamentos sociais, formas de tratamento, tons de voz, gestos atitudes, 

transmite valores preconceituosos e discriminantes, comprometendo o 

conhecimento a respeito da diversidade presente no seu interior (ALMEIDA, 

MARIANA & MAIA, 2011, p. 381-382). 
 

São estabelecidas através da linguagem relações de poder significativas. Além de situações 

como a descrita, no ambiente escolar, essas relações atingem frequentemente o caráter de 

enfrentamento no discurso autoritário da equipe gestora para controlar a violência que está cada 

vez mais presente na escola; na fala do aluno que muitas vezes “ostenta” a sua convivência com a 

marginalidade para intimidar uma possível repressão; e na postura distante, indiferente ou agressiva 

do professor para manter certa autoridade.  

Na EDAM encontramos, apesar das muitas e inevitáveis adversidades, um ambiente 

favorável para a realização de muitas atividades: alguns professores e funcionários são (ou foram, 

como no meu caso) moradores da comunidade e até alunos da escola. Isso estabelece uma relação 

de identidade com o grupo. O conhecimento dessas inter-relações que ocorrem no âmbito da escola 

representa instrumentos indispensáveis para a análise dos fatores que interferem no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que, de fato, contribuam para o processo de construção 

do conhecimento. Eis a relevância do PROFLETRAS, na medida em que esse é um trabalho de 

campo, de vivência do cotidiano escolar, de natureza etnográfica, que busca a interação de todos 

os atores comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem, e que possui, segundo André 

(2012), três aspectos que devem ser destacados: 
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São dimensões muito inter-relacionadas, que levam em conta: (1) o encontro 

professor-aluno-conhecimento nas situações sociointeracionais de sala de aula; 

(2) as relações construídas pelos agentes da instituição escolar; e (3) os fatores 

socioculturais mais amplos que afetam a dinâmica escolar (ANDRÉ, 2012, p. 35). 
 

Cabe, então, que nos reconheçamos na dinâmica desse processo. Esse é um desafio diário, 

que percebemos e discutimos, inclusive, durante o mestrado, nas aulas e nas trocas de experiências 

com os colegas. As discussões sobre as contribuições que ainda precisam ser dadas por todos nós 

para o PROFLETRAS para que, de fato, a escola tenha o espaço que precisa dentro da universidade 

e vice-versa. É preciso que haja pesquisas que fomentem um movimento de construção de saberes 

no espaço escolar e estimulem a constante formação de professores pesquisadores que atuem na 

educação básica. 

 

3.4.1 A professora/pesquisadora 

 

Mesmo não sendo o Brás Cubas de Machado de Assis, opto por começar esta escrita de 

mim por uma memória mais recente. Ao ser aprovada para o ingresso no mestrado no final do ano 

de 2014, comecei a providenciar a minha licença para aprimoramento profissional, primeiramente 

na rede estadual de ensino, um dos meus vínculos empregatícios, para que eu pudesse dar conta 

das exigências que certamente viriam com o curso. Ao iniciar o ano letivo de 2015, sabia que, caso 

o meu pleito fosse atendido, não ficaria muito tempo com as turmas com as quais comecei a 

trabalhar. Dei entrada no processo em março e, em abril, fui liberada das minhas funções na escola 

da rede estadual. Tratei, então, de comunicar o meu afastamento para os alunos. Tive um retorno 

muito afetuoso por parte dos estudantes, mesmo não tendo, até então, um contato muito longo com 

alguns deles, pois estávamos no início do ano.   

Recebi de uma aluna que não estava na escola no dia em que comuniquei a minha saída 

uma postagem que chamou a minha atenção, não somente pela delicadeza das suas palavras, mas 

também pela forma como ela me identificou. O texto, publicado em uma rede social, foi o seguinte 

que agora transcrevo: “logo agora q eu estava me habituando se é do querer e da vontade de Deus 

e é por uma boa causa q assim seja. Se algum dia Deus quiser, minha contadora de história 

favorita... eu espero q a próxima professora ou o próximo professor seja tão bom e extrovertido 

como a senhora é, sua linda (...) amo de verdade”.  
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Como fui por ela identificada? Contadora de história! O que isso tem a ver com a forma 

como venho me constituindo como profissional e com o meu projeto de intervenção? Tudo! 

Primeiro, é uma confirmação da minha relação com os meus alunos que sempre permitiu uma 

troca de experiências que se mostrava além dos muros da escola, ampliando o conceito de leitura, 

escrita e interpretação; depois, porque me remete a uma série de experiências pessoais 

que estão muito ligadas com essa questão de contar histórias.  

Hoje, como profissional que trabalha na área de educação e, mais especificamente em 

língua portuguesa, em vários momentos, as experiências que vivi para aprender a ler e a escrever 

surgem em minha mente. Meu pai sempre foi muito rigoroso com essa questão de educação e, 

em razão disso, lembro-me das cobranças que ele fazia quando chegava em casa à noite, mesmo 

antes de eu ingressar na escola para ser oficialmente alfabetizada. Digo oficialmente porque 

eu tinha, antes da escola, contato com livros ilustrados e com a prática de contar e ouvir histórias. 

Também tive um ambiente favorável à vivência de experiência com livros e/ou situações que 

criaram em mim uma grande expectativa com relação a eles.  

Lembro-me, por exemplo, do prazer que sentia quando ficávamos à noite em casa, 

apagávamos a luz e, em círculo (com algumas amigas convidadas), contávamos “histórias 

inventadas”; ouvíamos também contos tradicionais, numa vitrolinha portátil, que vinham 

daqueles discos de vinil coloridos. Guardo em minha mente algumas delas no ritmo em que eram 

contadas!  

Nesse aspecto, posso afirmar que tive uma experiência positiva nos primeiros contatos 

com a leitura e que isso foi muito importante no início da minha vida escolar. Participei também 

de um grupo do movimento Bandeirante que, grosso modo, é similar ao escotismo e, deixando 

de lado todas as discussões relacionadas ao gênero e à ideologia que podem advir desse tipo de 

movimento, há lembranças positivas dessa época, ligadas a experiências com leitura e escrita que 

foram muito interessantes: criação, contação de histórias e dramatização. 

Em meus primeiros anos de estudo, na Escola Paroquial Bom Jesus dos Milagres, uma 

instituição escolar que, como o nome já sugere, era ligada à Igreja Católica, também vivi boas 

experiências. Com o tempo, em minha atuação como profissional de educação, avaliei a 

importância desse início do meu contato com a cultura letrada de forma muito positiva, pois já 

ouvi (e ainda ouço) relatos extremante traumáticos dos meus alunos sobre esse processo na vida 

deles.  
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 Fiz a opção pelo curso de Letras, sendo aprovada, no mesmo ano, na Universidade 

Católica e na Universidade Federal, tendo feito a opção por essa última. Em minha vida 

acadêmica, meus estudos foram concentrados no campo da literatura. Essa tendência (ou 

preferência) foi confirmada depois quando retornei para fazer uma especialização na mesma 

instituição. O meu Trabalho de Conclusão de Curso, em 1998, teve como título “O 

narrador/contador de estórias em A menina de lá, Guimarães Rosa”, e tive como orientadora 

a professora doutora Doralice Fernandes Xavier Alcoforado, falecida em 2007, e da qual guardo 

grandes lembranças e relevantes ensinamentos. No decorrer dessa pós-graduação, elaborei 

trabalhos que me levavam para esse universo da literatura, como “A construção do sonho no texto 

literário”, orientado pela professora doutora Evelina Höisel; e, até mesmo quando o foco era o 

tratamento de aspectos linguísticos e estruturais do texto, a questão da narrativa esteve presente, 

a exemplo do trabalho intitulado “Mundo narrado X mundo comentado – tempo e aspectos dos 

verbos”, orientado pela professora doutora Maria Del Rosario Suarez Alban.   

Essas experiências de pesquisa nutriram-me de expectativa com relação ao trabalho com 

narrativas em minha vida profissional. Ao começar na docência, em uma instituição particular de 

ensino, atuei como professora de literatura, mas não foi ainda nesse período que pude 

desenvolver atividades relacionadas a esse tópico.  

Em 1997, com o ingresso na rede municipal de ensino de Salvador, comecei a ter contato 

com uma realidade, até então, desconhecida para mim, apesar de eu ser oriunda de uma família 

de trabalhadores: a vivência muito próxima de crianças com a violência em seus múltiplos 

aspectos. 

Essas histórias acabaram guiando-me para um planejamento que me oportunizasse a 

escuta de meus alunos, pois muitos ou silenciavam-se, em decorrência de uma série de processos 

traumáticos pelos quais passaram na escola e também fora dela, ou falavam muito, de maneira a 

inibir os outros colegas e até mesmo os professores, para demonstrar o seu desinteresse pelo que 

a escola lhes oferecia; não tinham a experiência da escuta. Algumas atividades mostraram-se 

muito exitosas nesse sentido, especialmente aquelas que tinham como ponto de partida a 

experiência de vida da comunidade, os seus interesses e, sobretudo, as suas histórias.  

No início das minhas atividades na EJA, na EDAM, as turmas eram, em sua maioria, 

formadas por adultos, que haviam deixado os estudos há muito tempo (alguns com relatos muito 

negativos dessa experiência). Alguns tinham um percurso que, muitas vezes, envolviam a 
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necessidade de deixar a cidade natal para tentar uma vida melhor aqui em Salvador, onde 

formaram família; e, outra vez, muitas histórias de violência doméstica. Com a juvenização da 

EJA, o convívio intergeracional, no início, foi muito conflituoso, pois ficava muito claro que 

havia interesses muito díspares entre esses grupos, o que não facilitava muito o trabalho do 

professor em sala de aula. No decorrer dos anos, acabamos, como professores, desenvolvendo 

algumas estratégias para diminuir os conflitos que surgiam desse “embate” de gerações, 

favorecendo esse contato, através da troca de experiências. Enfim, a utilização das narrativas de 

vida tornou-se, inclusive, uma forma de contribuir para o diálogo entre gerações, uma 

metodologia para construção de conhecimentos. No momento da intervenção, por exemplo, isso 

fica evidente no instante em que discutimos em sala de aula um trecho do Diário de Bitita, de 

Carolina Maria de Jesus, quando os estudantes mais velhos relatam como acontecia o convívio 

entre alunos e professores (p. 68-69). 

No ano de 2001, fui selecionada pela rede municipal de ensino para participar, em 

Fortaleza, de um treinamento para elaboração de itens para o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), 

vinculados ao MEC, responsáveis pela construção de instrumentos de avaliação da educação 

básica. Participei por um período desse processo de elaboração que considerei muito importante 

para que eu adquirisse maiores informações sobre a Matriz Curricular e sobre o que estava sendo 

esperado dos nossos alunos nas avaliações externas como a Prova Brasil. 

No ensino médio da rede estadual, apesar de todas as especificidades que diferem essas 

turmas das outras, percebi nelas também questões similares, ligadas à relação com a escola e às 

ligações familiares e sociais. Também essas demandas acabaram guiando os meus planejamentos 

no sentido de dar voz às expectativas desse grupo.  

Em 2008, participei de uma seleção para um curso de Especialização em Competências 

Educacionais da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC). Fui aprovada e esse também 

representou um período de muito aprendizado, sobretudo pelo contato com os colegas. 

Desde a seleção para o ingresso no mestrado, em setembro de 2014, vivenciei, muito 

provavelmente, as situações mais intensas da minha própria história de vida. Fui fazer a prova 

ainda sob o impacto de um acontecimento que devastou emocionalmente a minha família: o 

assassinato de meu sobrinho mais velho, Marcelo, um mês antes. Esse fato quase motivou a 

minha desistência na participação da seleção. É muito difícil lidar com uma perda dessas! Em 
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2015, já cursando o mestrado, foi a vida que invadiu a minha história: minha filha Jéssica 

engravidou. Não foi uma gravidez planejada, esperada, mas a perda anterior permitiu-me 

perceber o ganho que isso poderia representar. Não foi diferente! O nascimento de Íris, minha 

neta, em janeiro de 2016, representou uma renovação muito importante para mim, 

impulsionando-me para a necessidade de reconstrução emocional e profissional. Acompanhei 

intensamente o processo de sua chegada, vi o seu nascimento, vivo o seu desenvolvimento. Saí 

da maternidade às pressas, sem dormir, direto para fazer o exame de proficiência em língua 

estrangeira. Tudo deu certo, até que.... já estávamos notando uns lapsos de memória de meu pai, 

que foi aos poucos se agravando. Muitas consultas, exames e ele foi diagnosticado com Mal de 

Alzheimer. Vivi situações complicadas e difíceis relacionadas a esse processo. E, justamente 

nesse momento em que construo este memorial dissertativo, tenho sido eu mesma responsável 

por recontar a história da minha família, através de fotos, texto, fatos para ele, muitas vezes 

situações e informações tão importantes, mas que logo se apagam de sua memória e começamos 

tudo outra vez. Estou sendo, portanto, duplamente memorialista. O tratamento tem dado certa 

estabilidade à situação de meu pai, entretanto, ainda é muito difícil! 

Voltando ao começo (ou ao final), quando aprovada para o ingresso no PROFLETRAS, 

já estava certa de que deveria desenvolver meu projeto em uma linha que envolvesse o trabalho 

com narrativas, relato pessoal, gêneros textuais e sequência de atividades. O curso deu-me o 

embasamento teórico para que isso fosse colocado em prática e eu fizesse uma análise da maneira 

como venho desenvolvendo as minhas atividades como educadora e das situações que, dentro e 

fora da escola, conduzem essas ações, fazem parte de toda a dinâmica do cotidiano escolar e se 

refletem na forma como os alunos aprendem e como isso repercute no uso que eles fazem do 

conhecimento que é construído, também em sala de aula.  

 

3.4.2 TAP V- D: A turma da intervenção 

 

Em 2016 eu fiquei com três turmas (B, C e D) da EJA II, TAP V, para lecionar; tendo 

estabelecido que iria analisar os dados de apenas uma das turmas para o projeto que pretendia 

executar: a turma do TAP V-D. O grupo possuía um perfil etário bastante diversificado, com  

alunos adolescentes, alguns, inclusive, que chegaram bem depois do início do ano letivo, quatro 

alunos com histórico de repetência ou abandono no TAP V, e um aluno portador da Síndrome de 
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Down, que frequenta às aulas com a sua mãe, também aluna do grupo, além de outros alunos que 

são trabalhadores. 

Os estudantes do noturno possuem uma frequência flutuante. As turmas vão se reduzindo 

no decorrer do ano, em especial, a partir do segundo semestre, depois do recesso junino. Outro 

complicador para o meu projeto era o fato de as aulas nessa turma ocorrerem sempre nos dois 

primeiros horários em todos os dois dias da semana. Esse foi um desafio que também quis me 

propor, pois se apresenta como uma dificuldade para o desenvolvimento das atividades o fato de 

os alunos não chegarem no início do primeiro horário, alegando compromissos com o trabalho, 

problemas no trânsito e/ou com o transporte, o que quase que inviabiliza as primeiras aulas. 

Evidentemente que esses fatores têm que ser levados em conta, pois realmente interferem 

na pontualidade desses estudantes nas aulas, mas eu queria verificar se havia também uma 

questão de acomodação à situação, uma falta de compromisso com as atividades que acabavam 

por causar esse esvaziamento da turma nos primeiros horários de aula. Quando apresentei o 

projeto do qual eles fariam parte, expus a importância da participação e da frequência de cada 

um estudante, pois teríamos uma sequência de ações a ser seguida e a ausência deles em uma 

etapa poderia prejudicá-los na compreensão das seguintes. Houve dias em que cheguei à sala sem 

que nenhum aluno estivesse presente. Arrumava a sala em semicírculo. Aos poucos eles iam 

chegando e iniciávamos a leitura de textos, as conversas, rememorávamos o tínhamos feito na 

aula anterior e o que estava planejamento. Percebi que, com o tempo, eles se conscientizaram da 

importância de estarem acompanhando o andamento das atividades e começaram a chegar mais 

cedo ou, pelo menos, o mais cedo possível. Aqueles que chegavam mais tarde justificavam-se e 

procuravam saber o que precisaria fazer para acompanhar as atividades. Para mim, esse foi um 

ganho muito grande, pois denotava um interesse por parte dos alunos no que estava sendo 

realizado. 

Essa é uma turma considerada jovem no TAP V, com a maioria dos alunos com idades 

que variam entre 16 e 20 anos. São alunos, em grande parte, trabalhadores que atuam no comércio 

informal do bairro ou como autônomos (faxina, confecção e venda de roupas e comidas). Em 

comum, eles têm uma história de muita dificuldade de leitura e escrita. Isso se dá por razões 

como: na leitura, há uma prática mecânica e periférica, baseada em memorização, sendo 

necessária a desvinculação dessa prática do processo interacional, além do problema da falta de 

planejamento nas atividades; na escrita, há um processo de aquisição que não leva em conta a 
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participação do sujeito aprendiz na representação gráfica da língua, diante de um exercício 

artificial, desvinculado das necessidades comunicativas do sujeito, além da ênfase de aspectos 

não relevantes da língua e também da falta de planejamento (cf. ANTUNES, 2003, p. 24-27). 

Que relevância é essa? A escola, muitas vezes, apresenta ao aluno uma realidade paralela 

à dele e extremamente hostil. Esse, aliás, é um fator que gera o afastamento do aluno da EJA da 

escola. Em língua portuguesa, podemos facilmente observar isso “porque à variedade padrão e 

às variedades populares cabem funções bem distintas (e) grande parte da população não é 

bidialetal já que o acesso à língua padrão é muito restrito” (BORTONI-RICARDO, 2001, p. 122). 

Esses alunos, que já trazem um histórico de exclusão, têm essa realidade reforçada a todo o 

momento em um espaço que lhes deveria garantir o contrário: a inclusão.   

Em todas as etapas e modalidades de ensino essas dificuldades podem ser observadas, 

mas não há dúvida de que o trabalho com a escrita para alunos da EJA apresenta problemas 

potencializados em razão de um maior distanciamento que esses estudantes possuem dessa 

prática, apesar de reconhecerem a importância do seu domínio, fato também comum em uma 

sociedade grafocêntrica como a nossa.  

No TAP V, turma D, os educandos, em sua maioria, disseram, em uma conversa de 

apresentação, no início do ano letivo, que não tinham o hábito de leitura, que não gostavam de 

ler e de escrever. Eles apontaram o trabalho como responsável pela baixa frequência nos anos 

anteriores, pela dificuldade com o estudo e, como consequência, pelas repetências e evasões. 
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4 PROFLETRAS 
 

Eu quero desaprender para aprender de novo. 

Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. 

 

(Rubem Alves)5 

 

Antes mesmo do início das aulas no PROFLETRAS já comecei o contato com alguns 

colegas através das redes sociais e também, de maneira mais estreita, com Lúcia Rachel Rangel, 

minha colega da EDAM, também aprovada para o mestrado. Esses contatos iniciais fomentaram 

conversas sobre a expectativa com relação ao curso e à forma como iríamos conciliar os nossos 

compromissos com as escolas e as exigências do mestrado. 

Uma turma que teve início com 14 alunos terminou com 10. Alguns, por razões variadas, 

não puderam concluir esse percurso, mas cada um deles deixou uma marca em mim que agora faz 

parte inegavelmente da educadora e pesquisadora que sou hoje. Desde o primeiro momento 

quando, na apresentação da turma, ficamos impactados com a saída desesperada do colega Bruno 

D’Almeida que acabara de receber a notícia de que seu pai não estava passando bem e a posterior 

confirmação do seu falecimento foi sendo estabelecida uma relação muito forte entre todas as 

pessoas que estavam ali formando a nova turma do PROFLETRAS.  

As discussões, as reflexões e atividades me proporcionaram contato com teorias 

relacionadas com o universo da educação e com pensadores sobre o assunto. Algumas dessas 

teorias e desses pensadores foram revisitados, pois já os conhecia da época da graduação e de 

algumas oportunidades de especialização; outros, foram-me apresentados mais estreitamente 

através das disciplinas do curso e, certamente, representam um acréscimo muito grande na minha 

formação como educadora. Gostaria, no entanto, de ressaltar aquilo que julgo de mais importante 

nesse meu período de formação: o contato com os colegas!  

Passamos por momentos de total desconstrução de concepções de práticas docentes que os 

anos em sala de aula nos fizeram edificar; alguns outros tantos momentos de confirmação de nossas 

práticas; e, o mais importante, trocamos experiências fundamentais para que possamos a todo 

momento nos construir. 

                                                             
5 Pensamento de Rubem Alves, disponível no site do Instituto Rubem Alves 
(www.institutorubemalves.org.br/acervo/pensamentos)  

https://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
http://www.institutorubemalves.org.br/acervo/pensamentos
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A primeira disciplina do curso, Elaboração de Projetos e Tecnologia Educacional, sob a 

orientação do professor doutor Márcio Ricardo Coelho Muniz, foi a oportunidade para que 

refletíssemos sobre o que pretendíamos com o mestrado, a concepção, a condução da pesquisa e a 

estrutura do curso. Riquíssimas discussões foram realizadas, oportunizado uma maior aproximação 

entre nós: alunas/alunos e o curso. Ao final da disciplina, elaboramos um anteprojeto de pesquisa 

para que fosse definido o orientador de cada um nós no projeto. A minha orientadora, então, ficou 

sendo a professora doutora Mônica de Menezes Santos.  

No semestre seguinte, comecei a estabelecer relações diretas das discussões em classe com 

a minha realidade em sala de aula. As aulas de Alfabetização e Letramento, com a professora 

doutora Simone de Souza Assumpção, levaram-me a uma rotina intensa de leitura sobre o assunto, 

o que me ajudou a entender muitas situações que vivia em sala. Lemos, estudamos, discutimos e 

pensamos sobre letramento (ou letramentos), ou seja, a leitura, a escrita e a oralidade percebidas a 

partir de práticas sociais. Através dessas reflexões desenvolvidas, pude repensar sobre a realidade 

dos meus alunos; alguns com sérios problemas de leitura e de escrita, melhor dizendo, de um tipo 

de letramento que é a alfabetização, mas que possuem, por suas experiências de vida, sua 

participação em outras agências como a igreja e centros comunitários, refinados níveis de 

letramento que, muitas vezes, não são considerados no ambiente escolar. São pessoas que atuam 

no comércio, mobilizam pessoas através da conversa e, contraditoriamente, experimentam 

insucessos na sua trajetória escolar. 

Citei a minha experiência como elaboradora de itens da SAEB. Pois bem, muitas vezes, o 

olhar do professor está no conteúdo da prova, nos assuntos da disciplina cobrado e não há uma 

atenção para os múltiplos letramentos exigidos no manuseio da avaliação, na postura que deve ser 

observada durante a realização desses exames. Em relação a isso, fazendo um estudo de caso, 

Kleiman (2003) destaca: 

 

Qualquer prova faz demandas consideráveis de letramento: suportes complicados, 

com folhas de rosto, cadernos de textos e de perguntas (no caso de referência, 

exigia-se também o manuseio de dois documentos separados), gabaritos para as 

respostas, com lacunas, linhas, números; tarefas específicas como ler, encontrar a 

informação, copiar, preencher lacunas, enfim, um conjunto que acarreta 

dificuldades praticamente insuperáveis para sujeitos com pouca ou nenhuma 

escolaridade (KLEIMAN, 2003, p. 222). 
 

A situação citada é verdadeiramente pertinente se relacionada com a realidade observada 

nas escolas. Recordo uma situação, ocorrida há alguns anos, que inclusive relatei em uma das 



45 
 

aulas da disciplina Estratégias do Trabalho Pedagógico com a Leitura e a Escrita, com a 

professora doutora Raquel Neri Bezerra, em que, no noturno, chegou uma dessas avaliações 

externas para que fosse aplicada nas turmas. Os alunos não tinham sido avisados de que seriam 

submetidos àquela prova e nem estavam acostumados a esse tipo de avaliação. Houve um início 

de tumulto, pois os estudantes começaram a bombardear os professores que estavam na sala como 

fiscais com perguntas de como responder às questões apresentadas. A grande maioria não sabia 

o que fazer com os gabaritos e com os questionários socioeconômicos. Isso ainda pode ser 

observado hoje, quando professores elaboram provas com uma estrutura desconhecida pelos 

alunos. Muitas vezes, em momento algum, por exemplo, houve um estudo e/ou uma aplicação 

de questões de múltipla escolha com os alunos para que depois eles se deparassem com esse tipo 

de cobrança no momento da avaliação; essa, por mais incrível que possa parecer, é uma 

reclamação constante nas turmas da EJA. 

Ainda no segundo semestre do PROFLETRAS, com as disciplinas Fonologia, Variação e 

Ensino e Texto e Ensino, ministradas respectivamente pelo professor doutor Júlio Neves Pereira 

e pela professora doutora Alvanita Almeida Santos, levamos exemplos das nossas salas de aula 

relacionados à escrita e às questões da oralidade para analisarmos. Foi muito importante, para a 

execução do meu projeto, o embasamento teórico adquirido durante esses estudos para a análise 

e o tratamento dado aos casos, como o entendimento de fatores fonológicos que interferem na 

leitura, na escrita e na produção oral dos estudantes. Em Texto e Ensino, o estudo sobre as 

concepções de texto e gêneros textuais foram essenciais para a organização do projeto que 

pretendia executar, principalmente, a observação, como defendem Koch e Travaglia (1992), do 

texto como um elemento que atende a uma função comunicativa reconhecida e reconhecida pelos 

usuários da língua: 

 

Texto é uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), 

que é tomada pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), em uma 

situação de interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e 

como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, 

independentemente de sua extensão (KOCH & TRAVAGLIA, 1992, p. 8-9). 

 

Essa é uma perspectiva de entendimento de texto que nos leva a pensar nos envolvidos 

no seu processo de produção – falante, escritor/ouvinte, leitor – fora dos parâmetros geralmente 

adotados na escola, que não levam em consideração essa questão interativa, participativa da 
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elaboração do texto. Há ainda as questões que interferem no processo, ligadas à estrutura social 

que fazem que possamos entender o texto, segundo Marcuschi (1983), da seguinte forma: 

 

[…] o texto deve ser visto como uma sequência de atos de linguagem (escritos 

e falados) e não uma sequência de frases de algum modo coesas. Com isto, 

entram, na análise do texto, tanto as condições gerais dos indivíduos como os 

conceitos institucionais de produção e recepção, uma vez que estes são 

responsáveis pelos processos de formação de sentidos comprometidos com 

processos sociais e configurações (MARCUSCHI, 1983, p. 22). 
 

Há toda uma estrutura social que envolve a produção escrita na escola, mas que não se 

restringe ao ambiente escolar uma vez que, como educadores, precisamos estar atentos para o 

desenvolvimento e, sobretudo, para o planejamento de nossas atividades. Ainda sobre isso, é 

importante a observação de como esses fatores atuam no coletivo, no grupo e não só 

individualmente.  

No terceiro semestre da minha formação, com a professora doutora Ana Lúcia Silva 

Souza, na disciplina Gramática, Variação e Ensino, as reflexões fomentadas anteriormente foram 

confrontadas com a minha vivência em sala de aula. Nos encontros e leituras que nos convidavam 

a pensar sobre o ensino de gramática na escola percebemos a questão do preconceito linguístico, 

o qual muitas vezes, ao invés de ser combatido, é ratificado no ambiente escolar. Notamos ainda 

como somos frequentemente responsáveis pelo silenciamento de grupos que veem no estudo a 

possibilidade de uma participação social mais efetiva, mas não encontram nesse ambiente eco 

para as suas necessidades. Há no estudo da língua na escola uma tentativa de apagamento de 

registros que fujam do que é socialmente aceito, mas que são geralmente marcas identitárias 

importantes.  

Na disciplina ministrada pela professora doutora Simone de Souza Assumpção, 

Alfabetização e Letramento, discutimos um conceito que se aplica à situação de exclusão vivida 

pelos nossos alunos na escola: diglossia. Linguisticamente, diz respeito à coexistência de duas 

línguas distintas em um mesmo espaço geográfico e utilizadas por uma comunidade. O uso de 

uma ou outra dependeria de uma situação específica. Tfouni, Monte-Serrat e Martha (2013) 

relacionam assim esse conceito à realidade escolar: 

 

O que ocorre é que, no momento em que a criança pobre entra na escola e 

precisa dominar a língua escrita, há uma situação de diglossia, que afeta a 

identidade do sujeito, visto que ele se vê colocado diante de duas línguas, e 

somente uma delas lhe é plenamente acessível (não é a que proporciona o 
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sucesso: esta é a língua da escola) (TFOUNI, MONTE-SERRAT e MARTHA, 

2013, p. 33). 

 

Considero essa relação muito ilustrativa das situações que ocorrem na escola. Quantas 

vezes aquela aluna, aquele aluno falante, que encontramos nos corredores, entre uma aula e outra, 

quando convidados a participar de alguma discussão na sala, diz: “não sei falar, professora! ”. O 

que essa declaração denota? Que ele não sabe falar aquela “língua” que lhe será cobrada pelos 

professores.  

As autoras ainda discorrem sobre a razão dessa distância entre a fala do aluno e o estudo 

da língua na escola dessa forma: 

 

É preciso levar em consideração que aprender a ler e escrever não é tarefa fácil 

para os membros da classe pobre. Além da exigência de dominar a norma 

padrão (que não é aquela que usam no cotidiano), há toda a questão da 

simbolização do código escrito, das regras escolares, das exigências, às vezes 

absurdas, do discurso pedagógico; enfim, é como se o aprendiz entrasse em 

outro país, onde se fala outra língua e onde há regras de comportamento 

diferentes (TFOUNI, MONTE-SERRAT e MARTHA, 2013, p. 33). 
 

Considero muito pertinente essa ideia para compreendermos o que explica o desinteresse 

do aluno pelo que a escola lhe oferece, a distância que advêm disso, gerando a repetência e a 

evasão tão comuns em nossas escolas e, em especial, nas classes do noturno. 

Em Aspectos Sociocognitivos e Metalinguísticos da Leitura, com a professora doutora 

Simone Bueno, as leituras e os estudos sobre os processos cognitivos e a sua relação com os 

letramentos representaram um exercício importante de como se dá o processo de aquisição da 

linguagem, sobretudo pelo espaço que se formou para discussão das teorias que podem alicerçar 

a prática docente. 

Desde a minha graduação, concentrei os meus estudos para a área da literatura, porém, 

como educadora, no fundamental II, sentia certa dificuldade em levar o texto literário para sala 

de aula. Uma série de obstáculos surgia quando eu pretendia elaborar um planejamento que 

contemplasse esse aspecto do estudo da língua. No ensino médio, essa situação transcorria de 

maneira mais tranquila e muito prazerosa. Planejei e executei algumas atividades muito exitosas 

com a participação ativa dos estudantes. Foram experiências marcantes para mim e para os 

educandos, muitos dos quais hoje meus amigos e que, frequentemente, atestam a importância 

dessas atividades para a sua formação crítica e de leitores. No último semestre da minha formação 

no PROFLETRAS, tive a oportunidade de apresentar algumas dessas experiências na disciplina 
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Literatura e Ensino, sob a orientação das professoras doutoras Mônica de Menezes Santos e 

Suzane Lima Costa. Essa disciplina, por sinal, para mim, teve o mérito de me subsidiar com 

teorias valiosíssimas nesse campo da literatura, mas, sobretudo, a importância de confirmar 

algumas de minhas práticas. É muito importante, depois de tantos anos de dedicação à educação, 

essa validação de nossas ações. 

Antes dessa disciplina, em Leitura do Texto Literário, também com a professora doutora 

Mônica de Menezes Santos e com a professora doutora Alvanita Almeida Santos, através dos 

leituras e estudos realizados, percebi o quanto a leitura do texto de caráter mais polissêmico é 

negligenciada na escola. Especialmente nas turmas da EJA, o planejamento que vise à leitura de 

textos literários é “esquecido” como se ali não houvesse espaço para esse tipo de letramento. 

Elaborei material para trabalho com texto literário que, durante a minha intervenção, foi utilizado 

com muito êxito em minhas aulas.  

Essa experiência de elaboração do material a ser utilizado nas turmas foi também 

exercitada em Produção de Material Didático em Língua Portuguesa, ministrada pela professora 

doutora Alba Valéria Tinoco Alves da Silva, de forma muito bem-sucedida.  

O exercício de elaboração de material deve estar presente na prática de todos os 

educadores, pois envolve a articulação de habilidades que lhes permite a observação do contexto 

social que envolve a escola (além do seu espaço físico); os sujeitos que ali atuam para o 

desenvolvimento do trabalho, os alunos, de maneira especial, reconhecendo e valorizando as suas 

expectativas com relação a essa agência de letramento, à sua história de vida e à identidade do 

corpo discente através de suas práticas sociais, da sua atuação na sociedade e da sua linguagem, 

ou melhor, linguagens. 

O meu percurso no PROFLETRAS permitiu que eu percebesse, com mais clareza, a 

dimensão política dessas ações que envolvem estudo, reflexão, planejamento e execução de 

atividades que possam instrumentalizar o educando para uma participação mais crítica na 

sociedade. Para isso, é preciso o comprometimento de quem ensina, pois como observa Freire, 

“Sua experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer uma 

formação do ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua prática” (FREIRE, 1993, 

p. 28). 

Pontuo, evidentemente, por tudo até aqui ressaltado que reconheço o saldo positivo que 

obtive na realização do mestrado profissional, mas julgo importante destacar que algumas 
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situações precisam ser revistas com relação ao tratamento dado a algumas questões que vão desde 

a estrutura física oferecida até o modo como o PROFLETRAS é visto dentro da comunidade 

universitária. Como forma de ilustrar essas questões, cito aqui dois problemas que 

experimentamos no decorrer do curso: o primeiro de respeito à estrutura física. Muitas vezes 

encontramos dificuldade de encontrar espaço e equipamentos disponíveis para as aulas, fato que, 

sem dúvida, interfere negativamente na execução da proposta de ensino elaborada. 

O segundo está relacionado à forma como esse curso ainda é visto na/pela universidade. 

Isso, aliás, pode explicar, em parte, o primeiro problema levantado. Eu sempre pensei em fazer 

um mestrado que contribuísse efetivamente para a minha prática de ensino. Vi, na proposta do 

PROFLETRAS, uma possibilidade para que isso ocorresse. Creio que a universidade deveria 

conceber a experiência de um mestrado profissional na área de educação como algo 

extremamente importante, pois implica em um trabalho de base, com agentes multiplicadores 

(professoras e professores) que estão lidando com indivíduos (alunas e alunos) que atuarão no 

mercado de trabalho, na comunidade, interagindo socialmente, alguns na própria universidade; e 

um investimento nos profissionais que estão nas escolas hoje, na sua formação, na sua 

instrumentalização teórica e pratica, é também um investimento nos estudantes e, sobretudo, na 

sociedade, mas a nossa observação, em alguns momentos, era a de que o mestrado profissional 

ainda é percebido, dentro da universidade, como algo “menor” quando comparado ao acadêmico. 

Em maio de 2016, ocorreu o SePesq (Seminário de Pesquisa Estudantil em Letras). Esse 

evento tem uma relevância muito grande na comunidade universitária, pois permite a troca de 

informações sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e, ao mesmo tempo, contribui para 

o crescimento dos participantes, pois lhes permite (re)dimensionar o seu trabalho pelo que é 

apresentado pelos outros pesquisadores. Acontece que, para nós, estudantes do PROFLETRAS, 

houve um momento impactante e frustrante durante uma das palestras, quando foram 

apresentadas as linhas de pesquisas e os cursos desenvolvidos na universidade e o PROFLETRAS 

não foi citado. Nosso grupo, sentindo-se incomodado, manifestou-se contra àquela postura que, 

claramente reflete esse olhar ao qual me referi de menor importância sobre o curso. A situação 

foi, no momento contornada, tornou-se alvo de discussão nas aulas que sucederam o evento e, de 

certa forma, acabou contribuindo para uma maior coesão do grupo, mas essa é uma questão que 

deve ser pensada e revista para que o curso e seus participantes tenham o valor e o respeito a que 

fazem jus. 
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5 OS PROCESSOS DE ESCRITA 

 

 

Uma das mais sérias questões que envolvem o ensino da língua na escola é a da escrita. 

Quando se trata das turmas da EJA, esse problema é potencializado. É comum entre os 

professores, das mais diversas disciplinas, a existência de queixas relacionando o baixo 

desempenho dos alunos à sua inabilidade na expressão escrita. Os próprios estudantes apontam 

a falta de domínio da escrita como motivo para o seu insucesso nas atividades da escola e da sua 

vida profissional e social.  

Em 2016, logo no começo das aulas, deparei-me, entre os alunos de uma das minhas 

turmas, com uma fisionomia que me era bastante familiar. Um rapaz que, já em anos anteriores, 

sempre estava na sala no início das atividades, mas com o passar do tempo deixava o material 

sobre a mesa, vindo buscá-lo no final das aulas. Eu já havia procurado, na coordenação da escola, 

informações sobre o estudante, porém o único dado que passado para mim era o de que aquele 

comportamento do aluno havia sido identificado por outros professores. Não tive a oportunidade 

de conversar com ele sobre a sua situação. 

Quando comecei a desenvolver minhas atividades na turma, já utilizando alguns dos 

materiais que produzi durante a minha formação no PROFLETRAS, houve um momento, até por 

sugestão da professora Alvanita Almeida, que levei para sala de aula textos de Ferréz, escritor 

que faz parte da chamada literatura marginal, para tratar as questões de leitura e compreensão 

estabelecendo um diálogo com a realidade da população jovem das periferias das grandes 

cidades, que é o grupo que se encontrava majoritariamente representado naquelas turmas da EJA. 

Em um desses dias, o já referido aluno ficou um pouco na sala e, participando, como ouvinte da 

leitura coletiva do texto, começou a demonstrar interesse pelo que estava sendo ali apresentado: 

a representação do consumo para essa população jovem das periferias, a ostentação de produtos 

caros que é a marca de determinados grupos, a influência disso no tipo de arte que é produzido 

por essas comunidades e o preconceito. 

Ao terminar a leitura, começamos a discutir alguns aspectos apresentados no texto. Os 

alunos participaram ativamente da conversa, concordando com a realidade descrita, dando 

exemplo de situações nas quais já se viram envolvidos, demonstrando, enfim, total identificação 

com o que lhes era apresentado através daquele texto. Não foi diferente com o aluno. Ele deu 



51 
 

importantes contribuições para a discussão que ali se desenvolvera. Em seguida, orientei a classe 

para a execução de uma atividade escrita que, através de um roteiro de questões, sistematizava e 

completava o que já havia sido realizado oralmente. A maioria da turma encontrava-se 

empolgada em registrar o que estava sendo proposto, mas o aluno mantinha-se quieto, olhando 

para o texto, sem nada escrever. Num dado momento, ele se levantou, julguei que, como de 

costume, iria embora. Ele, então, chegou junto à porta e chamou-me, dizendo que precisava falar 

comigo. Ele perguntou se poderia entregar a atividade em outra aula. Respondi que eu gostaria 

de levá-la naquele dia mesmo para corrigi-la e retornar na próxima aula com as considerações a 

respeito do que eles registraram. Sem saída, ele então disse: “Professora, eu não sei escrever”. 

Interessante lembrar que esse aluno pertence a uma turma do TAP V, última etapa do ensino 

fundamental. Outro ponto que deve ser aqui ressaltado é que essa não foi a única vez que ouvi 

essa frase em 2016. Ele disse naquele momento que essa era a razão de ele não ficar na sala 

durante as aulas. Não precisava dizer! Tratando sobre transversalidade da língua portuguesa na 

escola, Dolz, Gagnon e Decâncio (2010), salienta: 

 

A língua oral ou escrita atua como instrumento de mediação dos 

comportamentos humanos. O português, enquanto língua de instrução ou de 

escolarização é fundamental para todas as atividades escolares. Devido a seu 

caráter transversal, a escrita desempenha um papel central na aprendizagem das 

disciplinas escolares, em que ela atua como filtro. Todas elas dependem da 

produção escrita; integrando-a, todas podem contribuir de um modo ou de outro 

para seu desenvolvimento (DOLZ, GAGNON e DECÂNCIO, 2010, p. 16). 
 

Essa declaração, sem dúvida, destaca a importância do professor de língua portuguesa 

para o êxito dos alunos em todas as demais disciplinas, mas não encerra nele a responsabilidade 

na direção do desenvolvimento de ações que possam solucionar ou, pelo menos, diminuir as 

dificuldades demonstradas por nossos alunos, e o comum, no entanto, é escutarmos as queixas 

relacionadas a esse problema, com a indicação da “culpa” dos professores de língua portuguesa, 

mas os professores de outras disciplinas, algumas vezes, eximem-se da responsabilidade que 

também têm na busca de tratamento coordenado e integrado para essa questão. 

Voltando ao caso apresentado, a partir da situação relatada, acompanhei mais de perto o 

desenvolvimento das atividades daquele aluno. Ele possuía um nível de escrita até além do que 

me sugeriu a sua declaração, mas já havia passado por situações de exclusão que haviam marcado 

negativamente a sua história, provocando nele uma avaliação subdimensionada de sua 

competência escrita. 
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Pude observar o progresso dele na participação das atividades escolares. Houve um 

projeto da escola no mês de junho, a Feira dos Municípios, e ele tomou para si a responsabilidade 

de uma determinada tarefa. Eu havia passado para os meus alunos o meu número de contato 

através de um aplicativo no celular – o WhatsApp – e ele foi um dos que mais estabeleceram 

diálogo comigo, através de texto escrito nessa mídia social. Fui procurada por ele, inclusive, já 

próximo do final do ano, para orientá-lo na redação de um texto, pois ele havia feito a inscrição 

para participar de um processo público de seleção. 

Mais do que indicar as dificuldades de leitura dos nossos estudantes, pois como disse, há, 

nas turmas do TAP V, pessoas com problemas bem mais graves relacionados à escrita que os do 

estudante citado, esse exemplo indica o caráter excludente de avaliação negativa na autoimagem 

dos estudantes produzido pela falta de domínio da escrita. 

 

5.1 A ESCRITA DE SI: TRAJETÓRIA DE VIDA 

 

O que mobilizou o aluno citado para a participação nas atividades de classe e para a 

produção escrita? A identificação com o que estava sendo proposto: a reflexão e discussão sobre 

realidade de jovens da periferia. O texto que trata dessas questões estão, naquele momento, 

falando dele, de história de vidas semelhantes à sua, por isso a identificação, por isso a pertinência 

da sua participação e das suas falas. Na oralidade, durante uma conversa em sala de aula, esse 

aluno até se expressa, mas o registro escrito, em razão também da dificuldade existente com 

relação à competência escritora, digo “também” porque outros fatores interferem nessa questão, 

impede a elaboração de sua produção. Tratando de narrativas autobiográficas no contexto de 

formação, Passengi (2010) esclarece: 

 

Admite-se como princípio, que as escritas de si, longe de comunicar o que já se 

sabe, constituem-se verdadeiros processos de descoberta. Essa dimensão 

heurística permite a quem escreve explicitar as experiências e transformar 

saberes implícitos em conhecimento (pesquisa). O narrador, ao descobrir-se 

com ser aprendente, reinventa-se (formação). (PASSENGI, 2010, p. 115). 
 

As narrativas autobiográficas orais e escritas na escola, em um processo de pesquisa 

qualitativa, permite esse movimento também da pesquisadora como formadora e como 

aprendente a todo o momento, mobilizando competências que permitem, partindo-se de 
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experiências vividas pelos envolvidos, a reflexão sobre as ações individuais e coletivas, 

atribuindo sentido e interesse ao processo de construção do conhecimento. 

O registro do seu cotidiano e de suas ações sempre moveu o homem desde os mais 

remotos tempos, na Antiguidade, em uma perspectiva mais individualista, como um instrumento 

revelador das próprias falhas e reabilitador das más condutas (FOUCAULT, 1992). Muitas 

formas de escrita de si fizeram (e fazem) parte da vida em sociedade. As marcas desses registros 

é que ajudam a contar a história da humanidade e constituir o aporte que auxilia o homem na sua 

autocompreensão, na busca da resolução dos seus problemas, contribuindo para a sua interação 

com o meio. 

Na execução desse projeto, como pesquisadora, passei por um processo de formação que 

implicou no reconhecimento do espaço no qual atuo, através das minhas histórias pessoais e 

profissionais e das vivências dos meus alunos, buscando, através da linguagem oral e escrita, 

verbal e não verbal, o estabelecimento de um diálogo que atribuísse sentido e interação no 

processo de reflexão sobre a língua portuguesa. Para as turmas da EJA, esse contar de si adquire 

ainda mais importância, pois muitas vezes as vivências desses sujeitos aprendizes são 

marginalizadas ou simplesmente desconsideradas, implicando numa confirmação de um processo 

de exclusão pelos quais eles diariamente passam e do qual buscam escapar através da escola, 

ainda considerada a principal agência de letramento. Durante todos esses anos de docência ouço 

relatos que ratificam ainda essa confiança depositada na escola e, também, a frustração de alguns 

pelo que lhe é nela oferecido, inclusive a sensação de não pertencimento em razão do 

distanciamento existente entre a sua vida, o seu cotidiano e os saberes privilegiados no ambiente 

escolar. 

 

5.2 A ESCRITA NA ESCOLA 

 

O que é valorizado na escola? Nós, professores, que vivemos a realidade do espaço 

escolar, que compomos esse lugar, que, também, somos – juntamente com todos os outros 

sujeitos que fazem parte dessa comunidade -  a escola, de maneira geral, ainda tratamos o 

processo de escrita de forma descontextualizada ou sem o interesse voltado para as práticas 

sociais, de interação dessa habilidade. Tal fator não propicia o exercício reflexivo da linguagem 

(metalinguagem), que tornaria o estudo da língua mais interessante e revelador de sua riqueza e 
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de suas diversas possibilidades de realização na prática cotidiana. Sobre o tratamento dado à 

escrita na escola, Antunes (2005) esclarece: 

 

Uma outra insuficiência poderia ser vista no fato de que, além de escassas, as 

oportunidades de escrita limitam-se a uma escrita com finalidade escolar 

apenas; ou seja, uma escrita reduzida aos objetivos imediatos das disciplinas, 

sem perspectivas sociais inspiradas nos diferentes usos da língua fora do 

ambiente escolar (ANTUNES, 2005, p. 26). 
 

Esse caráter restrito do trabalho com a escrita pode ser confirmado sem que se saia da 

escola. É comum, por exemplo, que o aluno até empenhe algum esforço para acertar as questões 

que lhe são propostas nas avaliações de língua portuguesa, mas não consigam um desempenho 

razoável em outras disciplinas por não possuírem o domínio da leitura e escrita que lhe permita 

ler, entender o que está sendo proposto e ser compreendido em sua resposta. De que maneira 

essas habilidades estão sendo tratadas? Ainda segundo Antunes (2005):  

 
Tudo se reduz a um exercício mecânico de se pôr no papel não importa o quê; 

faça ou não sentido, tenha ou não relevância o que se diz. Esse aspecto é mais 

grave quando se constata que a preocupação com a revisão do que foi escrito se 

limita a corrigir pontos de sua superfície linguística, como ortografia, 

concordância verbal, crases e outras questões gramaticais (ANTUNES, 2005, p. 

27). 
 

O problema não está no estudo dos aspectos linguísticos, mas na falta de um planejamento 

no qual isso ocorra como consequência de um exercício para que o texto cumpra a sua função 

social, visando à sua intenção (do seu autor), ao contexto de produção e de recepção, aos 

interlocutores.  

O aluno, na escola, escreve para o professor e, mais especificamente, para o professor de 

Português. Quando ele se depara com uma situação que lhe exige fora da escola a competência 

escritora, ele busca o auxílio do professor para resolução dessa situação pontual. Isso é muito 

comum nas turmas da EJA. 

 

5.3 A ESCRITA NA EJA 

 

Na EJA as demandas são muitas. O aluno admite que precisa da escola por causa da sua 

inserção ou manutenção no mercado de trabalho, no entanto, não veem conexão entre o que está 

sendo cobrado dele na sociedade e o que ele está produzindo no ambiente escolar. Em 2016 tive 
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alunos que me pediram orientação para: fazer, por escrito, reclamação sobre um direito que lhe 

foi negado como consumidor; participar de uma seleção de trabalho que lhe exigia o domínio da 

escrita; redigir uma carta de caráter pessoal ou profissional; resolver questões de outras 

disciplinas e até dos filhos. Todas essas são situações legítimas e que podem ensejar 

oportunidades para o estudo e o exercício de produções escritas, mas o que vemos é que essas 

exigências são desconsideradas em nome do cumprimento de um planejamento que não dá conta 

nem se importa com os interesses desse sujeito aprendiz. 

Em minhas turmas, já tive alunas e alunos com uma participação ativa na comunidade, 

com grande capacidade de liderança e de articulação e que chegaram a me confidenciar que 

retornaram à escola, depois de anos de afastamento, buscando meios para intensificar essa sua 

militância nos movimentos sociais, mas que se sentiram extremante frustrados com o que 

estavam produzindo. 

Em 2016, recebemos na escola, outra vez, um aluno que já iniciou os estudos em anos 

anteriores, no mesmo ciclo, mas que sempre abandonava em razão do trabalho. Ele não fazia 

parte da turma na qual fiz a intervenção, todavia, como não poderia deixar de ser, os textos, as 

discussões e as atividades que elaborei para a turma pesquisada também foram estendidos para 

os outros grupos. Esse aluno chegou depois de iniciado o ano letivo e justificou o fato alegando 

que estava fora do país para cumprir obrigações religiosas. Ao terminar uma aula na qual 

discutimos a intolerância e o preconceito, ele esperou que todos saíssem para me contar que 

também, em razão da profissão (ele trabalhava em hotéis), havia morado na Europa e vivenciado 

a discriminação de forma intensa durante toda a sua vida, por razões sociais, de orientação sexual 

e religiosa; e que, agora, no seu retorno à escola, ele sentia essa intolerância todos os dias também. 

Como eu já havia falado com todos que eu estava desenvolvendo um projeto na outra turma que 

envolvia relatos autobiográficos, e ele, por ter chegado com certo atraso para as aulas, não havia 

feitos as primeiras avaliações, solicitou-me que também pudesse elaborar um texto contando as 

circunstâncias que envolvem a sua história de vida. Uma vez que ele não tinha participado de 

todo o processo que envolveu a construção dos textos dos outros alunos, disse que poderia trazer 

o texto na semana seguinte e, enquanto isso, poderia elucidar qualquer dúvida comigo. Algumas 

indagações surgiram nos dias seguintes, mas antes do tempo estipulado, trouxe um texto extenso, 

detalhado sobre a sua vida. Eu disse que a experiência profissional dele poderia ser interessante 

para os outros alunos que expressaram a vontade de trabalhar na área de serviços, hotelaria, 
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cozinha; ele se colocou, inclusive, à disposição para participar da roda de conversa que finalizaria 

o projeto. Infelizmente, para ele, não foi possível a participação, mas o fato é que ele e mais 

alguns poucos alunos possuem essa habilidade de produção oral e escrita em um bom grau de 

desenvolvimento, e alguns outros possuem grande dificuldade para produção textual. 

Entre os alunos que eu já conhecia de anos anteriores e que costumavam abandonar a 

escola antes da conclusão do ano letivo estava uma aluna que produziu, em sua primeira escrita, 

o texto que segue: 

 

Figura 3 - Produção escrita de aluna 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 
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Notadamente essa aluna está em um estágio de alfabetização, no que diz respeito à leitura 

– isso foi observado durante outras atividades em classe – e às suas habilidades escritas, muito 

diverso do aluno ao qual fiz referência anteriormente. Os dois não são colegas da mesma turma, 

mas no grupo foco da pesquisa, ao qual a aluna pertence, há alunos que possuem uma 

competência escritora e leitora semelhante à do primeiro aluno. Em alguns momentos,  é 

desafiador elaborar um planejamento e atividades que contemplem realidades tão distintas. Em 

vista disso, procurei estimular a leitura de textos nesses estudantes que apresentavam maior grau 

de dificuldade com o auxílio de seus colegas que já possuíam maior habilidade com a leitura em 

uma espécie de monitoria para dirimir alguns problemas. O estímulo de atividades colaborativas 

foi, sem dúvida, um dos pontos altos de minha observação, pois além da promoção de uma maior 

interação entre os colegas, permitiu trocas muito ricas de informação e conhecimento. 

Retornando ao texto produzido pela aluna, a história (ou o seu recorte) que ela desejou 

apresentar estava no texto. Na leitura, fomos refletindo coletivamente sobre problemas como: 

segmentação, entendimento da escrita convencional e a redução de algumas palavras, que são 

questões de alfabetização, com atividades que envolviam a consciência fonológica, que é uma 

atividade metalinguística, mostrando a interferência da oralidade na escrita, fazendo os alunos 

pensarem sobre os textos elaborados: alguns desses problemas estavam presentes em produções 

de outros estudantes. 

No caso da aluna em questão, o seu texto foi reescrito algumas vezes, ela participou de 

algumas outras atividades de produção textual, seus textos fizeram parte da exposição – preciso 

ressaltar que houve uma evolução bem significativa em sua participação nas aulas e nas 

atividades, sobretudo na produção de textos orais, mas sem dúvida, esse é um exemplo que ilustra 

o grande desafio que encontramos na EJA para tratarmos as questões que envolvem o processo 

de leitura e escrita. 
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6 O PROCESSO DE INTERVENÇÃO: CONSTRUÇÃO 

 

O processo de intervenção teve início quando comecei a pensar o que trataria no projeto 

que seria desenvolvido na escola. Como disse, a ideia de uma abordagem que estivesse 

relacionada com as questões que envolvem a história de vida dos alunos sempre esteve no centro 

das minhas pretensões. Já havia realizado nas escolas em que trabalho, de uma forma ou de outra, 

planejamentos e execuções de atividades que contemplavam esse viés biográfico ou 

autobiográfico para o desenvolvimento da prática da escrita. Por essa razão, e por todas as outras 

já citadas que envolvem o reconhecimento de que há uma resistência muito grande da produção 

escrita no ambiente escolar e a de que a escrita (ou a falta dela) é um dos grandes entraves para 

o sucesso dos estudantes nas demais disciplinas e no seu movimento de integração e de interação 

social, elaborei uma proposta inicial que era quase exclusivamente voltada para o exercício da 

escrita. 

Desde o primeiro esboço do projeto até a conclusão do processo de intervenção foram 

várias as transformações ocorridas no meu primeiro texto. Essas mudanças aconteceram em 

decorrência das discussões que foram desenvolvidas durante o curso, da troca de experiências 

com os colegas, das sugestões dadas por minha orientadora, das direções apontadas na 

qualificação pelas professoras que participavam da banca e, sobretudo, das demandas surgidas 

na sala de aula, na escola, na comunidade, na sociedade, de maneira geral. Todo esse movimento 

serviu para confirmar que existe um espaço para a flexibilização do planejamento; mas não só 

isso, pois se há a intenção de um trabalho em educação que não assuma um caráter opressor, a 

necessidade de aceitação dessas demandas torna-se imprescindível como contribuições para uma 

gestão democrática que também pode ocorrer na sala de aula, constituindo-se, por si só, em um 

importante aprendizado também para a vida (LUCKESI, 2007). 

Desse modo, a proposta não tinha um caráter grafocêntrico foi enriquecido com as 

contribuições geradas pelas expectativas dos estudantes com relação aos temas abordados; a 

oralidade ganhou um espaço maior e muito importante, que imprimiu às atividades em classe um 

caráter participativo, colaborativo e dinâmico. Sendo assim, a sistematização do projeto final6 é 

o resultado de todas essas contribuições e dessa construção coletiva cujos alunos (seus interesses, 

suas expectativas, sua vida), como não poderia deixar de ser, são a base. 

                                                             
6 APÊNDICE A – A proposta de intervenção. 
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As atividades de intervenção ocorreram no espaço da sala de aula, de maneira a promover 

a reflexão, a troca de experiências e o exercício da oralidade e da escrita nas aulas de língua 

portuguesa, com a participação ativa entre os sujeitos envolvidos. Em vários momentos do 

desenvolvimento das atividades, foi utilizada a metodologia de rodas de conversa como forma de 

promoção não somente do exercício da fala, mas também da escuta, inclusive da minha parte, como 

pesquisadora para registro das minhas observações e oficinas de produção de texto.  

Nos meus primeiros contatos com os estudantes, conversamos sobre a pesquisa da qual 

eles fariam parte, expliquei do que se tratava e disse que eles iriam preencher e assinar um 

documento7, autorizando a utilização de seus textos e imagens produzidos nas atividades. Alguns 

queriam saber se eles teriam que escrever muito. Falamos, então, sobre a relação que eles tinham 

com a leitura e com a escrita. A maioria dos presentes naquele momento disse que não gostava 

muito de ler, tinham pouco tempo e que também não escreviam.  

O planejamento inicial era de que a intervenção ocorresse durante a segunda unidade 

letiva, mas em razão de uma greve na rede municipal iniciada no dia 2 de março e que durou até o 

dia 18 do mesmo mês, as atividades programadas para a primeira unidade foram postergadas, 

impedindo que eu seguisse a organização inicial. No retorno na greve, discutimos o calendário de 

reposição de aulas que, pelo acordo firmado entre o Sindicato e a SMED, contemplariam 16 dias 

entre os meses de maio e agosto, compreendendo dias de sábado e o período destinado ao recesso 

junino.  

No diurno, com certa dificuldade, esse tipo de reposição ocorre. Para a realidade dos 

alunos do noturno, torna-se quase impossível, pois no segundo semestre letivo, alguns deles não 

retornam às atividades na escola após o recesso junino, mesmo em condições normais de 

funcionamento do calendário letivo – esse já foi um problema muito sério em anos anteriores.  

Em caso de uma paralisação ou greve, como a ocorrida, ficamos, professores e gestores, 

apreensivos quanto ao retorno dos estudantes. Felizmente, diferente do que esperávamos, pelo 

menos no TAP V, não houve um esvaziamento das turmas, mas sabíamos que a realização das 

aulas aos sábados e durante o período das festas juninas seria improvável. Essa é uma questão que, 

a meu ver, destaca mais uma especificidade da educação voltada para os adultos. Eles já possuem 

uma autonomia na gestão de sua vida que não admite, mais do que em outros seguimentos, uma 

tomada de decisão por parte da instituição com relação à sua própria vida que não seja esclarecida, 

                                                             
7 APÊNDICE B – Termos deautorização para participação na pesquisa. 
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discutida e decidida com a sua efetiva participação. Quando isso ocorre, eles se insurgem contra o 

que foi autoritariamente estabelecido, ignorando-lhe. No caso da reposição, aos sábados e no 

período que seria para o recesso, eles simplesmente, em sua grande maioria, não foram à escola.  

 

6.1 O PLANEJAMENTO EM MOVIMENTO 

 

A minha intervenção começou em maio, depois de um processo de pesquisa, elaboração 

do projeto e aplicação de algumas atividades. Em junho, antes do São João, ainda houve a execução 

de um projeto da escola: a Feira dos Municípios. Durante a organização do evento, a queixa dos 

alunos era com relação às aulas no período das festividades juninas. Eles alegavam que iriam viajar, 

já tinham passagem comprada e que era a oportunidade que tinham para visitar os parentes no 

interior do estado. Não há dúvida de que essa é uma questão cultural que deve ser levada em 

consideração, no entanto, eles só tiveram a informação confirmada desse calendário em uma data 

muito próxima ao período em que o recesso aconteceria. 

A essa altura, eu já havia iniciado a minha intervenção e resolvi, diante da demanda que 

ali se apresentava, fazer uma discussão sobre o assunto. Pedi para que eles expusessem os motivos 

de não julgarem justa a reposição das aulas naquele período. Eles falavam e eu anotava na lousa. 

Em seguida, perguntei quem deveria conhecer aquelas reclamações. Eles citaram a SMED, o 

prefeito e os professores. Organizamos coletivamente as informações que foram levantadas no 

grupo. Pedi que eles escrevessem para as pessoas e/ou órgãos citados, expondo suas reclamações. 

Propus a elaboração um texto com as informações levantadas, mas poucos quiseram fazê-lo 

individualmente. Disse que, quem quisesse, poderia produzir em dupla. Fiz a leitura dos textos e 

fomos, coletivamente, analisando qual parecia mais claro, levando em conta alguns problemas que 

dificultariam a apreensão da mensagem pelo destinatário. Ao final de mais duas aulas, eles 

apresentaram os textos (em sua produção final). Essa foi uma atividade de linguagem 

(BRONCKART, 2006), com a concepção de uma sequência didática e de gênero textual escrito 

(foi produzida uma carta aberta), que possuía uma função comunicativa a ser cumprida (DOLZ, 

NOVERRAZ & SHNEUWLY, 2004). 

Houve uma satisfação muito grande do grupo na produção dos textos, mas como explicitei 

antes, essa organização não se deu em tempo hábil para que as providências fossem pensadas para 

reverter, junto à escola, a situação que ali se apresentava. Eu precisava, no entanto, levar a carta ao 
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conhecimento da direção para que os alunos fossem “ouvidos”. Ou seja, o processo de interação 

da linguagem (BAKTHIN, 2000) precisava ser efetivado. Levei a carta, a vice-diretora conversou 

com eles, não houve mudança com relação à principal queixa – as aulas no período junino –, 

contudo, houve um retorno e, assim, eles perceberam a importância da organização da comunicação 

e da linguagem na comunicação, tanto que, no evento que concluiu o processo de intervenção, 

alguns deles fizeram questão expor esse texto produzido. 

Essas cartas expostas ao final do processo foram o resultado de leituras, análises e 

adequações e reescritas realizadas a partir de uma primeira versão como a seguinte: 

Figura 3 - Carta aberta produzida por aluno 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 
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Após a elaboração dos primeiros textos pelos alunos, lidos em sala de aula, discutimos 

sobre os elementos que estavam envolvidos na produção: emissor, destinatário, adequação ao 

objetivo, classificação do gênero e compreensão. Em seguida, eles os refizeram, culminando nas 

versões que foram expostas ao final.  

Outras demandas, fatos despertaram o interesse dos estudantes e que a seguir detalharei 

surgiram no decorrer do projeto, exigindo de mim uma flexibilização ou uma organização do meu 

planejamento de modo a atender às expectativas dos estudantes. O que, na ocasião, chegou a me 

causar certo desespero, por receio de perder o controle sobre as atividades que eu desenvolvia. 

Entretanto, ao final, essa mobilidade tornou-se razão de muita satisfação porque nunca, em todo 

esse período em que trabalho com turmas da EJA, meus alunos praticaram tanto a leitura, a crítica 

e a escrita em menos de duas unidades, e com tantos percalços como os enfrentados no período. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a questão da identidade de grupo que esse problema do 

recesso revelou. Pude perceber, não somente na turma em que a intervenção foi aplicada, a 

importância desse período de festas juninas para os alunos da EJA. Julguei, a princípio, que por 

estarmos com turmas de alunos mais jovens, essa cultura não fosse tão forte quanto é para os mais 

velhos, mas pude constatar que há muitos jovens oriundos do interior do estado que participam 

ativamente dos festejos do mês de junho.  

Sobre a reposição das aulas, é importante dizer que quase não ocorreu aos sábados e 

durante o período que seria destinado ao recesso, já que a frequência foi muito reduzida. Fortaleceu-

se em mim, desse modo, a convicção de que é preciso estabelecer um diálogo maior com os alunos 

para evitar tais situações. 

Ainda sobre as situações que interferiram no progresso do planejamento da intervenção, 

dois fatos relacionados à violência mobilizaram os alunos: em maio, o caso da garota de 16 anos 

que disse ter sido violentada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro8; e, em junho, o caso do 

menino, de 10 anos de idade, que foi morto pela polícia após ter furtado um carro na companhia de 

outro de 11 anos9. Na sala de aula, todos estavam envolvidos com discussões sobre diferentes 

posicionamentos sobre esses fatos. Percebi, nas duas situações, uma leitura muito superficial do 

contexto, com a reprodução de um discurso sexista e preconceituoso sobre os sujeitos envolvidos 

nos acontecimentos. Para o primeiro caso, em razão da disciplina Leitura do Texto Literário, já 

                                                             
8 ANEXO D – Notícia sobre vítima de estupro coletivo. 
9 ANEXO E – Notícia sobre a criança que foi morta por policiais em São Paulo. 
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havia selecionado uma atividade para trabalhar a questão da subjetividade e do caráter polissêmico 

de alguns textos. Em minhas pesquisas na internet encontrei uma proposta que permitia uma leitura 

interessante e apresentava uma sequência de questões sobre o texto “A mulher sem medo”, de 

Moacyr Scliar10. Acrescentei à proposta uma última questão que era de produção textual, que 

aconteceria após leitura, compreensão e debate sobre os aspectos – assunto discutido para que fosse 

avaliado o posicionamento crítico dos alunos com relação ao tema.  

 

Figura 4 - Resposta de aluna - questão de gênero 

 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 

 

                                                             
10 ANEXO F – Texto para  discussão sobre linguagem literária. 
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Faz-se aqui necessário dizer que eu já havia tido uma primeira conversa com esses alunos 

sobre esse assunto e, apesar de ter observado que alguns deles apresentavam uma visão 

preconceituosa com relação à mulher na referida situação, todos concordavam que a nossa 

sociedade é machista e que, nessa perspectiva, as mulheres ficam numa posição de inferioridade. 

Para o enunciado da questão, utilizei palavras que ouvi deles, não se tratando, portanto, de uma 

indução minha para a resposta que eles dariam.  

Inicialmente, avalio que, até por ter dito que essa questão serviria para um debate do tema, 

o que geraria, portanto, uma conversa, fica muito evidente a interferência da oralidade no texto 

produzido. A aluna inicia sua escrita com um marcador conversacional. Marcuschi (1989, p. 282) 

assim o classifica: “(...) são elementos que amarram o texto não só enquanto estrutura verbal 

cognitiva, mas também enquanto estrutura de interação interpessoal. Por marcarem sempre alguma 

função interacional na conversação, são denominados marcadores conversacionais”. Logo, esse é 

um componente da comunicação oral que foi incorporado no texto escrito. Ocorrências desse tipo 

foram registradas em textos de outros alunos. Outro recurso da comunicação oral, a repetição, é 

utilizado no texto, dessa vez marcando uma posição/identificação da autora (“nós mulheres”). 

Não me ative, nessa atividade, à análise dos dados linguísticos que, certamente, podem (e 

devem) ser tratados através escrita dos alunos, mas o objetivo era analisar como eles se colocavam 

criticamente com relação ao assunto. Algumas vezes, a escola desvaloriza essa oportunidade de 

discussão quando, por exemplo, supervaloriza o estudo de aspectos gramaticais; e essa postura, 

com frequência, inibe a participação dos alunos nas aulas de língua portuguesa. Sobre essa prática, 

Possenti (2002) ressalta: 

 

[...] o fracasso dos alunos em provas que exigem escrita não é só o fracasso da 

escola, mas o de uma sociedade que valoriza o que tem pouco valor – escrever 

corretamente sempre as mesmas palavras e frases de gramática – e não valoriza o 

que tem muito valor – a capacidade de alguém ser sujeito de um texto, de defender 

ideias que se articulem, mesmo que haja pequenos problemas de escrita 

(POSSENTI, 2002, p. 55). 

 
A atividade cumpriu o seu objetivo, pois os alunos responderam às questões e depois 

fizemos, a partir do texto que eles produziram, um debate com o grupo. A atividade suscitou uma 

interação muito grande, pois claramente foi estabelecido um diálogo entre o texto e a realidade 

desses alunos e, mais especificamente, dessas alunas, muitas vezes vítimas de violência, quando 

não físicas, frequentemente, simbólicas. Um texto que, na primeira leitura, apresentava um caráter 
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lúdico e engraçado, gerou uma discussão na sala, em que as mulheres falaram mais (identificação) 

e que levou a outros tópicos relacionados, como a Lei Maria da Penha e, finalmente, ao caso da 

menina violentada no Rio de Janeiro. Foi interessante notar que uma aluna que no começo 

manifestou-se de maneira a atacar o comportamento da garota, ao final da aula, disse: “Professora, 

eu nunca tinha pensado na situação dessa menina do jeito que eu penso agora. Como é que a gente 

pode ser culpada por ser agredida? ”. Talvez essa não seja ainda uma conscientização, já que isso 

implica numa ação, mas é uma etapa dela: a tomada de consciência (FREIRE, 2016).  

Como já havia relatado, outro acontecimento havia despertado o interesse dos alunos: o 

assassinato, por policiais, de um garoto de 11 anos em São Paulo. Para essa questão, recorri à 

metodologia da roda de conversa. Pedi para que eles relatassem o que sabiam sobre o caso. As 

discussões começaram logo na apresentação, pois enquanto uma aluna contava o que “o garoto 

tinha roubado um veículo”, “trocado tiros com a polícia” e que “ele tinha muitos crimes nas costas”; 

era interpelada por um colega que a todo o momento falava: “É o que eles dizem”.  Perguntei: “Eles 

quem? ”, “A polícia, professora! ”, ele respondeu. Quis saber se o que os policiais diziam não era 

o que havia de fato acontecido. A resposta foi uma gargalhada dada por um grupo de alunos. 

Depois, um dos mais novos da sala expõe que, na maioria das vezes, o que a polícia dizia não 

correspondia com a verdade; que já havia presenciado e ouvido falar de muitas situações nas quais 

a polícia criava uma história para responsabilizar suas vítimas por crimes que elas não haviam 

cometido. Algumas vezes o aluno era interrompido por outros colegas que queriam contar 

episódios de violência nos quais tinham sido agredidos pela força policial. Alguns dos ouvintes 

sinalizavam positivamente com um movimento de cabeça que concordavam com as narrativas dos 

colegas. Cabe aqui dizer que essa atividade foi realizada em outras turmas nas quais tive 

depoimentos muito parecidos. A aluna que começou contando a notícia então disse que “esses 

‘meninos de rua’ são muito violentos” e que “mereciam o que a polícia fazia”. Essa frase causou a 

indignação de alguns. “Quais seriam as causas da violência desses meninos? ”, perguntei. Fui 

listando no quadro as respostas: pobreza, revolta, falta de educação, ruindade, maldade, vontade de 

aparecer, falta de “pancada” em casa, muita “pancada”. 

Distribuí para o grupo um texto11 publicado na Folha de São Paulo. Realizamos uma leitura 

coletiva do mesmo e comentamos os aspectos que os alunos destacaram como relevantes para 

compreender a trajetória de vida do menino que foi assassinado pelos policiais. Eles ficaram 

                                                             
11 ANEXO G – Texto da Folha de São Paulo. 
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notadamente impactados com a história contada pela psicóloga que o conheceu na ocasião de sua 

primeira entrada em uma casa de acolhimento após a denúncia de maus-tratos que o levou para 

aquela instituição, apesar de alguns estudantes já terem antecipado, nas discussões preliminares, 

quais os motivos que levam algumas crianças a delinquir. Entreguei um material12 que elaborei 

com a letra da música Meu guri, de Chico Buarque, que deveria nortear as nossas conversas nesse 

dia, mas em razão do desenvolvimento da discussão, não houve tempo para realizar essa etapa do 

planejamento. Sendo assim, encerramos a aula com a audição da música e fiz a proposta de que 

todos lessem as questões em casa, tentando respondê-las para que, no próximo encontro, 

pudéssemos dar continuidade à atividade. Na aula seguinte, já começamos a conversa retomando 

as questões que eles levaram para casa, que serviram como um roteiro para a conversa. A aula foi 

mais curta nesse dia por causa de um congestionamento na BR-324, que provocou o atraso de 

muitos dos alunos. No entanto, o retorno por parte dos estudantes das questões sobre os textos foi 

muito positivo, pois foi possível a análise, mesmo que, para alguns pontos, de forma superficial, 

da linguagem empregada nos textos, das vozes presentes (quem fala no texto), do diálogo 

(intertextualidade) promovido através da última frase do texto da Folha de São Paulo (“Lá se vai 

mais um guri!”) que se realizou em razão da semelhança entre a história das personagens dos dois 

textos.  

Essa atividade, como já destaquei, não estava prevista no planejamento inicial, todavia, 

motivada pela demanda, por uma situação que estava provocando certa inquietação nos estudantes, 

acabei por incorporá-la e foi muito importante para compreender alguns aspectos da maneira de 

viver e de pensar desses sujeitos que fazem parte da EJA, além de promover reflexões sobre o 

texto, sua composição e suas possíveis leituras. Fiquei muito tempo pensando nos relatos que foram 

feitos, por causa dessa atividade, envolvendo a relação muito próxima que os jovens dessa 

comunidade têm com a questão da violência e a forma como isso se constitui em um fator 

importante para a compreensão de algumas respostas que nos sãos dadas quando abordamos 

qualquer assunto relacionado à identidade. As reações que julgamos como agressivas estão ligadas 

à forma como eles se veem e são vistos, como percebem o outro e com toda a expectativa gerada 

em torno disso.  

 

 

                                                             
12 APÊNDICE C – Atividade com a letra da música Meu guri. 
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6.2 IDENTIDADE(S) 

 

Todo mundo tem seu jeito singular 

De ser feliz de viver e de enxergar 

Se os olhos são maiores ou são orientais 

E daí? Que diferença faz? 

 

(Ser diferente é normal – Adilson Xavier e Vinícius Castro)13 
 

Para uma proposta que pretende discutir e desenvolver atividades que visavam uma 

reflexão do sujeito sobre si e sobre os outros, através da oralidade e da escrita, considerei 

interessante, para tratar da questão da identidade, abordar um tema que é constante motivo de 

queixas entre os professores: a maneira como os alunos identificam-se nas avaliações. Muitos só 

colocam o primeiro nome, escrevem de maneira “errada” o próprio nome, pedem para que o 

professor o chame por um nome diferente do que consta no diário de classe. Aspectos interessantes 

relacionados ao nome foram revelados nessa primeira roda de conversa cujo tema era 

“identificação” e o título era “Como me chamo, como me chamam: o que isso diz de mim”. 

Entreguei um pequeno pedaço de papel para cada aluno e solicitei que eles colocassem ali o seu 

nome ou como gostavam e/ou eram comumente chamados.  

Figura 5 - Nome dos alunos – Oficina “Identidades” 

 

Fonte:  Acervo da professora pesquisadora. 

                                                             
13 Trecho da letra da música da campanha Ser Diferente é Normal, disponível no site do Instituto Meta Social 
(www.metasocial.org.br/musica-ser-diferente).  

http://www.metasocial.org.br/musica-ser-diferente
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Depois, recolhi os papéis e, em seguida, lia os nomes para a turma para que os colegas 

identificassem de quem se tratava. Essa atividade aconteceu no mês de maio e alguns alunos não 

sabiam o nome dos colegas. Muitos demonstraram surpresa com a revelação. Iniciou-se, então, 

uma conversa sobre a relação de cada um como o seu nome; eu própria fiz um relato pessoal sobre 

a minha relação – que nem sempre foi muito boa – com o meu nome em razão das muitas piadas 

que já ouvi relacionadas a ele. Contei, então, a história do escritor Millôr Fernandes que, em uma 

entrevista na televisão, disse que só aos 17 anos percebeu que, por um rebuscamento do tabelião 

na escrita do seu nome, que deveria ser Milton, seu nome na certidão era grafado como Millôr. Ele 

contou que resolveu adotar, a partir daí, esse como o seu nome, transformando o fato em algo que 

imprimiu certa originalidade em sua identidade, inclusive como escritor. Nesse momento, houve 

um relato de uma aluna – Maria França – que disse não gostava do seu nome, pois esse havia sido 

alterado por uma funcionária de um cartório, na época do seu casamento, sem a sua autorização e, 

como ela não sabia ler, só tomou conhecimento através de terceiros, tempos depois. Não se tratava 

da mudança do sobrenome, fato comum em caso de uma união civil; segundo ela, foi o seu prenome 

que foi modificado. Perguntei-lhe se possuía algum documento que comprovasse o que havia dito. 

Ela disse que julgava não ter mais, mas iria procurar para levar para nos mostrar. Cheguei a cobrar 

algumas vezes, mas ela alegou não ter encontrado. A história pode até não ter sido verídica, mas 

de fato, denota que não havia ali uma identificação com a forma como ela era chamada, fato que 

era sempre manifestado pela aluna. Todos nós ficamos impactados com a história de dona Maria, 

que revela uma das muitas violências simbólicas que estão presentes na vida desses sujeitos. 

Discutimos a questão no nome social, com a leitura de trechos do decreto que tratava o 

tema. Como era esperado, o assunto suscitou uma série de considerações discriminatórias que 

foram pontuadas e anotadas. Alguns se posicionaram contra, outros a favor da questão, citando 

exemplos conhecidos, mostrando posições guiadas por motivações religiosas.  

Nesse primeiro dia da intervenção, como iríamos trabalhar com a metodologia de roda de 

conversas, propus a arrumação da sala em círculo. Os alunos presentes auxiliaram organização da 

sala, mas essa não foi uma tarefa muito fácil em todos os dias que se seguiram, pois na turma 

escolhida por mim para a intervenção, as aulas ocorriam em dois dias na semana (quarta-feira e 

quinta-feira, nos dois primeiros horários) e os alunos, na sua grande maioria, chegavam mais tarde, 
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por causa do trabalho; então, tinha um tempo reduzido para o início das atividades, isso sem contar 

com a instabilidade da frequência que é comum no turno. 

Desenvolvi algumas estratégias para fazer funcionar a sequência de atividades. Uma delas 

foi a elaboração de uma ficha de acompanhamento14 que eu levava em uma pasta para cada uma 

das atividades para sala. Isso ratificava para os alunos a importância do acompanhamento das 

tarefas e da ordem em que elas deveriam acontecer. Na avaliação dos pontos debatidos na roda de 

conversa, os alunos julgaram de maneira positiva a dinâmica. 

Na aula seguinte, dando continuidade às discussões já iniciadas, rememoramos os pontos 

que consideramos relevantes sobre as questões que envolviam o nome. Muitos alunos comentaram 

que acharam interessante a questão do nome social, do apelido e alguns disseram que foram buscar 

o significado do seu nome na internet. Citaram fatos vividos que tinham relação com essa questão 

de identificação e destacaram a história da aluna Maria França que disse ter tido o nome modificado 

sem sua autorização. Como forma de sistematizar as reflexões que eles haviam feito sobre o tema, 

pedi para que preenchessem a ficha15 com informações sobre sua identidade. Diferente do que 

normalmente ocorre, eles não resistiram à proposta de escrever. Fizemos a leitura, seguida de 

comentários de algumas fichas. Considerei produtiva a atividade, sobretudo pelo interesse que o 

assunto despertou no grupo e pelos casos que eles acabaram levando para a sala sobre o assunto e 

por, nesse primeiro momento, demonstrarem interesse em escutar as histórias dos colegas. 

Dando sequência às atividades, na aula seguinte, fizemos uma oficina de leitura e 

interpretação de texto com um trecho de Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus. Apresentei 

o livro aos alunos, contei um pouco da história da autora e entreguei uma cópia de trecho do livro16, 

o episódio que relata o contato da personagem com a escola, por tratar de uma questão relativa ao 

nome e à relação do sujeito com a forma como ele é tratado. 

Nesse momento, cabem algumas questões: como realizar atividades de leitura em turmas 

nas quais o sujeito aprendiz, em sua grande maioria, não possui esse hábito em seu cotidiano e diz 

não gostar de ler? Quais estratégias podemos utilizar para o desenvolvimento da competência 

leitora? Solé (1998) indica que, para que exista a compreensão, é preciso que haja motivações e 

objetivos relacionados à leitura. Os alunos da EJA, quando perguntados sobre o que pretendem 

com o desenvolvimento da leitura, relacionam esses objetivos às práticas do seu cotidiano: ler e 

                                                             
14 APÊNDICE D – Ficha de acompanhamento de atividades. 
15 APÊNDICE E – Ficha pessoal com informações sobre o nome. 
16 APÊNDICE F – Trecho de Diário de Bitita. 



70 
 

entender os textos que têm acesso nas igrejas (motivos geralmente apontados pelos mais velhos); 

aumentar as oportunidades no mercado de trabalho; melhorar o desempenho na escola. E é 

exatamente a escola que desmotiva essa prática, pois o texto é geralmente “utilizado” para o 

tratamento de aspectos linguísticos, ortográficos, que não permitem uma interação, uma 

participação crítica dos alunos – o chamado leitor ativo (SOLÉ, 1998). 

Fizemos a leitura compartilhada em sala. No início, alguns riram da situação presente no 

texto. Em seguida, eles mostraram indignação com a postura da mãe e da professora, e perceberam 

o quanto que aquela menina se sentiu agredida na escola. “Tudo a ver com o que conversamos na 

aula passada, né, professora?”, “Reguada?! Pode isso, professora?”, “Pode, quer dizer, podia! Na 

minha época era assim?”, “Sua época, minha tia? Que época era essa?”, “Oluandomira?! Que nome 

é esse?”, “Mas todos nomes são estranhos aqui”, “Estranhos não, de antigamente”, “A mãe chamar 

a filha de cadela? Eu, hein!”; essas foram algumas falas registradas após a leitura do texto e houve, 

em razão delas, uma troca de informações muito interessante entre alunos de diferentes faixas etária 

e, portanto, com diferentes vivências de escola e de relações nela estabelecidas. Os estudantes mais 

velhos contaram como antes era o convívio entre alunos e professores, alguns citando fatos não 

vivenciados por eles, mas por seus pais ou parentes; geralmente só nas séries iniciais, pois não 

tinham tido a oportunidade de uma trajetória escolar muito longa.  

Em seguida, fui conduzindo o entendimento de alguns aspectos do texto com questões do 

tipo: “Quem está contando essa história?”, “Que marcas no texto nos permitem dizer isso?”, “A 

linguagem empregada é atual? Por quê?”, “Há alguma marca no texto que indique quando a 

personagem fala? Qual?”. As questões foram feitas oralmente. Registrei as respostas no quadro e 

lemos o resumo da biografia da autora. Um aluno logo destacou que ele estava certo em dizer que 

a linguagem não era atual e de que se tratava de uma situação passada há alguns anos, pelas datas 

que são apresentadas.  

Na atividade que entreguei aos alunos, inclui uma parte pautada, mas sem enunciado 

algum. Solicitei oralmente para que eles escrevessem as suas impressões sobre o fato vivido pela 

garota. Fiquei, logo que li as produções, frustrada com o retorno que obtive a essa minha 

solicitação, pois esperava que eles extrapolassem o conteúdo do texto, incluindo vivências pessoais 

ou comentários sobre o tema. No entanto, considerei que quase todos – apesar de nas discussões 

orais terem dado muitas contribuições pessoais a respeito do assunto –, nas produções escritas, 

restringiram-se a um recontar o texto, como no exemplo que segue: 
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Figura 6 - Produção escrita de aluno 

 

Fonte:  Acervo da professora pesquisadora. 

 

Disse antes que, em um primeiro momento, me senti frustrada por não encontrar nos textos 

dos alunos a “extrapolação” que esperava. Ao chegar em casa, lendo atentamente o texto para 

pensar na devolutiva que iria dar aos alunos, percebi aspectos para os quais não havia dado a devida 

atenção – devo esclarecer que eles estavam presentes na maioria das produções dos alunos. No 

caso do texto destacado, ele nomeou o sentimento experimentado pela garota: constrangimento. 

Pontuou alguns dos aspectos mais relevantes da história: a chegada na escola, o fato que provocou 

o riso das colegas (o fato dela mamar), advertência da professora, a questão do nome, o sentimento 

com relação à mãe e, por fim, o sentimento da menina com relação àquele primeiro contato com a 

escola. Esse roteiro que o aluno seguiu na elaboração do texto revela a existência de um critério 

que leva em consideração o aspecto da relevância. Isso é importante: revela um critério de leitura, 

um roteiro. Saí, então, da frustração para a busca de meios para provocar uma reflexão sobre o que 

podia ser trabalhado para melhorar o entendimento do texto. Observei que, apesar de, durante a 

análise oral do texto, os alunos identificarem a marcação da fala das personagens, isso não aparece 

na sua produção escrita. 
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Outro fator que aparece o no texto é o apagamento do [r] nos verbos no infinitivo (“ela 

tinha que aprende a escrever e a ler e não ia ter tempo para mamar, precisa prepara as lições”). No 

caso dessa produção, eram poucas as ocorrências desse tipo e elas ainda oscilavam com momentos 

em que o registro com o [r] ocorriam, mas havia outros textos em que esse problema era mais 

frequente. 

Como em outros momentos das atividades desenvolvidas em classe, tirei cópia colorida 

de um dos textos produzidos pelos alunos, sem a identificação, distribuí na sala e fizemos a leitura. 

Alertei que o autor do texto não deveria se apresentar. Já na leitura, alguns apontaram o que 

classificaram como problemas. À medida que eles identificavam, eu registrava e depois 

discutíamos o porquê de aquilo representar um problema e qual seria a forma adequada para cada 

situação. A redução do ditongo [ai], [ei] e [ou] (“Ela fico furiosa por a professora chama o nome 

dela”) foi outra situação identificada pelos estudantes da turma. Sobre isso foi pontuada a questão 

de que a escrita nem sempre representa o registro da fala (KATO, 1987), mas que, quando a 

intenção é justamente essa, é possível, mais do que isso, é ideal que isso seja elaborado. Um aluno 

disse: “Professora, tem uma música do Emicida que se chama Já demorô, tá errado? Não tinha 

graça se ele escrevesse ‘já demorou’, não é?”. Perguntei: “Por quê?”. Ele, então, respondeu: “É que 

ele é favela, faz o som da favela, quer dizer, como a gente se expressa, como a gente fala, e a gente 

fala ‘demorô’”. “É isso, foi isso que quis dizer quando falei em adequação à situação”, respondi 

satisfeita, pois o aluno fez uma inferência com bases em um entendimento dialógico de língua, que 

se dá em um processo de interação no ato comunicativo entre produtor e o receptor. Para Bakhtin 

(2002): 

 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância muito 

grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-

me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A 

palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia 

sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2002, p. 

113). 
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 Dessa forma, a conclusão do aluno sobre a linguagem apresentada no texto representou 

um momento de reflexão sobre a língua em uso, seu processo de elaboração e de adequação ao 

contexto. 

Em seguida, comecei a provocar com questões sobre as vozes do texto: “Quem está 

falando isso?”, “Como isso foi tratado na aula em que fizemos a leitura do texto?”, “De que maneira 

poderíamos marcar essas falas?”. Fomos realizando as alterações propostas nos primeiros 

parágrafos do texto. Depois, sugeri que eles continuassem. Os que fizeram queriam que eu 

corrigisse na hora – creio que esse interesse advém da percepção do entendimento que, quando não 

ocorre, provoca no aprendiz uma resistência aos conteúdos estudados e um distanciamento do 

processo de ensino e aprendizagem. Em sequência, após as discussões e reflexões elaboradas, o 

próximo passo do projeto de intervenção foi a criação de um texto coletivo. 

De quem é o texto? O texto é de todos nós! Esse foi o meu pensamento quando propus a 

elaboração de um texto coletivo na sala. Quando solicito dos alunos que redijam um texto, não 

importando a extensão (aliás, essa é a primeira pergunta que ouço: “Quantas linhas, professora?”), 

os que atendem ao pedido, comumente, colocam a sua produção escondida entre a dos seus colegas, 

dizendo: “Não leia agora, professora!”.  É o receio de que os “erros” sejam apontados, descobertos, 

o medo do julgamento. Então, com a sala em círculo, entreguei o exercício17 que eles teriam que 

ler, preencher a lacuna, de maneira a atribuir sentido ao que estava sendo escrito e passar para o 

colega ao lado, que repetiria a mesma dinâmica. Isso seria realizado até o final do texto. Em 

seguida, ele seria novamente passado para o próximo colega que faria a leitura do texto todo e lhe 

daria um título.  

Dezessete diferentes textos foram criados nessa oficina que recebeu o nome de 

“Construindo uma história de vida”, tendo vários sujeitos como autores. Não tendo mais a inibição 

da revelação de um único responsável pelos “problemas” surgidos, iniciei a leitura das produções. 

A experiência foi muito exitosa; eles não queriam que eu saísse da sala, riam das incoerências que 

surgiram, procuravam identificar qual o colega que, em algum ponto do texto, havia alterado de 

forma equivocada o rumo da história produzida. Outra vez escolhi um dos textos e, com todos os 

alunos com uma cópia em mãos, analisamos o que poderia ser realizado para melhorar a 

compreensão do que foi escrito. Para isso, o texto selecionado para a correção coletiva foi o 

seguinte: 

                                                             
17 APÊNDICE G – Atividade de produção coletiva de texto. 
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Figura 7 - Produção textual coletiva 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 

Quando retornei com o texto para classe, cada aluno com sua cópia, analisamos o que 

poderia ser feito para torná-lo interessante, identificamos incoerência e apresentamos sugestões 

para eliminá-la, por exemplo: “[...] não gosto muito desse apelido, pois ela é muito linda”. Há 

lógica nessa frase? O que está provocando a incoerência? Por quê? De que maneira poderíamos 

reescrevê-la de modo a atribuir-lhe sentido? Os próprios alunos observaram a utilização inadequada 

das letras iniciais maiúsculas e indicaram, explicado antes o motivo, como deveriam ter sido 

grafadas. 

Toda a atividade envolveu leitura, criatividade, exercício de escrita, (re) conhecimento de 

elementos de progressão textual e, como trata Koch e Elias (2011, p. 21): “A leitura e a produção 

de sentido são atividades orientadas por nossa bagagem sócio cognitiva: conhecimentos das coisas 

do mundo (lugares sociais, crenças, valores, vivências) ”. Foi justamente a partir desse exercício 

que os alunos começaram a revelar seus interesses, seu conhecimento de mundo, suas perspectivas 
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e vivências, o que se confirmou quando eles produziram a sua própria biografia e esses mesmos 

enfoques emergiram das suas produções textuais. Um exemplo disso foi a questão das perspectivas 

profissionais. Em muitos dos textos havia o desejo de uma especialização na área de gastronomia. 

No texto apresentado, foi indicada a vontade de a personagem tornar-se uma cozinheira. Quando 

eles elaboraram a autobiografia, a preferência do grupo por esse tipo de profissão foi ratificada com 

declarações de uma boa parte dos alunos que gostariam de tornarem-se chefes de cozinha. Talvez 

tenha aí uma influência do grande número de programas de televisão que mostram profissionais 

bem-sucedidos nessa área de atuação, despertando, assim, o desejo em nossos alunos da busca de 

uma especialização e um consequente emprego nesse campo. 

Depois da atividade, já citada, com o texto “A mulher sem medo”, de Moacyr Scliar, 

quando já comecei a chamar a atenção dos alunos para as mensagens não verbais que estão 

presentes nos textos e que podem nos subsidiar na compreensão do todo, levei para sala uma 

charge18 para que fizéssemos uma leitura de sua mensagem, relacionando com o que estávamos 

discutindo até então em classe: as histórias de vida. Importante dizer que, até esse momento, não 

havia sido dita a palavra “biografia”, que é o título da charge. Havia alunos que sabiam o 

significado do vocábulo “biografia”; outros, no entanto, só o relacionava ao nome de perfume de 

uma marca de cosmético. Pedi para que eles me dissessem que história ali estava sendo contada, 

que mensagem ela trazia e qual a posição deles com relação a tudo isso. Algumas respostas foram 

surpreendentes. Não me refiro às respostas elaboradas por aqueles que já conheciam o sentido da 

palavra que está no título da charge, mas às dadas por aqueles que disseram não saber o que seria 

uma biografia e que falaram sobre as perspectivas e os sonhos que temos no decorrer de nossa 

existência, a eterna insatisfação humana e o anseio por sempre querer mais que o que nos 

acompanha, segundo eles interpretaram pelas imagens, até depois da morte. Para os alunos mais 

novos, que possuem algum contato com histórias em quadrinhos, o reconhecimento dos recursos 

expressivos, como os balões que indicam o pensamento da personagem, foi imediata, todavia, para 

aqueles que não têm familiaridade com esse tipo de leitura, isso não é tão evidente assim. Depois 

da discussão sobre todos esses elementos, passamos a tratar sobre as nossas perspectivas pessoais. 

Por que trabalhar com leitura de imagem? Porque estamos cercados de estímulos para 

leitura de textos não verbais na sociedade. De acordo com Cassano (2011): 

 

                                                             
18 ANEXO H – Texto para leitura e interpretação de imagem. 
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Hoje, ser alfabetizado não é mais garantia de inclusão social. As demandas da pós-

modernidade exigem mais do que simplesmente decodificar signos linguísticos; é 

preciso se apropriar de práticas sociais de escrita e de leitura que atualmente 

envolvem uma multiplicidade de gêneros textuais sempre, cada vez mais, variados 

e complexos. Além disso, a capacidade de se transitar entre os diferentes gêneros 

e linguagens, tanto como leitor como produtor, confere potencialidade maior de 

construção de sentidos e, consequentemente, de assunção de um lugar na cultura 

letrada (CASSANO, 2011, p. 51). 
 

Disso conclui-se que a todo instante na sociedade atual somos convidados a ler e 

compreender signos não verbais e isso requer habilidades e competências que diferem daquelas 

que são ativadas para compreensão do texto verbal. É preciso que os nossos alunos da EJA sejam 

estimulados a variadas práticas de leitura para que possam interagir com as demandas da 

contemporaneidade. Digo da EJA, pois, em alguns casos, de maneira incipiente, mal planejada e/ou 

incompleta isso é feito nas modalidades dirigidas exclusivamente a crianças e jovens como se a 

prática desse tipo de leitura estivesse relacionada a um universo mais lúdico, estando, portanto, 

distanciada dos interesses dos aprendizes adultos. 

Na sequência de nossas atividades, das aulas, montamos um painel que recebeu o nome “Os 

textos que me identificam: que textos que dizem quem sou”. A proposta foi levar para sala de aula, 

para formar o painel, exemplos de textos que nos biografam ou fazem parte de nossa biografia. Foi 

muito interessante a variedade de textos que formaram o nosso quadro: certidão de nascimento, 

carteira de identidade, perfil em redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp), certidão 

de óbito, diário, agendas etc. 

Considerei importante na realização dessa atividade as discussões que, a partir da sua 

realização, aconteceram, pois os alunos se posicionaram com relação às informações apresentadas 

nos documentos e nas redes sociais sobre as pessoas e sobre o quanto essas informações dão conta 

da identificação de cada um de nós, de nossa vida, de nossos pensamentos, de nossa história.  
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Figura 8 – Foto do painel “Textos que dizem quem sou” 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 

Depois da formação do painel, iniciamos uma discussão sobre como cada um dos textos ali 

encontrados revelavam quem e como somos. Entre os alunos mais jovens, as questões giraram mais 

em torno das redes sociais. Eles levaram para a conversa situações que tinham a ver com a 

exposição exagerada nas redes, questões relacionadas à ética, inadequação de comportamento e às 

interferências que tudo isso tem na vida dos envolvidos. Foi, aliás, nessa discussão que uma aluna 

falou do cyberbullying. Perguntei, então, quem já tinha ouvido falar no termo, quem sabia o que 

significava. Depois de um longo silêncio, um aluno disse que tinha algo a ver com “zoar” os 

colegas. “Em que circunstância? ”, perguntei. “Ah, aí não sei! ”, tive como resposta. Pedi para que 

a aluna que levantou a questão explicasse o que ela entendia do problema, e ela disse que era “a 
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mesma coisa que o bullying, que era ‘zoar’ alguém, só que na internet”. Depois da explicação 

muitas ocorrências relacionadas a essa prática de violência foram citadas, envolvendo, inclusive, 

alunas e alunos da escola. Nessa turma, por sinal, houve uma situação de uma aluna que deixou de 

frequentar as aulas em razão de uma foto que ela enviou para um rapaz ter sido exposta para outras 

pessoas na escola. No início, a vítima da divulgação da imagem procurou demonstrar que não tinha 

ficado abalada com o ocorrido, mas com o decorrer do tempo, ela acabou sucumbindo às 

“brincadeiras” envolvendo o seu nome e deixou de frequentar as aulas. 

Foi muito interessante observar a relação de cada um com as redes sociais. Todos tinham 

ou tiveram acesso a pelo menos um dos grupos de relacionamentos citados. Fiz indagações sobre 

a seleção que eles faziam dos textos (verbais e não verbais) para publicar nas redes sociais e eles 

disseram que escolhiam por identificação (letras de músicas, poemas, referências bíblicas que 

tinham ligação com a sua vida); imagens que eles consideravam bonitas, fotos que revelavam 

momentos importantes ou, simplesmente, exibiam uma imagem pessoal que eles julgavam 

positiva. Aproveitei para falar sobre o caráter seletivo de um texto, de como em uma biografia 

escolhemos o que revelamos, dependendo da nossa intenção ao fazê-lo e do que estávamos 

dispostos a expor. As respostas dadas nessa aula pelos alunos foram imprescindíveis para o passo 

seguinte que seria uma oficina de produção textual. 

A oficina “Quem sou eu por mim” tinha a proposta de produção de uma autobiografia 

resumida. Rememoramos o que tínhamos visto até então sobre esse gênero textual, entreguei uma 

folha contendo as orientações da atividade19. Li a proposta de produção e o poema de Paulo 

Leminski, Razão de ser, que coloquei para que pudéssemos refletir sobre a escrita. Para minha 

(grata) surpresa, todas as atividades que tínhamos realizado anteriormente reduziram a resistência 

inicial que normalmente acontece quando há solicitação de elaboração de um texto. Houve uma 

exceção: um aluno que disse que não conseguiria escrever, não sabia por onde começar. Sentei-me 

perto dele e comecei a falar sobre coisas que tínhamos visto, discutido; comentei sobre o texto que 

produzimos coletivamente no qual “construímos” a trajetória de vida de uma personagem para 

escrever sobre a sua própria vida. Inútil, ele se recusava escrever. Sugeri então que ele oralmente 

se apresentasse e dissesse coisas que julgasse importantes e que, evidentemente, não lhe causasse 

desconforto contar sobre a sua vida e eu escreveria o texto para ele; coloquei-me, desse modo, 

como escriba.  

                                                             
19 APÊNDICE H – Oficina: produção textual (autobiografia.). 
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O aluno começou a falar, eu escrevi. Ao final, li o texto para ele, pontuando se era 

exatamente aquilo que queria dizer. Isso ocorria enquanto os outros alunos da turma escreviam a 

sua biografia. Esse aluno, Luís, tinha uma frequência regular, mas sentava-se em um canto da sala, 

raramente se pronunciava ou interagia com os colegas. Ao ditar a sua história, ele contou que 

trabalhava em uma serralheria, mas que havia saído e que, no momento, auxiliava o seu pai. Contou 

sobre seus interesses pessoais e suas perspectivas profissionais. Ao terminar, lhe entreguei o texto 

e pedi para que ele o levasse para casa, fizesse uma leitura atenta e, se necessário, acrescentasse 

informações que, para ele, fossem relevantes. Ao terminar a aula, pedi que todos me entregassem 

a biografia para que eu as pudesse ler, devolver e comentar com cada um na aula seguinte – 

lembrando que estávamos trabalhando o tempo todo na perspectiva da organização de uma 

exposição contendo as produções escritas desses alunos. Alguns fizeram questão de ler o texto 

elaborado em sala, o que avalio como sendo extremante positivo se comparado com a postura que, 

em geral, é apresentada por esses estudantes com relação ao que escrevem. Nesse dia, dois alunos 

pediram para que entregassem o texto depois. Esses e mais um que não estava nesse dia na sala 

eram aqueles que demonstraram maior dificuldade com a escrita. Permiti que eles entregassem o 

texto depois. 

Na aula seguinte, ao entrar na sala, Luís entregou-me logo o seu texto. Como alguns alunos 

ainda não haviam chegado, fiz a leitura com ele de sua biografia. Não era uma cópia do que ele 

havia ditado para mim! Houve o acréscimo de informações sobre a sua vida, sobre a escola, sobre 

suas dificuldades nas disciplinas. Estava preocupada com o fato de eu ter atuado como escriba, 

pensei que o aluno iria simplesmente reproduzir o que eu havia escrito, porém ele desenvolveu o 

texto, mais do que isso: quis esclarecer dúvidas sobre a sua escrita, estava ansioso para saber como 

havia se saído.  

Quando os outros estudantes começaram a chegar, fiz a devolutiva dos textos, com os 

comentários anotados em cada um. Houve uma situação interessante: um aluno escreveu que 

gostaria de ser policial para combater o tráfico de drogas em seu bairro, acabar com os marginais 

que lá atuavam, invadindo casas, impedindo que as crianças brincassem na rua e matando jovens, 

como já tinha ocorrido com alguns de seus amigos. Quando entreguei os textos, pedi para que os 

alunos fizessem uma leitura atenta das observações que eu havia colocado, que qualquer dúvida 

eles poderiam esclarecer comigo e que eles deveriam fazer as adequações necessárias do texto 
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final20 da exposição para, só depois, entregá-lo para mim outra vez. Não fiz observação alguma 

quanto às declarações do aluno que almejava ser policial, mas fiquei pensando que aquela era uma 

declaração que, normalmente, eles evitam expor. No momento da entrega do texto final, esse aluno 

disse: “Professora, pensei no que a gente falou aqui sobre seleção e resolvi mudar uma coisinha no 

meu texto. ”O quê? ”, perguntei. “Aquela história de acabar com os marginais. Não preciso falar, 

né? Se eu não seleciono agora, eles me escolhem depois”.  

A observação sobre os aspectos sociais que implicam na forma como esses sujeitos 

aprendem foi certamente apurada em mim nesse período em que estive no PROFLETRAS, 

elaborando e executando o projeto de intervenção. Esse movimento que o texto produzido na 

escola, mas não da escola, fez para que o aluno pensasse, lesse e relacionasse o que escreveu com 

a sua realidade foi de fundamental importância para o exercício de prática da leitura e da escrita 

desses estudantes. 

Dando andamento às atividades, fizemos uma reunião para organizarmos o nosso evento, 

selecionar os textos que seriam expostos, definir a data, decidir quem da escola participaria e o que 

cada um iria fazer para apresentar. A ideia da realização de um sarau foi dada por um estudante 

que era músico e sugeriu que algumas pessoas cantassem e/ou apresentassem poemas que tivessem 

a ver com a história de vida dos participantes. Ocorre que esse aluno acabou abandonando a escola, 

o que arrefeceu o interesse em apresentações musicais e artísticas. Chegamos à conclusão de que 

seria uma exposição dos textos produzidos, até a realização do evento, pelos alunos. Eles próprios 

sugeriram que, então, a “festa” (sim, assim alguns já tratavam o projeto) recebesse o nome de 

“Exposição Identidades”. Perguntei quem iria participar e eles disseram que seriam os professores 

da escola, a direção e alguns alunos de outras turmas. “Como eles seriam informados? ”, provoquei. 

“Cartazes, convites e banner” foram algumas das respostas. Pedi para que eles pensassem em como 

poderiam ser os convites e os cartazes para informar a comunidade escolar do projeto. Propus que 

na próxima aula eles levassem para a aula material sugestões para a confecção da divulgação da 

exposição.  

Fiz uma seleção na internet de convites para eventos variados e levei para a sala de aula 

com a intenção de analisar com os alunos as características que compõem esse gênero e os fatores 

que poderiam interferir negativamente em seu entendimento (organização, inadequação da 

linguagem e ausência de alguma informação). Chegando à sala de aula, alguns alunos me 

                                                             
20 APÊNDICE I – Folha para reescrita da autobiografia. 
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informaram que levaram materiais para produção dos convites. Sistematizei com eles no quadro as 

informações consideradas indispensáveis para o convite e aquelas que poderiam não estar 

presentes, mas estando, tornariam o texto mais interessante e atrativo (imagens, poemas, frases). 

Os alunos tiveram uma participação intensa nessa etapa. A turma foi dividida em equipes; alguns 

fizeram colagens com revistas, criaram frases e sugeriram que fosse encomendada a confecção de 

um banner para colocar na porta da sala no dia programado para o evento. Foi delegada a 

responsabilidade de cada um na tarefa de organização. Ao final da aula, cada equipe apresentou o 

material que havia produzido para o restante do grupo. Depois da apresentação, foram escolhidos 

dois dos convites produzidos, esboços que deveriam ser aperfeiçoados (digitados) para a decisão 

sobre qual iria representar a turma. 

Nessa etapa da atividade, os alunos analisaram os textos (convites) produzidos pelos 

colegas, apresentando críticas e soluções para os problemas linguísticos e estéticos que poderiam 

causar dificuldade no entendimento da mensagem. Houve nessa prática o exercício de observação 

dos aspectos verbais e não verbais que, geralmente, constituem esse gênero textual.  

Na semana seguinte, não houve aula em razão de avaliações que iriam ocorrer na escola. 

No retorno às aulas, os dois convites foram levados para apreciação e julgamento do grupo. 

Figura 9 - Convite I produzido por um aluno 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 
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Figura 10 - Convite II produzido por aluna 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 

 

 Depois das apresentações em que foram analisados os problemas e as qualidades de cada 

convite apresentado, o segundo foi escolhido pelo grupo, no entanto, com algumas observações: o 
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título deveria ser alterado, pois não seria mais um sarau, o erro de grafia no nome da professora 

deveria ser corrigido e, o que julguei mais importante, a foto deveria ser outra. Em suma, os 

próprios alunos chamaram atenção para o fato de não haver sentido em elaborar um convite de um 

projeto cujo tema é identidade com uma foto de indivíduos que não fossem eles próprios. Creio 

que essa observação denota um entendimento da proposta do projeto. 

Marcamos um dia para que, então, eu levasse a câmera para fotografar o grupo. Assim 

fizemos e a aluna responsável pelos convites levou a foto para uma gráfica imprimir o projeto do 

convite e do banner para que o grupo aprovasse. Terminado esse processo, a versão final dos 

convites e do banner (que possuíam o mesmo layout) foi impressa e gravada em um pen drive que, 

sob a responsabilidade de uma aluna, foi levado a uma gráfica para reprodução do material que, 

depois de pronto, foi guardado na escola para o dia do evento.  

Figura 11 - Versão final do convite e do banner 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 
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Os convites foram distribuídos e os alunos organizaram os textos e fotos de cada um em 

folhas de papel duplex coloridas, organizaram a sala em círculo, de modo a possibilitar a realização 

de uma última roda de conversa e, também, a circulação de pessoas para visitar e ler os textos 

produzidos. Levaram bolos, doces e salgados para compor o clima de comemoração que foi gerado 

com a conclusão do projeto.  

 

Figura 12 – Foto da Exposição Identidades 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 

 



85 
 

A imagem foi um aspecto importante nessa pesquisa. Ainda no processo de intervenção, 

durante uma aula da disciplina Literatura e Ensino, a professora doutora Suzane Lima Costa 

questionou a utilização de fotografias em algumas pesquisas. Durante a discussão, fiquei 

preocupada com o caminho que já havia tomado, mas alguns fatos confirmavam a importância 

desse tipo de material para o projeto que eu então desenvolvia. Mesmo assim, quis saber da opinião 

da professora sobre o assunto, apresentado o foco da minha pesquisa e os depoimentos que me 

faziam crer acreditar na importância desse tipo de registro. 

Disse na apresentação do projeto que eles poderiam completar o painel com os textos por 

eles produzidos para a exposição com fotos que revelassem suas preferências, seu cotidiano. 

Alguns alegaram que não tinham com imprimir as fotos ou que não gostavam se verem 

fotografados, fato perfeitamente compreensível e contra o qual não poderia me opor. Deixei esse 

item como opcional, mas sempre destaquei que isso enriqueceria o trabalho deles. Diante da 

alegação de que alguns não possuíam meios de reproduzir as fotos, resolvi divulgar o meu número 

do WhatsApp a fim de que eles enviassem através do aplicativo as fotos para que eu as imprimisse. 

Devo dizer que fiquei com receio de que o canal de comunicação que eu estava abrindo naquele 

momento fosse me causar transtornos, invasão de privacidade.  

Eles logo começaram a enviar as fotos, muito mais do que eu havia solicitado, e me pediam 

sugestão de qual ficaria melhor. Houve uma situação interessante: uma aluna, em sua biografia, 

disse que tinha como religião o candomblé, mais que preferia, em algumas ocasiões, não revelar 

isso, pois temia o preconceito das pessoas. Depois da produção do texto, nas nossas rodas de 

conversa, em muitos momentos, a questão da intolerância foi pontuada e discutida. Certa noite, ao 

chegar em casa, recebi mensagens dessa aluna com algumas fotos em que ela aparecia vestida para 

cumprir as obrigações de sua religião e o seguinte texto: “Professora, coloque essas fotos. Tenho 

que mostrar quem eu sou, em que eu acredito”. Esse episódio confirmou a minha crença de que, 

em algumas situações, o trabalho com fotos ou com a autoimagem (como na situação descrita) 

pode contribuir para a construção de um projeto de tenha como foco a identidade, pois a utilização 

desse recurso é mais uma ferramenta para uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a forma como 

nos vemos e como outros nos veem; de aceitação e, consequentemente, de empoderamento.  

Isso tudo, evidentemente, se houver uma pertinência nesse uso, pois as redes sociais, com 

frequência, são exemplos, inclusive citado em uma das rodas de conversa pelos alunos, de 
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superexposição, invasão de privacidade, desrespeito à ética, supervalorização da aparência e de 

estímulo ao consumismo e do cyberbullying (cf. p. 75-76). 

Figura 13 - Primeira imagem enviada por Dalila 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora. 

 

Figura 14 - Segunda imagem enviada por Dalila 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 
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Essa situação da aluna Dalila foi muito importante para toda a continuidade das atividades, 

pois conduziu, em diversos momentos da intervenção, as discussões sobre preconceito, 

autoimagem, aceitação e a forma como cada um de nós lida com questões dessa ordem também na 

escola. Foi para mim relevante perceber o processo reflexão que fez com que essa aluna repensasse 

na atividade desenvolvida na sala de aula e na representação da exposição de sua crença religiosa 

como um processo de afirmação da sua identidade. 

Além dos aspectos positivos já ressaltados, o uso da tecnologia (no caso, das fotografias) 

pode ser um elemento de integração e de inclusão na escola, inclusive de alunos com necessidades 

especiais. Jamilton, o aluno com a Síndrome de Down, que frequentava as aulas com a mãe, tinha 

muita facilidade para lidar com as fotos no celular. Esse era um momento importante, uma vez que 

promovia uma interação dele com o grupo e o seu interesse pelo processo de organização do 

projeto. Fiquei preocupada em como elaborar atividade que possibilitassem uma maior 

participação desse aluno. Há, na escola, uma professora que acompanha alguns alunos com 

necessidades especiais, mas ainda falta uma articulação entre essa profissional e nós que estamos 

em sala de aula, para tomarmos conhecimento do tipo de trabalho que está sendo desenvolvido e 

de que maneira podemos contribuir para o progresso desses estudantes. A nossa formação 

excessivamente grafocêntrica nos fazer não perceber a evolução dos alunos quando não se pode 

mensurar pela escrita. Ramos (2016) considera a seguinte perspectiva com relação a esse assunto: 

 

Realmente, vivemos em um mundo em que quase a informação se apresenta pelo 

registro escrito. Contudo, é necessário perceber que, por determinados motivos, 

algumas pessoas não se alfabetizam. Nosso país te, vergonhosamente, muitos 

analfabetos (sem deficiência), que nem por isso deixam de viver. Eles 

simplesmente constroem formas alternativas de compreender o mundo escrito por 

meio de fatores extralinguísticos. Da mesma forma, a pessoa com deficiência 

intelectual que é privada da liberdade de leitura poderá construir ‘leituras’ e 

‘escritas’, contanto que sejam contextualizadas (RAMOS, 2016, p. 76). 
 

No caso do aluno em questão, ele apresenta um déficit grande de leitura e escrita, mas ele 

consegue ler (mais no plano da decodificação) um pouco, apesar disso ele participou ativamente 

com suas “leituras” do contexto elaboração do projeto. Outros alunos da turma, especialmente os 

mais velhos, tinham dificuldade de enviar as fotos para o meu celular e ficou com a 

responsabilidade de executar essa função. Ele fotografava com o celular dele e, com o auxílio de 

colegas, fazia a transferência para o meu. Essa relação com Jamilton foi muito enriquecedora para 
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mim. Houve também uma interação do aluno nas outras atividades, mas ainda considero que a 

situação dos alunos com necessidades especiais deve ser mais bem tratada na escola e é um assunto 

que já na minha pauta para discussão na semana pedagógica para o próximo ano letivo. 

Todos os alunos que participaram do processo de construção da Exposição Identidades 

construíram um painel (ou quadro) pessoal com os textos que foram elaborados durante as duas 

unidades letivas nas quais as atividades ocorreram. Os alunos poderiam expor todos os textos 

produzidos ou selecionar dois, contanto que a autobiografia fosse contemplada nessa seleção, pois 

ela teria o papel de apresentar cada um dos autores que faziam parte do evento. Não impus o uso 

das fotos nessa composição, mas todos as utilizaram (alguns até muito mais de uma, mostrando o 

seu cotidiano, o trabalho, o ambiente familiar e atividades que costumavam realizar como 

entretenimento). A sala foi organizada de modo que fosse facilitada a circulação das pessoas que 

iriam visitar a exposição e também permitisse a realização da nossa última roda de conversa do 

projeto. 

 

6.3 A GRANDE RODA 

 

Em todo o trajeto, a metodologia da roda de conversa teve destacada relevância para o 

estabelecimento do diálogo que permitiu o desenvolvimento das propostas de atividades 

contempladas neste projeto, favorecendo o trabalho com a leitura e a escrita; e as competências 

exigidas para a sua articulação. A participação das minhas outras turmas na roda de conversa não 

estava prevista, mas mais uma vez, por circunstâncias não esperadas (dois professores faltaram 

nesse dia), houve uma movimentação do planejamento e essa integração ocorreu, agregando valor 

à atividade, pois se formou uma grande roda, na qual rememoramos os textos lidos e produzidos 

até então. Lembramos os temas e os fatos que nos conduziram na execução das atividades, falamos 

sobre as nossas dificuldades e os avanços. Alguns dos alunos visitantes disseram que gostariam de 

ter participado da exposição, outros reafirmaram a sua dificuldade com a escrita, mas avaliavam 

indispensável saber se comunicar através desse registro e que não possuir esse domínio os impedia 

de “encontrar um emprego de carteira assinada”. 

Além dos alunos de outras turmas e do grupo da intervenção, que eu denominei de turma 

anfitriã, contamos com a participação de filhos e até netos de duas alunas em nossas conversas. 
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Dona Maria contou a história da troca do seu nome, surpreendedo os colegas das outras 

turmas que ainda não a conheciam; dois alunos deram um relato das suas dificuldades para 

frequentar a escola à noite em razão da violência e do cansaço por causa do trabalho. Os professores 

e a vice-diretora visitaram a exposição dos alunos que, a despeito de todas as circunstâncias que 

dificultam o seu processo de construção do seu conhecimento, viram-se como autores de textos 

que refletiam uma série de questões presentes no seu dia a dia, confrotando os aspectos que os 

distanciam e os que os aproximam dos colegas de turma. Retornando à história  da aluna Dalila, o 

texto que ela produziu trazia a questão religiosa, levantada por ela durante a escolha das fotos (cf. 

p. 83-84), e foi discutida entre os participantes da roda de conversa, revelando, em algumas falas, 

mesmo quando a intensão era negar, o preconceito que efetivamente existe com relação às religiões 

de matriz africana como o candomblé. Dalila assim se apresentou no texto: 

Figura 15 - Produção textual de Dalila 

 

Fonte: Acervo da professora pesquisadora. 

Por sugestão dos próprios alunos, a versão final dos textos expostos foram digitados, com 

uma mesma fonte, mas reproduzem a maneira como os alunos elaboraram a última versão. Durante 
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as atividades, os alunos produziram textos orais e escritos que são, além  do exercícios de 

competências e habilidades que devem ser mobilizadas na e/ou pela escola, registros que podem 

nortear o trabalho docente, pois expressam dados que contribuiem para identificação dessas 

pessoas que são o centro de todas as ações desenvolvidas na escola. Silva (2001), ressaltando a 

importância de uma experiência com os relatos autobiográficos, especialmente para as camadas 

marginalidas da sociedade, escreve: 

Ao trazer para seus relatos a interpretação de eventos significativos em suas vidas, 

esses sujeitos tornaram visíveis os fios dos discursos com os quais tecem  suas 

identidades, mesmo que de modos instável e episódico, e revelaram as práticas de 

letramento que realizaram em diversos momentos de suas vidas (SOUZA, 2011, 

p. 87). 
 

 Acima de tudo, para todos nós, as atividades oportunizaram situações de reflexões sobre o 

respeito pela própria história e pelo que os outros têm para contar, e todos têm o que contar, o que 

aprender e o que ensinar apesar de todas as dificuldades que nos são impostas pelas contigências 

sociais. Todos os textos representam a verdade da trajetória desses sujeitos? Caberia, nesse 

momento, uma reflexão do que é a verdade em textos (auto)biográficos. A respeito disso, Duque-

Estrada (2009) esclarece: 

Talvez a maneira mais apropriada de abordar o tema da autobiografia seja 

afirmando positivamente aquilo não ela é e não pode ser,afirmando a sua 

impossibilidade de cumprir a sua mais profunda promessa: apresentar a verdade 

de uma vida reunida numa trama narrativa. Uma impossibilidade ainda mais 

incontornável, quando se tem em vista o desejo de contar a verdade em nível 

anterior aos simples critérios de veracidade da narrativa: aquele nível em que o 

próprio ideal de verdade já não basta para dar conta das razões mais profundas do 

seu  (DUQUE-ESTRADA, 2009, p. 17). 

 

Não esperemos encontrar nesses textos uma verdade absoluta (pois sabemos que ela não 

existe) da história dos sujeitos que a conta, mas uma seleção do que esses consideram relevantes, 

de suas intenções, do seu ponto de vista, de sua leitura de mundo e até do que eles gostariam que 

de fato tivesse ocorrido. Isso, entretanto, não desqualifica os textos (auto)biográfico, ao contrário, 

representam informações sobre os autores e sobre a sua visão de mundo. 

 

6.4 ENTRAVES 

O ano de 2016 foi um ano no qual tivemos ainda mais dificuldades para a execução dos 

projetos na escola. Isso ocorreu não só na EDAM, unidade na qual apliquei a intervenção, mas 

em toda a rede. Retomo alguns deles aqui: já iniciamos o ano com uma ameaça, conforme 
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comentado anteriormente, de redução de turmas e de uma consequente saída de professores da 

unidade em busca de vagas em outros espaços, previsão que infelizmente foi confirmada 

posteriormente. Essa situação inicial provocou uma ansiedade muito grande em todos os 

profissionais da educação da rede municipal de Salvador.  

Em seguida, no mês de março, foi deflagrada a greve da categoria que durou 15 dias, 

tendo havido, portanto, a necessidade de um replanejamento, visando organizar as atividades 

pensadas para serem desenvolvidas durante o ano. Com a greve, mesmo com a reposição das 

aulas, ocorre, inevitavelmente um comprometimento da programação elaborada para o ano letivo 

que, mesmo sem essas intercorrências, está aquém das reais necessidades desses indivíduos que 

buscam no ensino noturno uma educação compensatória para a lacuna que existe nesse setor da 

sua educação. 

Outro aspecto que pode ser considerado como um elemento complicador para o 

desenvolvimento de práticas docentes efetivas na EJA diz respeito à sensibilidade dessa 

modalidade aos fatores que provocam a suspensão das aulas. É comum que o segundo semestre 

sofra um esvaziamento das turmas depois do recesso; quando há, como no caso desse ano, uma 

interrupção por causa uma greve (legítima, é preciso destacar), essa situação se agrava e muitos 

alunos desistem da escola. As questões sociais e de emprego afetam muito diretamente os alunos 

da EJA – essa necessidade precisa ser levada em consideração na elaboração do planejamento. 

Também são fatores que interferem no processo as brigas que ocorrem e prejudicam o andamento 

das aulas e o envolvimento de alguns alunos com a criminalidade, provocando o seu desinteresse 

pelo que a escola lhe oferece. 

Além de todos os entraves citados, a otimização do tempo é outro ponto que precisa de 

atenção muito grande. Algumas vezes a falta de material na escola ou de funcionários que possam 

reproduzir os textos, por exemplo, acabam prejudicando a realização de alguns trabalhos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nunca dês um nome a um rio: 

 Sempre é outro rio a passar. 

 

(Mário Quintana, 1997) 
 

O que sou depois do PROFLETRAS? Qual a importância desse curso para mim como 

profissional? De que maneira essa instrumentalização teórica que obtive no mestrado irá 

contribuir para a aprendizagem das alunas e dos alunos que estão nas salas de aulas em que 

leciono? A primeira consideração que faço sobre esses aspectos é a questão do “pensar como/o 

quê/para que e para quem fazer”. O senso investigativo, tão importante para atribuição de sentido 

à nossas atividades, mas muitas vezes negligenciado por nós, profissionais de educação, foi 

inegavelmente apurado através do exercício da pesquisa desenvolvido no projeto. 

 

Tinha a concepção de que, pelo fato de ter sido moradora do bairro de Castelo Branco, 

havia entre mim e os aprendizes que fazem parte das turmas nas quais leciono uma “identificação 

instantânea” que me permitia conhecer os indivíduos que estão sob a minha orientação, seus 

anseios, suas dificuldades, suas perspectivas de vida. Com o meu trabalho de intervenção, percebi 

que havia equívocos nessa minha ideia, pois ela desconsiderava a dinâmica do tempo e da 

sociedade, que interfere na forma como o indivíduo vê o mundo, na sua relação com os outros, 

com ele próprio e, evidentemente, na forma como ele aprende, pois isso está condicionado a 

fatores ligados à atribuição de sentidos que, por sua vez, depende de como esse sujeito é 

constituído. 

Como estudante e moradora do bairro de Castelo Branco, minhas motivações eram 

diferentes das deles que, por sua vez, distinguem-se entre si – essas subjetividades não devem ser 

apagadas em nome de uma educação que ainda é marcada pelo preconceito e pela privação de 

direitos de alguns grupos sociais. Os alunos da EJA possuem saberes construídos no decorrer da 

sua vida que precisam estar presentes em sala de aula. A andragogia nos instrumentaliza para 

entender as especificidades que envolvem a educação em uma classe de adultos de modo a 

(re)pensar métodos que melhor se adequem às necessidades desses sujeitos. Creio que nós, 

professores da EJA, podemos dar uma contribuição importante para as pesquisas voltadas para 

essa modalidade de educação, pois estamos em contato direto com esses estudantes e eles 
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precisam ser reconhecidos como pessoas que possuem uma autonomia que deve ser utilizada na 

elaboração dos planejamentos de ações e na construção de conhecimentos. 

O trabalho de correção, de refacção textual, foi realizado de forma participativa, no qual 

aspectos linguísticos foram levantados pelos próprios estudantes, procurando fazer com que cada 

texto atingisse a sua função comunicativa. Comprovadamente, pelo retorno que tive após o 

término “oficial” do processo de intervenção, essas análises despertaram nos alunos a consciência 

do olhar, ler, buscar entender o texto, pois alguns me procuraram com outras produções escritas, 

identificando algumas das questões trabalhadas na sala como a ausência de determinada 

informação, incoerência e intencionalidade. 

Referi-me ao término “oficial” do processo de intervenção porque acredito que, de fato, 

ele não acaba. Há o desejo de estudar mais, pesquisar sobre o assunto para desenvolver 

procedimentos e métodos que contribuam para o exercício da criticidade dos alunos, auxiliando-

os na ampliação de suas habilidades comunicativas e de sua participação social. O 

PROFLETRAS, longe de sanar as dúvidas com relação à minha prática docente, criou outras que 

procurarei respondê-las com as bases teóricas que me foram apresentadas durante o curso e com 

rede de trocas de informação que pretendo formar com os colegas, pares, amigos que fiz nesse 

percurso. 

As histórias dos meus alunos contam que a escola é uma agência de letramento 

importante, mas não é a única. Contam que a educação é processo político, que exige 

compromisso e responsabilidade. Contam que eles precisam ser ouvidos e, finalmente, contam 

porque são fundamentais para atribuição de sentido (s) ao que planejamos e levamos para eles na 

escola e para além dela. 

A sala de aula, através do projeto proposto, foi (e continuará sendo) um espaço de trocas 

muito importante, revelando o que cada um sabe, o que deseja saber; de que maneira eu posso 

contribuir com isso e como, de forma colaborativa, um colega pode ajudar no aprendizado do 

outro. Para isso, o reconhecimento das diversas identidades que circulam na sociedade e do 

respeito à forma de como elas se manifestam é fundamental, e isso se dá através do diálogo, das 

narrativas, da escuta atenta, de um trabalho sistemático, orientado, planejado e afetivo, que 

desenvolva habilidades e competências que estimulem a criticidade e a autonomia e domínio do 

discurso, reafirmando, desse modo, a educação, nas variadas formas de manifestação e nas sua 

diversas instâncias, como o mais importante projeto para o fortalecimento de uma sociedade. 
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APÊNDICE A – A proposta de intervenção 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ILUFBA – INSTITUTO DE LETRAS DA UFBA  

PROFLETRAS – MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS  

Orientadora: professora doutora Mônica de Menezes Santos  

Aluna: Cacilda Maria Ribeiro de Santana  

  

  

ATIVIDADE 1:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

RODA DE CONVERSA  

TEMA: IDENTIFICAÇÃO  

COMO ME CHAMO, COMO ME CHAMAM: O QUE ISSO DIZ DE MIM?  

  

OBJETIVO:  

Promover um debate sobre a importância do nome como fator identitário para cada um;  

Discutir a relação do sujeito com o seu nome;  

Debater a questão do nome social e o pensamento a respeito disso.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Por que muitos colocam nas atividades avaliativas realizadas na escola o nome de uma forma que 

dificulta a identificação por parte do professor?  

  

  

METODOLOGIA:   

Com a sala organizada em semicírculo, para facilitar a visualização de todas e todos no espaço, 

distribuir um pedaço de papel para que cada um ali coloque o seu nome da forma que prefere ser 

chamado;  

Recolher o papel e orientar sobre a dinâmica do processo: irei ler o cada nome colocado no papel 

e, sem que o “dono” do nome se pronuncie, os outros dirão de quem se trata. Uma vez identificada, 

a pessoa falará sobre a sua relação com o seu nome, o motivo da forma escolhida para colocar no 

papel (completo, só o primeiro nome, apelido, sobrenome...).  
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AVALIAÇÃO:  

Avaliar a atividade (o que achou? A que conclusões podemos chegar sobre o tema?).  

  

ATIVIDADE 2:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

SISTEMATIZAÇÃO DA RODA DE CONVERSA  

TEMA: IDENTIFICAÇÃO  

COMO ME CHAMO, COMO ME CHAMAM: O QUE ISSO DIZ DE MIM?  

  

OBJETIVO:  

Sistematizar as discussões da aula anterior;  

Ampliar as discussões em torno do nome;  

Elaborar uma escrita clara e resumida sobre o assunto.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Possuímos uma relação positiva com o nosso nome?  

  

METODOLOGIA:   

Solicitar que os alunos relembrem a atividade da aula passada;  

Distribuir a ficha da oficina para que cada um complete com informações sobre a sua identidade 

com o nome;  

Recolher a ficha e abrir uma discussão sobre os dados ali contidos.  

 

AVALIAÇÃO:  

Realizar a leitura das fichas;  

Comentar sobre os dados apresentados.  

  

ATIVIDADE 3:  
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TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

OFINICA DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO  

TEMA: IDENTIFICAÇÃO  

DIÁRIO DE BITITA  

  

OBJETIVO:  

Ler o texto sugerido de forma participativa;  

Relacionar o texto lido com as discussões das aulas passadas;  

Perceber a ironia presente no texto;  

Perceber a ligação existente entre autoria e o texto;  

Posicionar-se sobre o as questões apresentadas no texto.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

De que maneira a sociedade (incluindo a escola) pode afetar a nossa relação com a nossa 

identidade?  

  

METODOLOGIA:   

Distribuir o texto entre os alunos;  

Expor aspectos da vida de Carolina Maria de Jesus;  

Iniciar a leitura do texto com a participação dos alunos;  

Ao terminar a leitura, pedir para que os alunos anotem os aspectos que eles considerarem 

interessante no texto;  

Discutir sobre o texto com a turma;  

Anotar no quadro os aspectos levantados;  

  

AVALIAÇÃO:  

Sistematização da tarefa realizada, com o levantamento sobre entendimento do texto, recursos 

utilizados e relação entre o texto e a vida da autora.  

  

ATIVIDADE 4 :  
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TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

PRODUÇÃO COLETIVA DE TEXTO  

TEMA: CONSTRUINDO UMA HISTÓRIA DE VIDA (OFICINA III)  

  

OBJETIVO:  

Elaborar coletivamente um texto que se proponha a contar uma história de vida;  

Atentar para os comandos do texto;  

Realizar uma leitura atenta;  

Perceber o processo de progressão textual e coerência;  

Identificar as características do gênero autobiografia.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Como construir um texto biográfico coletivamente?  

 

METODOLOGIA:   

Organizar a sala em círculo;  

Distribuir entre os alunos a atividade da oficina III;  

Explicar a atividade: a professora faz a leitura de uma parte do texto. Ao final, cada aluno deverá 

dar continuidade, escrevendo nas lacunas deixadas. Terminando, ele deverá passar o seu texto para 

o colega ao lado, que deverá ler o que foi escrito, esperar a leitura de mais um 

trecho apresentado pela professora, e completará a lacuna seguinte de modo a dar sentido ao que 

foi escrito pelos colegas que o antecederam no processo. Assim será feito até o final do texto. O 

último ter o texto em mãos deverá lê-lo na íntegra e atribuir-lhe um título. Ao final da atividade, 

teremos vários textos produzidos dos vários alunos.  

  

AVALIAÇÃO:  

Realização da leitura dos textos, observando a continuidade dada à história;  

Observar a questão da coerência;  

Identificar elementos que são características próprias desse gênero, anotando aquelas que não 

estavam presentes nos textos produzidos.  
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ATIVIDADE 5:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

  

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL  

TEMA: A VIDA COMO EXEMPLO  

  

OBJETIVO:  

Realizar uma leitura crítica;  

Reconhecer relação entre textos de mesmo tema e diferentes gêneros;  

Perceber a função de cada um dos textos lidos.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

De que maneira a história de uma vida pode ser importante para a sociedade?  

  

METODOLOGIA:   

Distribuir os textos (uma notícia e “A mulher sem medo”, de Moacyr Scliar)  

Realizar a leitura dos textos;  

Discutir a sua compreensão e os elementos que o compõem, além da diferença entre eles;  

Completar a atividade com a leitura do texto que contra a história de Maria da Penha;  

Comentar o texto lido;  

Propor que os alunos escrevam sobre as questões de gênero (relação homem e mulher) levantadas 

na sala de aula.  

  

AVALIAÇÃO:  

Leitura dos textos produzidos e discussão sobre o tema.  

 

ATIVIDADE 6:  

 

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada)  

LEITURA DE TEXTO NÃO VERBAL E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO NÃO VERBAL  
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TEMA: A VIDA ATRAVÉS DE IMAGENS (CHARGE)  

  

OBJETIVO:  

Realizar a leitura de texto não verbal;  

Levantar as características desse tipo de texto;  

Discutir o tema apresentado no texto.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO:   

A vida pode ser contada através de imagens?  

  

METODOLOGIA:   

Distribuir entre os alunos a charge “Uma biografia”;  

Levantar questionamento sobre o entendimento do texto;  

Anotar no quadro as opiniões que surgirem sobre o tema.  

  

AVALIAÇÃO:  

Participação dos alunos nas discussões.  

Obs.: provocação final: a sua vida pode ser contada através de imagens?  

 

ATIVIDADE 7:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

OFICINA DE GÊNEROS TEXTUAIS  

TEMA: TEXTOS QUE NOS IDENTIFICAM  

QUE TEXTOS CONTAM SOBRE MIM?  

 

OBJETIVO:  

Reconhecer os textos que circulam na sociedade e conferem identidade às pessoas;  

Identificar a função dos variados gêneros textuais que identificam o sujeito e os dados pessoais que 

eles apresentam.  
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PROBLEMATIZAÇÃO:   

O que gêneros textuais que circulam na sociedade falam de nós?  

  

METODOLOGIA:   

Colocar no quadro o questionamento: “O que gêneros textuais que circulam na sociedade falam de 

nós?”  

Escrever as respostas apresentadas pelos alunos no quadro;  

Levar para a sala de aula gêneros textuais variados que reflitam a história ou partes da história de 

vida das pessoas: currículo, poemas, perfil de redes sociais, fotos (álbuns), música, documentos 

de identidade, diário...  

Construir um painel com esses textos;  

Identificar a função de cada um deles;  

Estabelecer associações com os textos dos mesmos gêneros com os quais os alunos têm contato.  

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação da atividade será a partir da construção coletiva do painel e das discussões 

que acontecerão.  

Obs.: solicitar que os alunos comecem a fazer o levantamento de textos que os identifiquem.  

  

ATIVIDADE 8:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTO  

TEMA: QUEM SOU EU?  

  

OBJETIVO:  

Produzir uma autobiografia resumida.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Quem sou eu por mim?  
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METODOLOGIA:   

Projetar alguns dos textos produzidos coletivamente na Atividade 4;  

Apontar os problemas apontados nos textos, apresentando recursos para solucioná-los;  

Cada aluno irá produzir um texto que o apresente em seu painel no evento “Sarau & Exposição 

Identidade”;  

Ler os textos produzidos.  

.  

AVALIAÇÃO:  

Comentar as produções.  

  

  

ATIVIDADE 9:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTO  

TEMA: QUEM SOU EU? (a devolutiva e a reescrita)  

  

OBJETIVO:  

Avaliar os textos produzidos na oficina passada;  

Reescrever os textos.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Quem sou eu por mim?  

  

METODOLOGIA:   

Devolver os textos produzidos na oficina anterior, com as devidas observações;  

Propor a reescrita dos textos, fazendo as alterações necessárias;  

Realizar uma leitura das produções.  

.  

AVALIAÇÃO:  

Comentar as produções.  
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Obs.: orientar os alunos para que eles levem para a próxima aula o material que eles produziram 

e/ou selecionaram para a exposição (fotos, texto autobiográfico, poemas, letras de música).  

  

ATIVIDADE 10:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

OFICINA DE MATERIAL PARA A EXPOSIÇÃO  

TEMA: MEU PERFIL NA EXPOSIÇÃO  

  

OBJETIVO:  

Organizar a exposição;  

Apresentar o coletado e produzido para o evento;  

Definir o que cada um irá apresentar para o evento.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Como organizar uma exposição que me apresente?  

  

METODOLOGIA:   

Verificar o material dos alunos para a exposição;  

Definir coletivamente quem o que será atração da parte do sarau;  

Justificar as escolhas feitas.  

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação ocorrerá através da elaboração da programação do evento.  

  

ATIVIDADE 11:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

OFICINA PRODUÇÃO TEXTUAL  

TEMA: CONSTRUÇÃO DE CONVITES E CARTAZES  
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OBJETIVO:  

Elaborar convites e cartazes para o evento;  

Identificar as características específicas desses gêneros textuais.  

  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Como convido a comunidade escolar para um evento?  

  

METODOLOGIA:   

Propor que, em grupos, os alunos elaborem um esboço de convite e outro de cartaz para o evento;  

Cada grupo deverá apresentar a sua produção;  

O grupo irá analisar as produções e escolher aquela que melhor atenda às necessidades da proposta.  

  

AVALIAÇÃO:  

Avaliação feita em decorrência da partição nas atividades e das produções realizadas.  

  

ATIVIDADE 12:  

  

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

OFICINA PRODUÇÃO TEXTUAL  

TEMA: CONSTRUÇÃO DE CONVITES E CARTAZES (versão final)  

  

OBJETIVO:  

Elaborar convites e cartazes para o evento;  

Divulgar para a comunidade escolar.  

  

PROBLEMATIZAÇÃO:   

Como convido a comunidade escolar para um evento?  

  

METODOLOGIA:   

Distribuição do material.  
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AVALIAÇÃO:  

A avaliação feita em decorrência da partição nas atividades e das produções realizadas.  

 

ATIVIDADE 13: 

TEMPO: duas aulas, 50 minutos cada  

TEMA: “SARAU EXPOSIÇÃO IDENTIDADES” 

OBJETIVOS: 

Preparar o ambiente para o evento; 

Expor as produções de maneira organizada e de forma a contar a trajetória de vida através de 

textos de gêneros textuais variados. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

O processo de construção coletiva de um projeto contribui para o aprimoramento de apresentação 

oral? 

 

METODOLOGIA: 

Cada aluno organizará um painel com textos contendo gêneros textuais diversos que expressem 

a sua identidade; 

Os expositores devem monitorar as visitas e dar as explicações necessárias para o entendimento 

do percurso feito na elaboração dos textos; 

Os alunos deverão fazer apresentações de música, dança e/ou poesia que sejam representativas 

de sua identidade. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será feita com base nos seguintes critérios: organização, coerência, pertinência, 

variedade textual, criatividade e envolvimento. 

 

ATIVIDADE 14: 

7 de setembro – roda de conversa (avaliação do evento) 
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OBJETIVOS: 

Analisar criticamente a participação pessoal e dos colegas no evento; 

Demonstrar capacidade de observação; 

Realizar uma avaliação contendo aspectos positivos e negativos das atividades, pontuando se 

houve, no processo de execução das tarefas, acréscimo no seu conhecimento sobre si próprio e 

sobre os conhecimentos trabalhados. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: 

Qual a importância de uma atividade interativa e colaborativa na construção de conhecimento? 

O que aprendi? 

 

METODOLOGIA: 

 

Rememorar as etapas do projeto até a realização da exposição; 

Com a sala organizada em círculo, os alunos comentarão a sua participação e a dos colegas no 

projeto com base nos critérios que foram acordados no decorrer do processo. 

 

AVALIAÇÃO: 

Na avaliação serão considerados o julgamento feito pelos alunos e a sua participação nas etapas 

que envolveram o projeto. 
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APÊNDICE B – Termo de autorização para participação na pesquisa 
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Obs.: o responsável por esse aluno assinou no local onde deveria ser colocado o nome do estudante, que 

acabou assinando o documento. 
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APÊNDICE C – Atividade do texto Meu guri 
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Fonte: Material elaborado pela professora pesquisadora 
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APÊNDICE D – Ficha de acompanhamento de atividades 

 

 

Fonte: Material elaborado pela professora pesquisadora 
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APÊNDICE E – Ficha pessoal sobre o nome 
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APÊNDICE F – Trecho de “O Diário de Bitita” 
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APÊNDICE G – Atividade de produção coletiva de texto 
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APÊNDICE H – Oficina de produção textual – autobiografia 
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Fonte: Material elaborado pela professora pesquisadora. 
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APÊNDICE I – Folha para reescrita da autobiografia 

 

 

 

Fonte: Material elaborado pela professora pesquisadora 
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ANEXO A – Indicadores do processo de aprendizagem de Língua Portuguesa do TAP 

V -SMED 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Salvador. 
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ANEXO B – Tabela de conversão dos pareceres para valores numéricos 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Salvador. 
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ANEXO C – Notícia de uma das situações de violência no bairro 

 

 

 

Fonte: Correio da Bahia on-line. “PM é baleado durante operação em bairro de Castelo Branco”. 

Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/pm-e-baleado-enquanto-

fazia-ronda-no-bairro-de-castelo-branco/?cHash=8888858594780d79d1613f28e445be54 >. Acesso em: 

11 ago. 2016. 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/pm-e-baleado-enquanto-fazia-ronda-no-bairro-de-castelo-branco/?cHash=8888858594780d79d1613f28e445be54
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/pm-e-baleado-enquanto-fazia-ronda-no-bairro-de-castelo-branco/?cHash=8888858594780d79d1613f28e445be54


140 
 

 

 

ANEXO D – Notícia sobre a vítima de estupro coletivo 

 

 

FONTE: Yahoo Notícias. “Jovem de16 anos foi estuprada por mais de 30homens”. Disponível 

em: <https://br.noticias.yahoo.com/jovem-de-16-anos-foi-estuprada-por-mais-30-homens-

230753510.html> . Acesso em: 4 jun. 2016. 

 

 

https://br.noticias.yahoo.com/jovem-de-16-anos-foi-estuprada-por-mais-30-homens-230753510.html
https://br.noticias.yahoo.com/jovem-de-16-anos-foi-estuprada-por-mais-30-homens-230753510.html
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ANEXO E – Notícia sobre a criança que foi morta por policiais 

 

 

FONTE: G1 São Paulo. “PM mata menor suspeito de furtar carro em suposto confronto em São Paulo”. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/pm-mata-menor-suspeito-de-roubar-

carro-em-suposto-confronto-em-sp.html>. Acesso em: 5 jun. 2016. 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/pm-mata-menor-suspeito-de-roubar-carro-em-suposto-confronto-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/pm-mata-menor-suspeito-de-roubar-carro-em-suposto-confronto-em-sp.html
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ANEXO F – Texto para leitura e discussão sobre a linguagem literária 

 

FONTE: Blog Atividade de Língua portuguesa. “A mulher sem medo”. Disponível em 

<http://sugestoesdeatividades.blogspot.com.br/2015/02/a-mulher-sem-medo.html>. Acesso em: 2 jun. 

2016. 

 

 

 

http://sugestoesdeatividades.blogspot.com.br/2015/02/a-mulher-sem-medo.html%3e.%20Acesso
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ANEXO G – Texto da Folha de S. Paulo sobre o garoto morto por policiais 
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FONTE: Folha de S. Paulo. “‘Italo foi um pequeno furacão que parecia pedir ajuda’, diz psicóloga”. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1778410-italo-foi-um-pequeno-

furacao-que-parecia-pedir-ajuda-diz-psicologa.shtml>. Acesso em: 9 jun. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1778410-italo-foi-um-pequeno-furacao-que-parecia-pedir-ajuda-diz-psicologa.shtml
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ANEXO H – Texto para leitura e interpretação para leitura e interpretação de imagem 

 

Fonte: Caulos, Só dói quando eu respiro. Porto Alegre, L&PM, 2001, p. 16. 


