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Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar reflexões decorrentes do 

trabalho com a produção textual com alunos de EJA em sala de aula e 

descrever os resultados obtidos a partir do desenvolvimento de uma proposta 

de ensino voltada para as necessidades e objetivos do público alvo dessa 

pesquisa. 

Este trabalho fundamenta-se na Proposta Curricular para a Educação de 

Jovens e Adultos (BRASIL, 2002a); nas Diretrizes Curriculares para a 

Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000a e BRASIL, 2000b). Também 

são importantes para esse trabalho os estudos de Gilly (2001) e Harré (2001) 

acerca das representações sociais, bem como os estudos sobre a produção 

textual baseados em Marcuschi (2007a e 2007b), Bazerman (2009) e 

Widdowson (1991). 

O contexto de pesquisa foi uma escola pública estadual, na qual 

acompanhamos por um semestre uma turma de 1º termo do ensino médio, 

noturno. O material utilizado para interpretação foi coletado ao longo do 

desenvolvimento de atividades em sala da aula durante o segundo semestre de 

2011. 

Os resultados dessa pesquisa revelam que alunos de EJA apresentam 

peculiaridades quanto ao desenvolvimento da habilidade de produção textual 

escrita. Muitos não manifestam o desejo de desenvolver textos comumente 

trabalhados no ensino de língua portuguesa no ensino médio, como textos 

dissertativos, revelando que há uma necessidade de trabalhar com propostas 

pedagógicas variadas e que atendam às necessidades dos diferentes públicos 

alvos. 

Esses resultados permitem difundir a ideia de que não se trata de propor 

um programa de ensino específico para EJA, mas trabalhar com propostas 

flexíveis e que levem em consideração as especificidades do público alvo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos (EJA); produção textual; 

ensino de língua portuguesa para comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The aim of this research is to show some reflexion resulting from textual 

production work which has been done in classroom with EJA students (Young 

Adult Education) and describe the results from a development teaching purpose 

regarding the needs and objectives of students who were involved in this 

research.  

This work was based upon Proposta Curricular para a Educação de 

Jovens e Adultos (BRASIl, 2002a); Diretrizes Curriculares para a Educação de 

Jovens e Adultos (BRASIL, 2000a and BRASIL, 2000b). The studies about 

social representation of Gilly (2001) and Harré (2001) are also very important to 

this work, as well as the studies about textual production based on Marcuschi 

(2007a e 2007b), Bazerman (2009) and Widdowson (1991).  

The context of the research was a public school in São Paulo state, 

which we observed for one semester an evening group of High School in the 1st. 

term. The material used for comprehension was collected from the activities 

developed in class along the second semester in 2011.  

The results of this research show that EJA students present some 

peculiarities regarding the development of textual production skills. Many 

students don’t reveal the desire of developing texts commonly worked in 

Portuguese language teaching in high school, such as write dissertations, 

showing that there is a need to work with a variety of pedagogical purposes that 

consider the needs of different target public.     

These results allow us to have an idea that is not necessary a specific 

teaching program to Young Adult Education, but to work with some flexible 

purpose taking into consideration the specific target public.  

 

Key-words: EJA (Young Adult Education); textual production; Portuguese 

Language teaching for communication.   
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Introdução 

 

Buscamos com este trabalho refletir sobre a produção textual na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), diante de suas variáveis socioculturais, a 

partir de atividades de português desenvolvidas com alunos do 1º termo do 

ensino médio.  

Optamos por trabalhar com esse público porque acreditamos que há 

poucas pesquisas sobre o ensino de português para ele. Outro fator que nos 

levou a optar por trabalhar com EJA foi o fato de essa ser uma modalidade de 

ensino com a qual ainda não havíamos trabalhado e, portanto, se apresenta 

como um excelente contexto para novas investigações. 

Acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem em EJA carece de 

algumas reflexões, pois, como nos lembra (PÉCORA, 1999), o adulto não é 

criança, ele possui uma história de vida, fato esse comumente desconsiderado 

pelos educadores, o que gera indiferença por parte do aluno em relação ao 

professor e, consequentemente, ao processo de aprendizagem.  

Ouvindo relatos de colegas professores de EJA, observamos que há 

certa resistência por parte dos adultos à proposta pedagógica que, em alguns 

casos, pode primar por uma aprendizagem mecanicista e cumulativa. Ao 

desenvolver uma proposta de ensino que desconsidera a história de vida 

desses sujeitos, a ação do educador passa a ser vista com desconfiança pelos 

alunos.  

Uma vez que a interação entre professores e alunos não deveria ser 

baseada simplesmente em comandos e controles, é necessário que os 

estudantes reconheçam o educador como um indivíduo capaz de promover o 

desenvolvimento de competências (FONSECA, 2007). 

Alguns dos materiais didáticos utilizados reproduzem comumente os 

currículos, os programas e até as estratégias de ensino utilizadas na educação 

de jovens e crianças. Há avanços nos processos de ensino de leitura e escrita, 

é verdade, mas ainda persistem alguns equívocos, como a priorização do 

repasse de regras gramaticais descontextualizadas como objetivo das aulas de 

português, em certos contextos. 
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Assim, observamos que há duas questões a serem pensadas quanto ao 

ensino de língua portuguesa para EJA: a criação de materiais didáticos 

pensados para esse público e a adequação da proposta de ensino tendo visto 

suas peculiaridades. Pois, acreditamos que, ao investir nessa modalidade de 

ensino, estamos contribuindo para diminuir as injustiças sociais e para o 

desenvolvimento do país. 

Alguns dos sujeitos da EJA veem no retorno à escola a possibilidade de 

ingressar no ensino superior. Todavia, muitos desistem e alguns dos que 

ingressam apresentam um ritmo de aprendizagem que o difere de um aluno do 

ensino regular. É bem verdade que isso não acontece apenas com aqueles que 

passam pela EJA. Mas, no caso desses, muitos são oriundos das camadas 

mais pobres e precisam trabalhar para prover o sustento da família, restando 

assim pouco tempo para se dedicar aos estudos. 

Comumente, o aluno de EJA divide seu tempo entre trabalho e estudo. 

Isso nos leva a acreditar que o tempo é um bem precioso para ele. E quando 

pensamos a proposta de ensino, sem levar em consideração essa 

característica desse público, podemos cometer o erro de não atender às 

necessidades dele, pois o país necessita de cidadãos qualificados, e muitos 

podem ser formados nas universidades.  

Já observamos um aumento do número de estudantes que ingressam 

em cursos de graduação. Todavia, alguns chegam ao ensino superior com 

deficiências significativas no que diz respeito à leitura e à produção de textos, 

decorrentes de um ensino de português ineficiente, o que prejudica 

sobremaneira o avanço no conhecimento nas áreas de especialidade. 

Aliada à questão da formação acadêmica, nas sociedades letradas, com 

a revolução da informação, a habilidade de compreensão e produção de textos 

escritos é essencial, ou seja, saber ler e escrever já não é mais um diferencial 

para os indivíduos, mas uma necessidade, principalmente se pensarmos no 

mercado de trabalho. 

Diante da realidade da EJA, acreditamos que uma proposta de trabalho 

que leve em consideração as especificidades dessa modalidade poderá 

produzir bons resultados.  
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Os trabalhos de professor, dos estudiosos da linguagem e daqueles que 

estão aprendendo a escrita “precisam ser vistos num contexto mais amplo do 

que as perspectivas tradicionalmente adotadas em nossas escolas” (MEURER, 

1997, p.27). No que diz respeito à EJA, a especificidade dos aprendizes precisa 

ser repensada. Por isso, acreditamos que trabalhar com propostas de ensino 

adequadas e que considerem a história dos sujeitos envolvidos no processo 

pedagógico poderá conduzir a resultados positivos quanto ao desenvolvimento 

da habilidade de escrita. 

Este trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro, 

apresentamos um breve histórico da EJA, no Brasil. E ainda, nesse capítulo, 

trabalhamos com as representações sociais acerca dessa modalidade. 

No segundo capítulo, trabalhamos ainda com a fundamentação teórica, 

apresentando alguns conceitos relacionados à produção textual e buscamos 

pensá-los a partir das especificidades do aluno de EJA. 

No terceiro capítulo, discorremos sobre a metodologia de pesquisa e 

apresentamos o relato das atividades desenvolvidas e, em seguida, 

apresentamos as reflexões decorrentes dessas atividades. 

Nas considerações finais, apresentamos uma síntese dessas reflexões e 

algumas das constatações a que chegamos. E apresentamos alguns possíveis 

subsídios para uma proposta de trabalho para o ensino de língua portuguesa 

para EJA. 
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Capítulo 1 – Fundamentação teórica 

 

Neste capítulo, apresentamos o aporte teórico que fundamenta nossa 

pesquisa e serve de base para investigar a produção textual em Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). A fundamentação teórica parte de teorias acerca da 

EJA e ensino de língua portuguesa para comunicação. 

 

1.1. Educação de Jovens e Adultos 

 

No Brasil, um país em que vigora a democracia, discussões 

relacionadas à questão do direito são constantes na sociedade. Essas 

discussões comumente visam à conquista da igualdade e dignidade. Uma 

maneira de garantir aos sujeitos essas conquistas é assegurando-lhes o 

acesso à educação. É nesse panorama que a EJA está inserida, numa 

tentativa de atender às minorias que, por diferentes razões, não concluem o 

ensino fundamental e médio no tempo previsto. 

Nomeada por Freire (2007) de Educação popular, quando o educador se 

referia aos trabalhadores do campo, da cidade e da periferia, a EJA vem sendo 

discutida por muitos educadores, que discordam das diretrizes desse segmento 

educacional. Há a necessidade de atender um número maior de sujeitos que 

vivem à margem da sociedade e que se enquadram no perfil do aluno da EJA, 

há também a necessidade da melhoria na qualidade do ensino destinado a 

essa modalidade (ROMÃO, 2007, p. 55). 

Argumenta ainda Romão (2007) que é necessário que a EJA seja 

integrada como parte do sistema regular de ensino da educação básica, pois, 

de acordo com o autor, ela é vista, algumas vezes, como uma forma 

compensatória ou complementar. A EJA, em algumas circunstâncias, é vista 

como menos importante em virtude de suas peculiaridades, quando deveria ser 

entendida como um ensino voltado para um público específico. 

Concordamos com o pesquisador que a EJA ainda é vista como uma 

educação complementar e não como uma educação voltada para um público 

específico, recebendo ao longo da história uma série de denominações. 
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Brandão (1984), ao apresentar algumas dessas denominações como educação 

popular, educação de base, educação de adultos, educação fundamental, 

educação comunitária e educação permanente, salienta que esses são nomes 

diversos que aparecem em diferentes propostas e projetos, mas que partilham 

do mesmo objetivo, assegurar que jovens e adultos tenham acesso à 

educação.  

Com o passar do tempo, a EJA deixou de se restringir mais fortemente à 

alfabetização, comumente conhecida como educação popular. Atualmente, 

muitos estudantes concluem o ensino médio em cursos de EJA, regularmente 

oferecidos à noite pela rede pública de ensino.  

Nosso interesse por discutir a EJA não se deve unicamente ao caráter 

de suplência que essa modalidade de ensino adquiriu, mas ao fato de existir 

um pequeno número de propostas de como podemos trabalhar com jovens e 

adultos nas aulas de português e, muitas vezes, essas propostas não são 

postas em prática. Num mundo competitivo como o atual, que exige constante 

aprimoramento e especialização, destinar uma educação de baixa qualidade 

para uma determinada parcela da sociedade significa investir em 

subdesenvolvimento e na manutenção da desigualdade social. A fim de 

contextualizar nossa discussão, retomamos brevemente o histórico da EJA e a 

legislação desse segmento educacional. 

 

1.2. Educação de Jovens e Adultos: legislação e histórico 

 

Para entendermos melhor a EJA, retomamos, a seguir, algumas 

informações acerca do processo de transformação pelo qual esse seguimento 

de ensino passou, buscando traçar um panorama do histórico da EJA.  

De acordo com Freire (2007), para que possamos agir de maneira mais 

consciente quanto à educação de adultos, devemos conhecer seu processo de 

amadurecimento. O público que frequenta a EJA possui características 

bastante peculiares, como o fator idade, os objetivos, as motivações e a 

urgência de formação (BREGEIRO, 2010). Outra questão que nos chama a 

atenção diz respeito ao fato de o aluno de EJA, em muitos casos, precisar 
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dividir seu tempo entre uma atividade profissional e os estudos, ou cuidar do lar 

e da família e estudar. Mesmo em face dessa realidade, a EJA não se 

caracteriza como um contexto específico, uma vez que a educação de jovens e 

adultos não é voltada para a aprendizagem de um fim específico. 

De acordo com Araújo (2006, p. 55), a educação de adultos pode ser 

dividida em três períodos: 

i. De 1946 a 1958: períodos em que vigoraram as campanhas de 

erradicação do analfabetismo; 

ii. De 1958 a 1964: momento da criação do Plano Nacional de 

Alfabetização de Adultos, coordenado por Paulo Freire e extinto pelo 

Golpe Militar; 

iii. 1967: ano da criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), cuja intenção era ensinar a ler e a escrever. 

Haddad e Di Pierro (2000) elaboraram uma linha do tempo da educação 

de jovens e adultos que retoma a catequização de índios adultos pelos 

jesuítas. Segundo os autores, o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), instituído em 1967, durante o regime militar é uma das fases mais 

importantes da educação de adultos. Esse movimento recebeu críticas dos 

educadores, porque dedicava pouco tempo à alfabetização, usava critérios de 

avaliação problemáticos e estipulava que as instituições fossem paralelas e 

autônomas em relação ao Ministério da Educação. 

O MOBRAL recebeu diferentes denúncias de corrupção, o que fez com 

que fosse instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Com o 

passar do tempo, o MOBRAL perdeu a confiabilidade sendo reformulado em 

1971, com a LDB nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), que regulamentou o ensino 

supletivo.  

Em 1972, após a III Conferência Internacional de Educação de Jovens e 

Adultos, para suprir o ensino fundamental, a suplência é retomada como 

programa de alfabetização e continuação de estudos. Na década de 90, foram 

criados programas subsidiados pelo governo federal para a formação de jovens 

e adultos de baixa renda e escolaridade, a seguir apresentados: 
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 1995: Plano Nacional de Formação do Trabalhador (PLANFOR) 

dedicava-se à educação básica dos trabalhadores, para elevação da 

escolaridade de jovens e adultos do campo e da cidade. Era financiado 

pelo Fundo de Amparo ao trabalhador (FAT); 

 1996: Programa de Educação Solidária (PAS), idealizado pelo Ministério 

da Educação (MEC), buscava promover a alfabetização juvenil solidária; 

 1997: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). Nesse programa, o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB) trabalhava articulado ao Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e objetivava a 

implementação da EJA no meio rural para alfabetização de 

trabalhadores rurais em condição de analfabetismo. 

Vemos que a educação de adultos passou por transformações ao longo 

dos anos e hoje contamos com cursos presencias e semipresenciais (os 

telecursos), ambos garantidos constitucionalmente. De acordo com a 

Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988), art. 205,  

a educação é direito de todos e dever do estado e da família 
(...) e que toda e qualquer educação visa ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Ainda a respeito da EJA, os incisos I, II e VI do artigo 208, estabelecem 

que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

(...) 

VI – oferta de ensino noturno regular adequado às condições 
do educando; 

 

A responsabilidade pela administração e supervisão dos cursos voltados 

para EJA diz respeito aos municípios e aos governos dos estados, cabendo 

aos primeiros a responsabilidade pela Alfabetização e Ensino Fundamental 

Ciclo I, e aos governos estaduais a administração e a supervisão do Ciclo II do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. Por volta de 1945, a educação de adultos 

passou a ser administrada pelos estados e não mais pelo governo federal 
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(ARAÚJO, 2006, p. 55). A educação que ficou conhecida como popular, desde 

então, tem sido procurada e, de certa maneira, destinada aos alunos das zonas 

rurais ou que residem nas periferias urbanas. 

Como anteriormente dito, a modalidade de ensino que se destinava à 

formação educacional de adultos já recebeu a denominação Ensino Supletivo, 

que foi adotada no texto da Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971). Com a alteração 

na LDB nº 9.394/96, que apresentou uma nova concepção da modalidade de 

ensino que atualmente chamamos de EJA, a terminologia relacionada à 

suplência e o termo Supletivo foram substituídos no texto do documento, 

todavia ainda são muito utilizados no senso comum. 

A mudança de nomenclatura é abordada no Parecer nº 05/97 (BRASIL, 

1997), do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – 

CNE/CEB, cuja proposta era regulamentar a LDB nº 9.394/96 e complementar 

os artigos 37 e 38 da lei citada, conforme expomos a seguir: 

 

Para os alunos que “não tiveram acesso ou continuidade de 
estudo no ensino fundamental na idade própria”, a nova LDB 
passa a denominar “educação de jovens e adultos”, o que a Lei 
nº 5.692/71 chamava de “ensino supletivo”. (Parecer nº 05/97) 

 

Esse parecer redefine a questão da idade, as competências do sistema 

de ensino e as possibilidades de certificação, como podemos observar no 

seguinte texto: 

a novidade mais expressiva, no capítulo, é a baixa para 15 e 18 
anos de idade os limites anteriormente fixados em 18 e 21 
anos, para que jovens e adultos se submetam a exames 
supletivos em nível de ensino fundamental ou médio, 
respectivamente. Daí decorre que, quando se tratar de cursos 
supletivos com avaliação no processo, os alunos neles 
matriculados poderão concluir os correspondentes estudos 
quando atingirem as idades agora definidas para os níveis 
considerados (artigo 38). 

 

A LDB vigente, na seção V, intitulada “Da Educação de Jovens e 

Adultos”, assegura a existência de cursos destinados àqueles que por algum 

motivo não puderam concluir o ensino fundamental e médio na idade 
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apropriada. E a partir de 1996, passou-se a adotar a expressão EJA em 

referência à educação de jovens e adultos. 

A Resolução nº 1/2000 do CNE/CBE (BRASIL, 2000a) estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA e tem por objetivo orientar a oferta e 

a estrutura dos cursos de ensino fundamental e médio e reitera que a EJA é 

uma modalidade da educação básica. Essa resolução prevê que a idade para 

frequentar a EJA no ensino fundamental é 14 anos e 17 anos, no ensino médio.  

Isso significa que, numa sala de aula do ensino fundamental, podemos 

encontrar adolescentes e adultos. Isso nos leva a acreditar que exista uma 

diversidade de objetivos, interesses e graus de dedicação, que podem variar 

em decorrência da questão idade. Concordamos com Abreu (2005), quando diz 

que a diferença de idade, se não observada, pode comprometer o andamento e 

o resultado do trabalho docente, uma vez que um público muito heterogênio 

tem tendência a apresentar diferentes graus de dificuldade que variam de 

acordo com a faixa etária dos indivíduos. Em nossa pesquisa, podemos 

observar isso durante o desenvolvimento de algumas atividades, uma vez que, 

enquanto alguns estudantes as executavam rapidamente e, muitas vezes, sem 

a necessidade de ajuda, outros apresentavam grande dificuldade. 

Bem sabemos que o exercício da cidadania muitas vezes está associado 

ao acesso à educação. Ao refletirmos sobre essa questão nos parece correto 

afirmar que os indivíduos têm o direito de exercer a cidadania e, se esse 

exercício pode estar vinculado à formação educacional desses sujeitos, a EJA, 

então, deveria ser vista como um direito dos cidadãos. 

Todavia, ressaltamos que, como esclarecem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para EJA (BRASIL, 2000b), o aluno da EJA não é uma extensão da 

criança que foi; trata-se, pois, de um sujeito que possui uma história de vida 

significativa. E essa história se traduz em uma carga de conhecimento que 

alimenta desejos, objetivos e expectativas bem diferentes, se comparados aos 

de uma criança. Essa peculiaridade da EJA, de certa maneira, torna específico 

o aluno que frequenta essa modalidade de ensino. 

Oliveira (1999) defende que os programas e currículos não preveem a 

carga de conhecimento do aluno de EJA; em outras palavras, não existe uma 
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proposta que considere as especificidades desse público. Isso nos faz pensar 

que as escolas que desconsideram as especificidades do aluno de EJA não 

estão preparadas para atendê-los. Defende Dayrell (1996, p. 43), ao tratar da 

especificidade desse sujeito que devemos 

compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que 
possui uma historicidade, visões de mundo, escala de valores, 
sentimentos, emoções, desejos, projetos, lógicas de 
comportamento e hábitos que lhe são próprios. 

 

Mesmos os jovens que hoje buscam a EJA para concluir o ensino médio 

mais rapidamente podem se sentir desmotivados, devido à baixa qualidade do 

ensino encontrada em muitos cursos. Aqui optamos por qualificar como de 

baixa qualidade o serviço prestado em algumas instituições que oferecem a 

modalidade EJA, porque acreditamos que, se um curso é oferecido sem que as 

necessidades dos sujeitos sejam observadas, os resultados, muitos 

provavelmente, estarão abaixo do satisfatório.  

 As diferenças não se restringem apenas à questão da faixa etária, mas 

há especificidades culturais, como defende Oliveira (1999), que podem 

diferenciar um grupo dos demais. Isso nos faz pensar que cabe à comunidade 

escolar conhecer o seu público alvo, para melhor elaborar propostas que 

respondam às necessidades dos alunos. 

De acordo com a Proposta Curricular para o 2º Segmento da EJA 

(BRASIL, 2002, p.90), a idade adulta é vista como rica em transformações, 

devendo o desenvolvimento do indivíduo ser pensado a partir de uma 

concepção de sujeito social e cultural, como podemos constatar no trecho 

seguinte:  

a idade adulta é rica em transformações e dá continuidade ao 
desenvolvimento psicológico do indivíduo. O adulto é alguém 
que evolui e se transforma continuamente. Seu 
desenvolvimento cognitivo relaciona aprendizagem, interação 
com o meio sociocultural e os processos de mediação. Em 
geral, mostra maior capacidade de reflexão sobre o 
conhecimento e sobre seus próprios processos de 
aprendizagem. 
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1.3. Representações sociais 

 

Nosso interesse pelas representações sociais para compreensão de 

fatos da educação dá-se devido à ideia defendida por alguns autores de que 

conjuntos organizados de significação social influenciam o processo educativo. 

Se desejamos pensar a educação, não podemos negligenciar a relação entre o 

sujeito e a maneira como esse sujeito se vê e é visto dentro da instituição 

escolar. Destacam Gilly (2001, p. 321) que os estudos sobre as representações 

sociais 

oferecem um novo caminho para explicação de mecanismos 
pelos quais fatores propriamente sociais agem sobre o 
processo educativo e influenciam seus resultados. 

 

O autor argumenta que os estudos de áreas como a psicossociologia e 

sociologia da educação nos ajudam a compreender as relações entre pertencer 

a um determinado grupo e as atitudes e comportamentos desse grupo diante 

da escola; o modo como o professor concebe seu papel; a comunicação 

pedagógica; e a construção dos saberes. Isso nos faz acreditar que o modo 

como os sujeitos se relacionam com os saberes escolarizados e as 

consequências do processo de aprendizagem não ocorrem aleatoriamente.  

Para caracterizar o agrupamento social, buscamos em Harré (2001, 

p.105) uma definição que nos parece coerente com a realidade que 

encontramos em sala de aula. De acordo com o autor, “grupos reais são 

conjuntos de pessoas que se constituem em verdadeiros coletivos por suas 

relações internas”, e não uma unidade classificatória criada por especialistas 

com a finalidade de aplicar um conceito. 

Apesar de podermos apreender a representação social por meio de 

práticas materiais, ela, em larga escala, manifesta-se em atividades simbólicas 

como, por exemplo, a maneira de falar. Podemos, assim, observar um vínculo 

entre a atividade linguística dos sujeitos e a representação social deles. A 

variante linguística observada é um indício para apreensão da representação 

social em sala de aula, todavia destacamos que não deve ser objeto de 

preconceitos e nem ser usada para estigmatizar os alunos. 
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Representações sociais são “sistemas autônomos de significação social” 

(GILLY, 2001, p.337), é produto contraditório, porque é influenciado pela 

ideologia e pelo funcionamento efetivo. O funcionamento é mais forte, uma vez 

que os indivíduos são mais afetados e envolvidos pela prática cotidiana. E, em 

larga escala, influenciam a maneira como os sujeitos se veem. 

 

1.3.1. Representações sociais no contexto escolar 

 

A realidade escolar é influenciada por grupos sociais que ocupam 

diferentes posições, como políticos, administradores, agentes institucionais e 

usuários. Isso ocorre devido aos riscos sociais associados à educação, uma 

vez que seus reflexos ecoam pela sociedade. Acreditamos que devido a essa 

situação, o sistema escolar seja feito de contradições que se organizam de 

maneira aparentemente coerente em torno de esquemas dominantes. Podemos 

constatar, ao observarmos o discurso vigente sobre educação, que ele 

dissemina o pensamento de que a escola é para todos, como se o processo 

educacional transcorresse de maneira homogênea e que a escola que todos 

frequentam fosse semelhante. 

A articulação entre as instituições escolares e o discurso sobre a 

educação permite que os sujeitos se adaptem à realidade com a qual se 

confrontam. As representações sociais conferem equilíbrio ao indivíduo e 

coerência entre as práticas sociais e suas relações com o entorno. Não raro 

nos deparamos com o discurso de que todos têm direito à educação, de que a 

universidade pública é para quem teve uma boa formação escolar. Entretanto, 

sem dificuldade, podemos observar a incoerência dessas falas, uma vez que, 

na prática, uns têm acesso à educação de qualidade e outros não. 

O que nos chama atenção, pela frequência com que se evidencia, é que 

muitos dos alunos de escolas públicas não se consideram aptos a ingressarem 

nas universidades públicas, pois acreditam que passaram por escolas de má 

qualidade. Isso mostra que já há uma camada da população, egressa da escola 

básica, que partilha de um discurso, que os coloca à margem da educação de 

qualidade. 
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Como diz Gilly (2001), as representações sociais não se assemelham a 

uma imagem-reflexo da realidade escolar, de suas funções efetivas, mas, 

caracteriza-se como uma construção original que busca legitimar a realidade 

escolar. Para tanto, mobiliza posições ideológicas e busca o apoio científico 

principalmente das ciências humanas e sociais.  

Em relação à educação na França, ao tratar do momento de 

democratização, diz Gilly (2001) que as representações sociais não se 

assemelhavam a uma imagem-reflexo da realidade escolar, de suas funções 

efetivas, mas, caracterizava-se como uma construção original que buscava 

legitimar a realidade escolar. Para tanto, mobilizava posições ideológicas e 

buscava o apoio científico, principalmente, das ciências humanas e sociais. De 

acordo com o estudioso, a escola era marcada pela contradição entre um 

discurso ideológico igualitário - que via na instituição escolar uma maneira de 

suprimir as diferenças sociais – e um funcionamento não igualitário.  

Pensando em nossa realidade, constatamos isso, ao observarmos que 

as diferenças sociais determinam o funcionamento da escola no Brasil e que 

existem diferentes escolas para as diferentes classes sociais. Isso nos leva a 

acreditar que as desigualdades sociais que, na escola, assumem diferentes 

formas, persistem, em larga escala, no contexto social pós-escola. 

 Gilly (2001) questiona se haveria outra maneira de tratar essa 

contradição, sem recorrer a uma construção representativa que não deixasse 

questionar a ideologia igualitária e o sistema. A nosso ver, responder 

positivamente à indagação do autor parece alguma coisa pouco provável. As 

Ciências Humanas legitimam a ideia de que a diferença de desempenho está 

centrada no indivíduo e, para isso, são mobilizados conceitos como handcaps 

individuais, diferenças de dons e aptidões. 

Segundo esse pensamento, o fracasso de alunos oriundos de famílias 

menos abastadas ocorre porque eles são menos dotados e não, como 

defendem Bourdier e Passeron apud Gilly (2001), porque advêm de meios 

desfavorecidos. Esse pensamento responsabiliza o próprio sujeito por seu 

fracasso e exime da responsabilidade qualquer outra estância que diga respeito 

ao social. 
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O fracasso na França era justificado com base em teorias que atribuíam, 

ao sujeito, as diferenças de inteligência e aptidão. Isso permitia o não 

questionamento das estruturas e funcionamento geral do sistema escolar. Para 

os agentes escolares, esse pensamento assegurava a conservação de suas 

práticas, uma vez que o problema do fracasso escolar estava fora da escola. 

Se pensarmos em nosso contexto, parece-nos que essa é uma realidade ainda 

não superada no Brasil. 

Todavia, mudanças no panorama social, com a evolução das posições 

científicas, fizeram com que deixássemos de aceitar cegamente o pensamento 

de um determinismo genético. Passamos a partilhar do pensamento de que o 

meio ambiente e os estímulos são determinantes para maturação do sistema 

nervoso central. Vale ressaltar, no entanto, que esse pensamento não 

promoveu ainda, entre nós, transformações significativas. 

Com o desenvolvimento de teorias sócio-construtivistas, observamos, 

por exemplo, no discurso sobre educação, uma tentativa de minimizar as 

consequências de um sistema de ensino que hierarquiza as crianças com base 

em suas diferenças. A escola deveria ser vista como um espaço onde o sujeito 

deveria encontrar condições para desabrochar, a partir de suas potencialidades 

e necessidades, observando-se, pois, uma tentativa de respeito às diferenças. 

A tese de que a diferença entre alunos ricos e pobres dá-se devido às 

privações e ao déficit cultural relacionado ao meio social é partilhada por 

grande parte daqueles que pensam a educação em nosso país. Mas, esse 

movimento promove mudanças modestas, pois os sujeitos de meios mais 

pobres continuam a seguir carreiras pouco valorizadas (BRITTO, 2003) e a 

norma escolar continua a seguir o modelo da cultura dominante. 

Quando observamos o funcionamento da escola, percebemos que há 

uma transposição da estrutura de funcionamento da sociedade para ela e desta 

para o funcionamento da turma. A relação entre professor e aluno é 

assimétrica. O professor define o que e como o aluno vai aprender, uma vez 

que ainda não observamos em nossas escolas uma participação mais efetiva 

do aluno na tomada de decisões. Sabemos que, em muitos casos, nossos 

alunos não podem tomar decisões, porque não têm maturidade para fazer 

certas escolhas, mas isso não significa dizer que sua voz deva ser silenciada. 
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Acreditamos que conhecer os interesses do estudante pode contribui para seu 

amadurecimento intelectual, ao mesmo tempo em  que pode contribuir 

bastante para a construção do conhecimento em sala de aula. 

Ainda perdura em nossas escolas a questão do rendimento dos alunos 

ser pensada a partir de objetivos coletivos e padronizados, o que reproduz os 

valores da cultura dominante. Com isso observamos um apagamento do sujeito 

em função do aluno, que se apresenta como um elemento despersonalizado, o 

que serve à perpetuação das desigualdades, pois, quando não nos atemos ao 

fato de que os sujeitos possuem ritmos de aprendizagem distintos, corremos o 

risco de deixá-los pelo caminho em sua formação escolar.  

Por outro lado, o governo avalia a educação por meio de provas que 

desconsideram as diferentes realidades da rede pública de ensino, o que 

confirma nossas crenças acima expostas. 

Observamos que ainda prevalece a concepção de que os alunos são 

sujeitos passivos, que devem absorver conteúdos sem questioná-los. 

Constatamos, pois, a inércia de um modelo de funcionamento que mantém os 

costumes, com as representações sociais, assegurando a função de coerência 

entre um discurso que prima pela igualdade e um realidade excludente. 

As orientações discursivas e as reformas institucionais não promoveram 

mudanças significativas do aparelho escolar e das práticas. Embora, seja 

usado o discurso que prima pela igualdade entre os sujeitos junto à sociedade, 

este não reverbera na prática dos profissionais. Acreditamos que é assegurada 

a mesma postura em relação à realidade seletiva. 

Para alguns professores perdura a concepção de que existem alunos 

fortes e fracos, e que são destinados a percursos educacionais distintos. Assim, 

as práticas são pensadas a partir de um modelo hierárquico. Se os professores, 

em sua prática, não apresentam mudanças comportamentais frente à 

educação, caberia às famílias e aos indivíduos que frequentam as aulas de EJA 

cobrar mudanças. Mas são poucos ainda os sujeitos que têm clareza de seus 

direitos frente à educação. 
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1.3.2. Representações sociais no contexto da EJA 

 

De acordo com a teoria das representações sociais (HARRÉ, 2001), a 

construção da identidade se dá por meio de uma aprendizagem. Isso significa 

dizer que aprendemos a ser pessoa e que essa aprendizagem transcorre ao 

mesmo tempo em que adquirimos as práticas linguísticas e morais da 

comunidade em que habitamos. Daí ser importante dedicar atenção à aquisição 

da linguagem na formação do sujeito enquanto integrante de um grupo social. 

Sabemos que um dos objetivos da escola é formar cidadãos, mas 

raramente nos damos conta de que contribuímos para formação de sujeitos 

quando trabalhamos conhecimentos por meio de práticas linguísticas. Isso nos 

sugere que o sujeito, de certa maneira, precisa se reconhecer nesse processo, 

o que nem sempre ocorre, principalmente quando nos referimos à EJA, em 

virtude da especificidade dos alunos. 

Quando pensamos na EJA nos vem à cabeça a ideia de um grupo de 

sujeitos que, por algum motivo, encontra-se atrasado nos estudos. Mas não 

podemos descartar a heterogeneidade desses grupos em relação a outros 

grupos e dos indivíduos que os compõem. O Ministério da Educação tem 

implementado programas que tentam remediar essa situação, como PNL 

(Programa Nacional do Livro) que selecionou material didático específico para 

EJA. De certa maneira, podemos considerar isso como um grande avanço, mas 

quando pensamos nas diferenças entre os indivíduos que compõem os grupos 

e mesmo as diferenças entre os grupos, acreditamos que a adoção de algumas 

estratégias são necessárias por parte do educador, dentre as quais 

destacamos a seleção das atividades pedagógicas que possam subsidiar as 

práticas linguísticas e, por conseguinte, a formação do sujeito. 

Dificilmente enxergamos a sala de aula como um sistema social 

interativo, cujo funcionamento está ligado diretamente a um contexto mais 

amplo. Nesse funcionamento, as significações referentes às situações 

pedagógicas precisam manter um estreito vínculo com as representações 

sociais dos sujeitos, pois que a forma como eles se relacionam com os objetos 

de suas representações e re-significam suas práticas influenciam o rendimento 

escolar.  
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Em certos casos, os professores da EJA se veem perante situações 

angustiantes, como a necessidade de adaptação do material de apoio frente à 

realidade dos alunos e/ou a recusa, por parte de alguns, em desenvolver certas 

atividades. Isso pode ser explicado ao levarmos em consideração o processo 

de elaboração dos livros didáticos e apostilas, a seleção de atividades, bem 

como a elaboração do próprio currículo que não leva em conta a representação 

social desses sujeitos, em relação aos objetivos e fins da educação a serem 

atingidos. 

Alguns alunos recebem um livro didático, que nem sempre reflete suas 

necessidades de aprendizagem. A seleção das expectativas de aprendizagem, 

do conteúdo e das atividades é sempre pautada pelo fenômeno de 

“descontextualização” e “contextualização” (GILLY, 2001, p.336), ou seja, 

segundo o autor, essas práticas sociais (elaboração de material didático, do 

currículo escolar e das atividades) resultam sempre na construção de um objeto 

novo pelos profissionais da educação que selecionam as informações do saber 

científico e as retextualizam a partir de uma representação social dos alunos. 

O problema maior se dá quando os alunos, nesse processo, são vistos 

como mentes vazias de conteúdos. Quando observamos o livro didático e 

materiais semelhantes nos parece inevitável admitir que o autor recorre à 

representação social de seus possíveis interlocutores para elaboração da obra. 

Todavia, toda representação é fruto de uma construção esquematizante e 

reducionista, que resulta numa obra que não atende às especificidades de 

diferentes grupos. 

Uma das propostas que neste trabalho defendemos é que os 

professores da EJA devem utilizar o material de apoio pedagógico 

disponibilizado pelas instituições de ensino de modo contextualizado para 

desenvolverem práticas de ensino significativas. E uma das estratégias de 

contextualização é partir das realidades desses sujeitos para escolha de 

atividades a serem desenvolvidas. 

Entretanto, quando professores lançam mão de atividades que priorizam 

formação cognitiva mais ampla, em detrimento dos saberes tradicionais, os 

alunos da EJA podem não enxergar essa prática como aula e podem cobrar 

que a escola exerça sua função tradicional de instrução. Essa contradição pode 
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ser explicada, se aceitarmos a ideia de que as pessoas provenientes de meios 

menos abastados, como dito acima, veem na instrução uma possibilidade de 

ascensão social e, para isso, esperam contar mais com saberes que lhes 

possibilitem se enquadrarem no mundo do trabalho. 

Dessa maneira, acreditam que a função tradicional da escola de 

instrumentalização com base em saberes práticos deve ser mantida, mesmo 

sem se questionarem que muitos dos conteúdos da instrução escolar não se 

articulam com um saber prático. Esses sujeitos não desejam se transformar em 

intelectuais, mas em indivíduos instrumentalizados com chances de ocupar um 

lugar no mundo do trabalho. 

Em alguns casos também observamos, por parte do aluno da EJA, um 

movimento de busca do tempo perdido. Por isso, apelam para um ensino 

coerente com a representação de educação que possuem. O que, com 

frequência, é uma visão conservadora de instrução, uma vez que alguns já 

possuem alguma escolaridade e não veem na instrução uma possibilidade de 

ascensão social. 

Postulamos que, para que haja transformação social, será necessária a 

participação consciente na tomada de decisões para o bem comum, por parte 

dos agentes educacionais, dos alunos e demais sujeitos envolvidos. Para que 

de fato ela ocorra é necessário que os sujeitos se repensem e reflitam sobre 

seus papéis. 

 

1.4. Importância dos fatos sociais para EJA 

 

Em geral, nossos atos são socialmente motivados em grande parte pelo 

que Bazerman (2009, p.23) chama de fatos sociais. De acordo com esse autor 

fatos sociais são “as coisas que as pessoas acreditam que sejam verdadeiras 

e, assim, afetam o modo como elas definem uma situação”. As crenças movem 

as ações das pessoas, desde que os indivíduos acreditem nelas, todavia isso 

não significar dizer que sejam verdadeiras. 

O que salientamos nessa concepção é que os fatos sociais estão 

relacionados com a compreensão do mundo físico por parte dos indivíduos e 
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afetam as ações deles. Se as pessoas agem de acordo com suas crenças, um 

aluno, que não acredita na relevância das atividades que o professor tem para 

trabalhar com ele, comporta-se de forma desfavorável frente a elas, e o 

resultado da interação entre professor e aluno na construção do conhecimento 

pode se tornar improdutivo. 

Movidos por suas crenças, alunos podem rejeitar informações 

cientificamente aceitas como, por exemplo, a ideia de que bons escritores 

adéquam sua linguagem aos seus interlocutores. Se alunos da EJA possuem 

uma determinada representação do que deva ser o ensino de português, o 

professor precisa primeiro conhecer essa representação para pensar sua 

prática pedagógica, ou mesmo, se necessário, adequar a maneira como os 

alunos entendem o ensino de língua, suas expectativas e anseios frente à 

proposta de ensino que deseja desenvolver. 

Para isso, é importante que ele legitime sua posição como especialista, 

uma vez que, como dito anteriormente, as crenças influenciam a aceitação de 

fatos como verdadeiros por parte dos sujeitos. Então, os alunos têm de 

acreditar que o professor é alguém que conhece aquilo que pretende ensinar e 

sabe como ensinar. Nessa dinâmica, em que sujeitos negociam suas posições, 

é importante que o professor reconheça o conhecimento que seus alunos 

trazem para a sala de aula e que não os trate como indivíduos vazios de 

conhecimentos. 

Os fatos sociais estão relacionados com temas que servem como 

material para a compreensão social, como argumenta Bazerman (2009, p.24), 

já que a ideia de autoridade baseia-se numa série historicamente desenvolvida 

de acordos, compreensões e instituições. Todavia, os sujeitos precisam 

compartilhar dessas crenças; caso contrário conflitos podem ocorrer. 

A atividade de atribuir sentido aos fatos do mundo é influenciada pela 

ideologia e cultura dos sujeitos. Assim a ideia de verdade está atrelada muito 

mais a crenças do que a evidências. E a fabricação do conhecimento é 

intrinsecamente ligada à verbalização (Mondada apud Marcuschi, 2007b).  
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Capítulo 2 – Produção textual 

 

Nesse capítulo, tratamos de questões relacionadas à produção textual, 

buscando um suporte teórico a partir da perspectiva de que nosso público alvo 

é o aluno que frequenta a EJA. Isso porque acreditamos que é importante 

conhecer e o público alvo e estar atento às teorias que fundamentam os 

trabalhos em nossa área de atuação, nesse caso ensino de língua portuguesa. 

 

2.1. Importância da escrita 

 

De acordo com Marcuschi (2007a), durante determinado período de 

tempo – anterior à década de 1980 – os estudos linguísticos postulavam que 

oralidade e escrita eram fenômenos opostos, dando-se grande importância à 

segunda. Hoje, é possível considerá-las como práticas complementares e 

interativas. Mas, em face da importância dada à escrita, nas sociedades em 

que se desenvolveu, “ela se tornou um bem social indispensável para enfrentar 

o dia-a-dia, seja nos centros urbanos ou na zona rural. Neste sentido, pode ser 

vista como essencial à própria sobrevivência no mundo moderno” 

(MARCUSCHI, 2007a, p.26). A escrita é vista, pois, como símbolo de 

educação, desenvolvimento e poder.  

Mesmo no âmbito das sociedades contemporâneas, se se fizesse 

necessária uma definição para o homem, ela poderia ser, como afirma o autor, 

ele “é um ser que fala e não um ser que escreve”. Contudo, a grande 

importância dada à escrita possibilitou a instauração de certos preconceitos. 

Não que a escrita não tenha grande importância, mas essa importância não 

provém de qualidades que lhe são intrínsecas. Argumenta Marcuschi (2007b, 

p.30) que as formas de raciocínio de pessoas chamadas analfabetas são bem 

semelhantes às de sujeitos alfabetizados.  

Acreditamos ser importante ter um bom domínio da escrita em 

sociedades letradas como a nossa. Uma vez que o sujeito pode não apenas 

ser visto como inferior por não dominá-la, como também ter sua participação, 

na sociedade, de certa maneira, limitada, pois há situações em que sua 
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atuação se dá apenas por meio de gêneros escritos, como veremos mais à 

frente.  

Para Marcuschi (2007a), fala e escrita prestam-se à representação de 

pensamentos abstratos, isto é, ambas possuem eficácia comunicativa e 

potencial cognitivo. Todavia, o cotidiano dos sujeitos que vivem em sociedades 

letradas é influenciado pela capacidade que possuem de manipular gêneros 

textuais e alguns são propagados exclusivamente pela escrita, como 

requerimentos, guias de deposito bancário, entre outros.  

Fatos sociais são criados por meio de textos, alguns deles escritos, o 

que sugere que práticas de letramento são importantes e necessárias para a 

perfeita inserção de cidadãos que, por algum motivo, possuem baixo nível de 

letramento. 

As novas tecnologias têm modificado notavelmente as formas de 

produção, de comunicação e de convívio social. As formas de comunicação e 

transmissão de informação se multiplicam rapidamente, o que cria a ideia de 

que podemos ter acesso mais facilmente ao conhecimento, possibilitando a real 

participação dos sujeitos na construção de um processo democrático. Isso 

poderia ser verdade se todos tivessem as mesmas condições de participação 

social, mas observamos que aqueles que possuem nível de escolaridade mais 

elevado apresentam melhor condição de participação social na tomada de 

decisão dos rumos da sociedade. 

Se é verdade que vivemos uma mudança de tempo e não um tempo de 

mudança (DE MASI, 2002), não podemos assegurar o mesmo quanto à 

participação dos cidadãos neste processo. Acreditar que a democratização da 

informação nos levaria à efetiva participação política dos indivíduos seria 

possível, se ignorássemos “as condições históricas objetivas de exercício do 

poder e de reprodução da organização social que o sustenta. (BRITTO, 2003, 

p. 52) 

É relevante o questionamento sobre o papel da escola nesse processo, 

pois, além da função informativa – uma vez que é no ambiente escolar que os 

sujeitos adquirem informação necessária a práticas sociais, tais como 

vestibular, concursos, exames etc. – há também a função normativa, já que a 
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escola é pode ser responsável pela socialização dos indivíduos em 

conformidade com os conceitos hegemônicos vigentes. Dessa maneira, não há 

como pensar em melhores condições de vida, sem repensar a importância da 

educação na formação de cidadãos. E essa formação passa como 

mencionamos acima pelo ensino da escrita e da leitura. 

Muitos dos atos de comunicação se dão por meio de textos orais ou 

escritos. Entenda-se texto, na perspectiva adotada por Koch (2005, p.155), 

como sendo “realizações de formas básicas de constituição individual e social 

do conhecimento”. A interação entre indivíduos, por meio de textos, possibilita 

o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos, bem como a própria constituição do 

indivíduo e o que ele chama de realidade. 

Talvez este tenha sido um dos elementos motivadores para os 

florescentes estudos na área da linguagem. Com a contribuição de diferentes 

áreas de estudo, chegamos a diferentes definições de sujeito e língua, e essas, 

por vezes, aparecem imbricadas. Dependendo da concepção de língua que se 

adote, o sujeito pode ser definido como: 

1) Sujeito consciente: essa concepção centra-se no indivíduo visto 

como responsável pela produção de sentido. A língua nessa 

concepção é definida com instrumento veiculador de sentido. A 

historicidade na determinação do sujeito é apagada e o texto é 

visto como uma representação do pensamento, cuja 

interpretação leva à representação desse pensamento 

veiculado por meio do enunciado, já que o sujeito é dono de 

suas vontades e palavras. 

2) Sujeito Assujeitado: essa concepção focaliza o sujeito como 

não livre para dizer e fazer o que quer. Ele nem mesmo é dono 

de seu discurso, cujas fontes são imemoriais. Nesse caso o 

sujeito é apenas um porta-voz, já que suas manifestações são 

determinadas pelo sistema vigente. Contudo, como questiona 

Possenti (1993), verifica-se a passividade do sujeito frente aos 

fenômenos linguísticos. Segundo o autor, há situações nas 

quais a participação ativa do indivíduo faz-se necessária, como, 

por exemplo, na atividade de compreensão de um texto. 
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3) Sujeito como entidade psicossocial: essa concepção destaca o 

caráter ativo do sujeito. Apesar de ser determinado histórico-

socialmente, ele é definido como um agente neste processo. O 

sujeito não é fonte única do discurso, mas frente a cada 

discurso, posiciona-se ou é posicionado, dado que o individual 

e social corroboram para sua determinação. 

Portanto, a concepção de texto depende da concepção de sujeito e 

língua que adotemos. O texto é visto como um produto lógico do pensamento, 

quando temos em vista um sujeito consciente e uma concepção de língua 

como código. Podemos também definir o texto como o produto da 

decodificação de um emissor, para um sujeito determinado pelo sistema. 

Nessas duas situações, o sujeito assume um papel passivo frente ao 

processamento textual. 

Numa concepção sócio-interacional de língua, na qual o sujeito se 

constrói e é construído socialmente, o texto é o lugar da interação. Nessa 

perspectiva, é necessário considerar o contexto sócio-cognitivo dos 

participantes da interação para se esclarecer uma série de implícitos existentes 

no texto, pois, aceitamos a ideia de que o texto é lacunar e é necessário 

mobilizar conhecimentos prévios, a fim de conferir ou atribuir coerência aos 

enunciados.  

A compreensão, na concepção sócio-interacional, é vista como uma 

atividade interativa de construção discursiva. O sujeito produz sentidos com 

base na superfície textual linguística, na sua forma de organização e na 

mobilização de um conjunto de seus conhecimentos prévios. Adotamos, neste 

trabalho, essa concepção de compreensão, por conseguinte a de sujeito, 

língua e texto a ela atrelados. 

Partindo da concepção de que o texto é um produto social e que os 

interlocutores são ativos na construção desse objeto social, um sujeito que, por 

algum motivo, se vê impossibilitado de interagir por meio de produções textuais 

escritas que permeiam as sociedades contemporâneas, nas quais as práticas 

de letramentos são uma constante, encontra-se deficiente.  
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Bem sabemos que os indivíduos não interagem apenas por meio de 

textos escritos. Todavia há situações em que a interação se dá exclusivamente 

por meio deles, como veremos mais à frente. 

Pesquisas na área buscam explicar aspectos estruturais e processuais 

da cognição humana, formulando diferentes hipóteses, cuja ideia central é que 

a mente humana seja tomada como um processador de informação. Segundo 

Koch (2005, p.36), o homem representa mentalmente o mundo e opera com 

essa representação de maneiras específicas. A cognição dá-se a partir de 

representações armazenadas na mente e do tratamento da informação que  

chega a ela. 

Assim, o texto é entendido como uma unidade significativa, constituída 

por elementos implícitos e explícitos, cabendo ao interlocutor apropriar-se do 

que está sendo veiculado num processo sócio-cognitivo interacional 

(KLEIMAN, 2004a). Essa autora desenvolve seus estudos a partir de pesquisas 

na área da leitura, mas acreditamos ser possível utilizar as teorias acerca do 

funcionamento das memórias, devido ao fato de o ato de ler ser semelhante, 

em certos aspectos, ao de escrever. Em ambas as situações, uma série de 

conhecimentos prévios é mobilizada.  

Escritores proficientes são capazes de antever a constituição do gênero 

textual e com isso acionam os conhecimentos relevantes para a elaboração de 

textos. Ao se defrontar com diferentes possibilidades de materialização de seus 

textos, o escritor aciona seus conhecimentos prévios e se mune de estratégias 

para se comunicar por meio de textos escritos e não se comporta de maneira 

igual frente aos diferentes gêneros textuais. Assim, conhecer a estrutura de 

diferentes gêneros é importante para reproduzi-los. Com isso defendemos que 

não há como ensinar a se comunicar por meio de gêneros escritos, sem saber 

e demonstrar para os alunos qual é a estrutura textual deles, uma vez que não 

nos comunicamos por meio de quaisquer textos pura e simplesmente, mas por 

meio de textos que seguem padrões de regularidade. 

O conhecimento enciclopédico, também conhecido como conhecimento 

de mundo, adquirido formal ou informalmente, é parte relevante do 

conhecimento prévio acionado durante a leitura e produção textual. Em grande 

parte, adquirido informalmente, o conhecimento enciclopédico abrange desde 
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regras sociais, necessárias ao convívio, até fatos históricos. Com base em 

informações desse tipo, é possível conferir sentido a textos aparentemente 

incoerentes, ou adaptar os diferentes gêneros ao contexto em que ocorrerá 

interação, uma vez que a sociedade possui em circulação os gêneros de que 

necessita, levando em consideração o contexto sócio-histórico em que se dá a 

interação (MAINGUENEAU, 2005). 

A memória, nesse processo, funciona como repositório de 

conhecimentos pertinentes a cada tipo de produção textual. O autor, ao 

escrever, pode prever, imaginar como o texto será recebido por seu interlocutor 

e selecionar os elementos que julgar necessários ao entendimento da 

mensagem. É bem verdade que o escritor pode querer chocar, ao romper com 

as expectativas do interlocutor, mas mesmo assim, sua intencionalidade atrela-

se ao conhecimento da estrutura textual do gênero, para promover a quebra de 

expectativa de maneira planejada, pois, caso contrário, ele estará apenas 

fazendo um rompimento fortuito. 

Para produzir textos, convém, ainda, que o autor observe o princípio de 

economia ou parcimônia, que influencia os diversos níveis linguísticos e reflete-

se tanto em textos orais, quanto em textos escritos. Isso quer dizer que o autor 

seleciona os elementos que julga indispensáveis em seu texto e deixa lacunas, 

que cabem ao leitor preencher por meio de inferências. Para selecionar o que 

julga indispensável em seu texto, o autor toma como base o conhecimento que 

julga partilhado com seu interlocutor. 

O ato de escrever não é uma atividade despropositada. Há objetivos e 

propósitos, ou deveria haver, sempre que se produz um texto. Estipular 

objetivos é uma tarefa que requer maturidade, para a qual escritores menos 

experientes podem ainda não estar preparados. 

O título é o primeiro contato que leitores podem ter com o texto, todavia 

pouco ouvimos falar em aulas de produção textual como elaborá-lo, como se 

ele fosse pouco importante. É a partir do título que os leitores, também 

influenciados pelo veículo de circulação e pelo contexto, elaboram hipóteses 

que podem ou não ser confirmadas na leitura. Vale, pois, assinalar que o 

veículo de divulgação, o perfil provável ou esperado dos interlocutores, a 
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escolha adequada do título, são elementos que podem conduzir o leitor à 

intencionalidade do autor e, assim, assegurar a comunicação via texto escrito. 

Para desenvolver a competência escritora acreditamos, pois, ser 

necessário trabalhar, em aulas de produção textual, questões como: qual o 

objetivo do texto a ser produzido, qual o contexto de circulação e perfil dos 

interlocutores.  

Ainda no que diz respeito à produção textual escrita, devemos nos 

atentar, também, para as modalidades da língua, lembrando que língua escrita 

e língua falada possuem peculiaridades que as diferenciam, seja na elaboração 

de um texto, seja na interação autor/leitor, no entanto são possíveis registro 

informais, próximos da língua falada em textos escritos.  

Em textos escritos, por exemplo, a interação se dá a distância e os 

interlocutores não partilham do mesmo contexto circunstancial. Nem sempre há 

como o autor prever em que momento se dará a interação com seu interlocutor 

via texto. Escritores com baixos níveis de letramento podem utilizar as mesmas 

estratégias adotadas na fala indiscriminadamente, isto é, quando o gênero 

textual não permite esse tipo de estratégia como, por exemplo, o uso de 

dêiticos cujo referente não está claro, redundâncias, dentre outros elementos 

para elaborar textos escritos. 

De toda forma, um texto, repositório de conhecimento, deve ser visto e 

encarado como a materialização da língua viva e em pleno funcionamento, algo 

semelhante a um organismo vivo, unitário e, sobretudo, veiculador de 

conhecimentos. 

Como não há uma forma única e exclusiva de escrever, aquele que 

pretende assumir a posição de ensinar alguém a se comunicar melhor por meio 

de textos escritos deve estar atento a essa questão, respeitando a liberdade de 

criar do sujeito, mas alertando-o para a necessidade de respeitar 

conhecimentos partilhados socialmente com os possíveis interlocutores, 

propiciando coerência entre as ideias veiculadas pelo texto. 
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2.2. Papel da linguagem na construção do conhecimento 

 

Na agenda dos estudos linguísticos, um ponto central é investigar a 

mediação linguística no acesso dos sujeitos à realidade, com a finalidade de 

construção do conhecimento. Marcuschi (2007a) defende uma hipótese sócio-

cognitiva. 

A propósito, mesmo sabendo que não há consenso entre estudiosos, 

somos levados a partilhar com Marcuschi (2007a, p.61) que “o uso social da 

língua tem efetivamente um papel relevante na construção do conhecimento”. 

Isso põe em foco que as atividades sociais propiciam a construção do 

conhecimento, por meio de processos de associação e analogia ou de relações 

factuais e hierárquicas. Também vale mencionar que o autor defende a 

hipótese da organização do conhecimento na forma de enquadres e 

recorrências. 

Nessa concepção, não podemos pensar a construção do conhecimento 

a partir de teorias que têm como base as condições de verdade como dado 

meramente fornecido pela realidade extralinguística. Admitimos que a 

significação é atribuída por meio de ações sócio-cognitivas, o que nos faz crer 

que a atividade de atribuir sentido aos fatos do mundo seja, de fato, 

influenciada pela ideologia e cultura dos sujeitos. Assim, a ideia de verdade 

está vinculada mais às crenças dos sujeitos do que às evidências do mundo 

real. Nessa concepção, a verbalização é entendida como um modo de 

fabricação do conhecimento, como acredita Marcuschi (2007a). 

De acordo com o pensamento sócio-cognitivista, as habilidades 

comunicativas não são puramente linguísticas. A linguagem é uma atividade 

constitutiva da realidade e não uma simples maneira de representá-la, 

enquanto a língua é entendida não mais como um retrato, mas como uma 

forma de tratar a realidade, que serve para guiar os sentidos, pois é nas 

interações que emergem as significações. 

As referências são elaboradas e transmitidas discursivamente, 

legitimando-se como uma atividade criativa e não como um simples ato de 

designar. Simplesmente conhecer a língua do ponto de vista semântico não faz 
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um sujeito proficiente no seu uso, nem o será se o ensino de língua se restringir 

ao trabalho com a palavra isolada. 

A propósito, Marcuschi (2007b) defende a ideia de que a dimensão 

semântica das palavras não reside na língua, nem na palavra isolada, pois é 

necessária uma rede lexical situada num sistema sócio-interativo para permitir 

a produção de sentido. Ressalva o pesquisador que com isso não está 

afirmando que “as palavras são vazias de sentido, mas que o sentido por nós 

efetivamente atribuído às palavras em cada uso é providenciado pela atividade 

cognitiva situada” (MARCUSCHI, 2007b, p.70). 

Recorrer ao dicionário para resolver possíveis deficiências durante o 

processamento textual, sem recorrer à situação comunicativa na qual se dá a 

interação, não é suficiente, pois a língua é “um sistema de indeterminações 

sintático-semânticas que se resolvem nas atividades dos interlocutores em 

situações sócio-comunicativas” (MARCUSCHI, 2007b, p.70). É no processo de 

re-envio ao vivido que emergem as significações, por isso a língua serve com 

adequação à vida cotidiana, mas sempre recorrendo ao contexto para atribuir 

significado adequado às palavras. 

Dessa forma, para atribuir sentido coerente a um texto temos de 

entender as condições em que são empregados os enunciados. Isso significa 

que o processamento textual é uma atividade que situação em relação a um 

contexto. 

Marcuschi (2007b) admite que, para categorização e referenciação, o 

que conta é a perspectiva dos indivíduos e não simplesmente o conhecimento 

lexical específico, já que o mundo comentado é sempre fruto de um agir 

comunicativo construtivo e imaginativo e não de uma identificação de 

realidades discretas. Assim, a visão representacional da linguagem cai por 

terra. 
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2.3. Tipificação e gênero textual 

 

O ensino de língua por meio de gêneros nos parece bastante aceitável, 

uma vez que nos comunicamos por meio deles. A grande questão é como 

trabalhar gêneros em sala de aula, como operar com as escolhas. Parece-nos 

razoável, levando em consideração a teoria dos atos de fala e as implicações 

desta para a produção textual, que o professor priorize o uso de gêneros 

autênticos, com os quais os alunos tenham contato ou supostamente deverão 

ter. 

Isso porque, agimos na sociedade seguindo padrões que potencializam 

as chances de obter êxito em nossas ações, o que ratifica a importância do 

trabalho com gêneros textuais que circulam ou circularão no meio em que 

vivem ou supostamente viverão os alunos. Se sempre que precisássemos nos 

comunicar tivéssemos que criar um texto com traços linguísticos, formato e 

características novos, muito possivelmente naufragaríamos em nossa 

empreitada.  

A tipificação é resultado desse recorrente uso de padrões que regem 

nossas vidas e nossas produções textuais. Segundo Bazerman (2009, p. 29), “a 

tipificação dá uma certa forma e significado às circunstâncias e direciona os 

tipos de ação que acontecerão”. O uso de formatos padronizados recorrentes 

em nossos textos nos direciona para a escolha das informações necessárias e 

nos indica como apresentá-las, facilitando a compreensão das informações. É 

importante lembrar, também, que os diferentes setores da sociedade 

apresentam diferentes padrões de circulação de gêneros textuais e não 

podemos nos esquecer das ações dos sujeitos que muitas vezes transformam 

os padrões, a fim de adequá-los às exigências de circunstâncias novas. 

Para o ensino produtivo por meio de gêneros, partilhamos da concepção 

de Bazerman (2009, p.31), que afirma que gêneros são um conjunto de traços 

textuais recorrentes, mas também caracterizados por uma subjetividade e uma 

temporalidade que recobre o processo de comunicação por meio de textos. 

Assim, como diz o autor, os gêneros devem ser vistos como “fenômenos de 

reconhecimento psicossocial que são parte de processos de atividades 

socialmente organizadas”. 
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Com isso, argumentamos que os traços característicos dos gêneros 

sejam respeitados e ensinados, mas que ao ensiná-los devemos levar em 

conta a subjetividade dos indivíduos. Isso pode dar margem à consideração de 

certa plasticidade do gênero, ainda assim reconhecido como tal. Outra questão 

que merece ser observada é que os gêneros textuais podem não apresentar 

certos traços constitutivos. E, no momento, em que são ensinados, o fato de 

alguns gêneros apresentarem ou não certos traços pode servir como base de 

reflexão para que os alunos entendam a própria constituição dos gêneros.  

 

2.3.1. Gêneros textuais em EJA 

 

Segundo Bazerman (2009), profissões, situações e organizações sociais 

estão associadas a um número limitado de tipos de textos. Isso nos faz pensar 

nas práticas de letramento de um novo ângulo, em especial no caso da EJA, 

pois, não raro nos deparamos com professores angustiados por tentarem, ao 

mesmo tempo, dar conta do programa de ensino e atender às necessidades 

específicas de seus alunos em sala de aula. 

Entendemos gêneros como “formas de comunicação reconhecíveis e 

autorreforçadoras” (BAZERMAN, 2009, p.29). Os gêneros se constituem a 

partir de formas relativamente estáveis reconhecíveis. Quando nos deparamos 

com uma situação em que precisamos entrar em contato com uma empresa, 

por exemplo, podemos recorrer aos canais de comunicação disponibilizados 

por ela. Caso optemos por lhe enviar um e-mail, sabemos de antemão que a 

mensagem pode ser estruturada a partir dos traços constitutivos desse gênero, 

como endereço de e-mail, vocativo, despedida e nome. Todavia, observamos 

que não é ausência do nome do sujeito que envia o e-mail ao final da 

mensagem que fará que ele não seja visto como uma correspondência 

eletrônica, pois as atividades humanas como essas estão inseridas em 

domínios discursivos. 

Em meio à profusão de gêneros disponíveis, observamos que os 

indivíduos até podem reconhecer um número razoável deles, mas encontram-

se ligados, de fato, a um número não muito grande deles que são os precisam 
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dominar. Por isso compete à escola, no que concerne à instrução formal, 

atentar para estratégias necessárias à produção, circulação e uso ordenado de 

gêneros identificados como necessários para o conjunto dos alunos, cabendo 

ao professor selecioná-los conforme eles permeiem a realidade sócio-histórica 

de seus alunos. 

 Para ilustrar que, mesmo em sociedades letradas, os sujeitos se 

deparam com um número restrito de gêneros e que os fatos sociais produzidos 

e as sequências textuais são previsíveis, usamos o exemplo de uma transação 

comercial corriqueira: um sujeito recebe um cheque como forma de pagamento 

por um trabalho qualquer. Facilmente verificamos que ocorrem uma sequência 

de eventos e de textos produzidos para a realização do “fato social”, ou seja, a 

emissão de um comprovante de que o serviço foi prestado. Isso pode se 

concretizar por meio de um novo gênero como uma nota fiscal, ou um recibo, 

ou uma declaração. Em seguida, o mesmo sujeito que recebeu um cheque, 

provavelmente vai depositá-lo em sua conta, indo a um caixa eletrônico ou ao 

caixa de um banco e, possivelmente, vai se deparar com novo gênero, um 

manual de depósito ou algo semelhante. Isso confirma que em sistemas 

organizacionais bem articulados, tipos específicos de textos circulam por 

caminhos previsíveis. 

Essa dinâmica de circulação dos gêneros tem como consequência a 

facilidade de compreensão deles que, por sua vez, facilitam a participação 

social dos sujeitos. Quando foi solicitada ao sujeito a comprovação de que 

havia prestado um serviço, ele não precisou criar um documento para atender 

seu interlocutor, pois, já era esperado que em transações comerciais, 

comprovantes mais ou menos padrão, fossem emitidos. Isso nos faz ver que 

expectativas e consequências encontram-se estruturadas; que uma ação leva a 

outra e que muitas delas são executadas por meio de gêneros discursivos. 

Cada texto encontra-se encaixado em atividades sociais estruturadas e 

depende de textos anteriores. Assim, por exemplo, uma guia de depósito é 

gerada, porque um cheque foi emitido anteriormente. O exemplo que aqui 

apresentamos é uma possibilidade, pois há outros caminhos os quais os 

sujeitos podem seguir.  
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Dessa forma, podemos dizer com Marcuschi (2007b) que o homem cria 

realidades a partir de suas produções textuais e que a linguagem é uma 

atividade constitutiva da realidade e não uma simples maneira de representá-la.  

Em vista disso, trabalhar com sequências textuais que permeiam o 

cotidiano dos alunos significa proporcionar a eles a possibilidade de 

compreender melhor a própria realidade que os cerca. 

 

2.4. Atos de fala e suas implicações para o ensino da escrita 

 

Escrever, bem como ler, não é uma tarefa fácil, e cabe à escola, como 

lembra Marcuschi (2007a), desenvolver nos sujeitos as habilidades necessárias 

para uso da modalidade escrita da língua. Ora, se a tarefa não é fácil, fica 

evidente, desde logo, a complexidade da missão escolar de facilitar o convívio 

dos alunos nas sociedades chamadas letradas. E observando nossa realidade, 

podemos dizer que os resultados obtidos por meio da escola têm se revelado 

insatisfatórios em alguns casos. 

Acreditamos que um dos motivos que leva a escola a fracassar em 

muitos casos no desenvolvimento de alunos da EJA proficientes em leitura e, 

principalmente, em escrita, é a não observância dos atos de fala e do uso dos 

gêneros pelos indivíduos em sua vida social, todavia não descartamos que há 

outras questões. O ato de escrever na escola, via de regra, assemelha-se a um 

simulacro: o aluno não escreve para se comunicar, mas para cumprir uma 

obrigação imposta pela instituição de ensino; escreve para se comunicar com 

ninguém, ou com um interlocutor invisível, irreconhecível. 

Retomando os estudos de Bazerman (2009) que, por sua vez, retoma os 

estudos de Austin e Searle sobre os atos de fala, podemos dizer que as 

palavras realizam coisas quando ditas em tempo, circunstâncias e pelas 

pessoas apropriadas (condições de felicidade segundo os autores). Essa 

mesma característica se estende ao escrito. 

Realizamos fatos sociais por meio de tipos textuais. E isso nos faz 

pensar que a escrita não é uma atividade despropositada como vem sendo 
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trabalhada. Para elucidar nossa afirmação retomamos alguns conceitos 

apresentados pelos autores acima mencionados. 

Valemo-nos da materialidade linguística para nos fazer entender, mas o 

processo de compreensão não está ancorado apenas no que é dito 

literalmente, denominado de ato locucionário. Além disso, formulamos 

enunciados com a pretensão de que nosso interlocutor, levando em 

consideração as circunstâncias imediatas e o modo de expressão da sentença, 

reconheça nossas intenções, o que os autores chamam ato ilocucionário. 

Todavia, nem sempre nos fazemos entender, o que nos revela que há uma 

assimetria no processo. O que o interlocutor entendeu é chamado de efeito 

perlocucionário, que em muitos casos pode diferir das intenções do locutor e do 

que literalmente foi dito. 

As três dimensões se aplicam ao texto escrito com um agravante: os 

interlocutores não necessariamente partilham o mesmo contexto no momento 

em que se dá o processamento textual. Pécora (1999), ao analisar as redações 

de vestibulandos, constata que grande parte dos textos encontram-se 

ancorados no lugar comum. Esse dado não nos parece absurdo, se levarmos 

em consideração que os textos na escola não são trabalhados com objetivos 

claros. 

Como os alunos não têm clareza de quem é seu interlocutor ou para que 

estão escrevendo, não se atêm aos efeitos de sentido que seu texto deve 

promover; em outras palavras, não se atêm à força ilocucionária de seu texto, 

tendo em vista a aceitação de seu ato proposicional. Para que isso viesse a 

acontecer seriam necessárias certas condições como, por exemplo, que a 

proposição adquirisse o status de fato. Ao garantir o status de “verdade” das 

proposições, alcançam-se as condições de felicidade, ou seja, atos de fala 

bem-sucedidos são mais facilmente realizáveis se aquele que o produz sabe 

com quem vai se comunicar, seja esse alguém um interlocutor específico ou 

potencial. 

Como dito anteriormente, a concepção de verdade está ligada à crença 

dos sujeitos. Logo, como garantir o status de verdade das proposições se não 

existe clareza, por parte do aluno, de quem é seu interlocutor? Dessa maneira, 

não há convergência entre o efeito perlocucionário e a intenção ilocucionária, e, 
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consequentemente, os textos se caracterizam como um conjunto de 

proposições em sequência. 

Com isso defendemos que não basta apenas pedir para que os alunos 

escrevam sem que nos atenhamos a outras questões relacionadas ao ato de 

se comunicar. Para o aluno, tem de estar claro que seu texto é um ato de 

linguagem que tem por objetivo comunicar e, para que isso fique mais claro, 

deve ter clareza dos elementos constitutivos da linguagem e de como a 

linguagem pode se constituir na interação. 

 

2.5. Ensino de língua para comunicação 

 

Observamos que é consenso entre os especialistas de ensino de língua 

materna que cabe à escola ensinar a variante padrão da língua, uma vez que 

ela goza de maior prestígio na sociedade, pois é utilizada em circunstâncias 

oficiais e, em alguns casos, é a variante empregada na própria escola. Levando 

em consideração que muitos dos alunos que compõem as salas de aula de 

nosso país não são falantes da variante padrão, acreditamos ser necessário, 

primeiro, nos atentarmos para algumas questões. 

Como lembra Britto (2003), em muitas circunstâncias, o aluno não 

falante da variante padrão em sala de aula se vê diante de uma língua bem 

diferente da sua. O que nos sugere que esse processo de aprendizagem da 

variante padrão pode se dar de maneira semelhante à aprendizagem de uma 

língua estrangeira. 

Em decorrência desse fato, retomamos os estudos de Widdowson (1991) 

acerca do ensino de língua para comunicação, por acreditarmos que as 

questões apontadas pelo autor podem contribuir significativamente para o 

ensino de português em nossas escolas, principalmente em circunstâncias em 

que a questão das variantes se coloca como fator dificultador do processo de 

ensino-aprendizagem de leitura e escrita, como é o caso, muitas vezes, na 

EJA. 

Após alguns anos frequentando a escola, espera-se que os alunos 

saibam ler e escrever, que consigam produzir frases corretas do ponto de vista 
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da gramática da norma padrão, e que apresentem certo domínio da modalidade 

escrita da língua. Para o desenvolvimento dessas habilidades comumente não 

são observadas, no entanto, a distinção entre forma e uso, como propõe 

Widdowson (1991). 

Quando o professor desenvolve atividades cuja finalidade é o emprego 

correto de formas gramaticais, enfatizando a composição de frases tidas como 

corretas, está priorizando o conhecimento do sistema linguístico. Se essa 

atividade se resumir a isso, ele estará negligenciando uma questão 

importantíssima que diz respeito ao uso da linguagem: em situações de 

interação, raramente é solicitado aos sujeitos que apenas produzam frases 

corretas do ponto de vista gramatical; elas devem também ser adequadas ao 

contexto, para, assim, promoverem a efetiva comunicação. 

É justamente a partir dessa questão que esse estudioso retoma os 

estudos de Saussure e Chomsky. O primeiro que fez uma distinção entre 

langue e parole, e o segundo que trabalhou a distinção entre competência e 

desempenho. Langue e competência, de certa forma, se relacionam ao 

conhecimento de regras linguísticas abstratas, enquanto parole e desempenho, 

apontam para o uso efetivo da língua nas interações. 

Para usar uma língua natural qualquer, é necessário saber compor 

frases gramaticalmente corretas, mas isso não é suficiente para nos 

comunicarmos. É também necessário saber produzir frases adequadas ao 

contexto de produção, razão pela qual se espera dos falantes que saibam 

compor frases corretas e adequadas ao contexto, o que justifica a posição do 

autor que defende a forma (conhecimento de regras) e a capacidade de usar 

apropriadamente as frases (uso) no desempenho linguístico. 

Ainda há bem pouco tempo, influenciados pelo estruturalismo, os 

professores de língua recorriam a exercícios de repetição, no nível da frase, 

com a finalidade de levar os alunos a aprenderem regras abstratas de 

composição das orações. Os exercícios eram sempre pensados a partir da 

norma padrão. 

Hoje, admite-se que, quando o professor de língua portuguesa usa, de 

forma descontextualizada, exercícios mecânicos de repetição, está priorizando 
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a forma, em detrimento do uso. O objetivo de atividades dessa natureza, 

teoricamente, é levar os aprendizes a elaborarem orações gramaticalmente 

corretas, mas, não raro, o professor se depara com questões como: Quem fala 

dessa maneira? Para que preciso saber isso, se ninguém fala assim? 

Acreditamos que situações como essas ocorrem porque, ao priorizar a 

forma, o professor não observa as condições contextuais, criando situações 

artificiais aquém de usos autênticos da língua. Ainda mais considerando que, 

em seu cotidiano, o aluno pode encontrar dificuldade em escrever certos 

gêneros ou interagir com eles, mas, normalmente, não encontra dificuldades 

em se comunicar oralmente. 

Todavia, para solucionar a dificuldade dos alunos em interagir com e por 

meio de gêneros escritos, exercícios estruturalistas pouco contribuem. E, em 

muitas circunstâncias, os desvios em relação à norma padrão, observados na 

fala desses sujeitos não se configuram como entrave para comunicação. Como 

nos lembra Grice (1982), de acordo com o princípio de cooperação, os 

interlocutores preferem lançar mão de outras estratégias, como a inferência, a 

simplesmente considerar como sem coerência o enunciado de seu interlocutor. 

Dessa maneira, as aulas de português que se restringem ao repasse de regras 

do sistema abstrato da língua revelam-se improdutivas e desinteressantes. 

Parece-nos razoável pensar que o ensino de língua portuguesa pode ser 

pensado para a construção de conhecimentos a serem empregados além dos 

muros da escola. Acreditamos que isso possa ser feito, associando o ensino de 

produção textual trabalhado em sala de aula, com o mundo real dos alunos, no 

que diz respeito à família, ao trabalho, bem como às demais práticas sociais 

desses sujeitos. Com isso, acreditamos que os sujeitos podem aprender a lidar 

com os gêneros com os quais, por ventura, venha a se deparar. 

Não devemos, pois, nos esquecer de que a escola também faz parte do 

mundo do aluno, mundo no qual se tornou recorrente falar que os professores 

das demais matérias devem trabalhar a leitura, já que o conhecimento é 

veiculado em grande parte por meio de textos escritos. Esperamos comumente 

que os alunos sejam leitores de textos didáticos de cunho científicos nas aulas 

de biologia, de física, de química etc. dos quais são exigidas estratégias de 

leitura peculiares a esses tipos de textos, sem o devido preparo. 
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Estariam os próprios professores preparados para trabalhar estratégias 

de leitura, já que alguns não têm formação para isso? Pensamos que não. E 

uma das maneiras de contornar o problema seria o professor de língua, num 

esforço conjunto, poder trabalhar em aulas de leitura textos de outras 

disciplinas. No nosso modo de ver, seria necessário um esforço conjunto, pois 

os professores de língua portuguesa podem também não deter conhecimentos 

que os habilitem a selecionar os textos de outras disciplinas para serem 

trabalhados em sala e, em certas circunstâncias, encontrariam dificuldades de 

processamento, necessitando da ajuda de professores de outras disciplinas. 

O ideal seria que os professores de outras disciplinas sugerissem textos 

com base nos conteúdos que estariam trabalhando e, de certa maneira, 

contribuíssem para que o professor de português adquirisse segurança para 

discutir esses textos em sala. A partir das leituras, o professor poderia pensar, 

também, a escrita de textos que são exigidos dos alunos, como resenhas, 

resumos, esquemas, dentre outros. 

Insistimos que o ensino de língua para comunicação deve estar 

relacionado com mundo dos alunos, o que pode contribuir para que a disciplina 

de língua portuguesa se relacione com outras disciplinas do currículo, abrindo 

espaço para gêneros com os quais os sujeitos têm contato em suas interações 

escolares e eventualmente sociais. A seleção de gêneros pode ser feita a partir 

de uma análise de necessidades. 

O ensino da língua a partir dessa abordagem é trabalhar com uma 

finalidade prática. Consequentemente, muitos dos mitos relacionados à 

aprendizagem do português, tais como “português é uma língua difícil”, “os 

alunos não sabem português”, “os alunos não sabem escrever” tenderão a ser 

minimizados, fazendo com que eles passem a ver que uma série de 

conhecimentos são veiculados na variante padrão da língua, o que poderá 

estimulá-los a buscar dominá-la.  

Reiteramos que é mais provável possibilitar o desenvolvimento do 

conhecimento a partir de usos em situações próximas às vividas pelos alunos 

em contato com outros tipos de discursos, do que promover o conhecimento 

com base no repasse de regras gramaticais. A maneira como a língua é 

ensinada em alguns contextos, com foco na forma, contrasta com a maneira 
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como o aluno usa a língua, o que inviabiliza que ele recorra a sua própria 

experiência para aprender, ou desenvolva adequadamente a competência de 

escrever variados textos. 
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Capítulo 3 - Pesquisa 

 

Os capítulos anteriores foram destinados à apresentação de bases 

teóricas que buscam fundamentar esse trabalho. Neste capítulo, considerando 

que objetivamos, conforme o projeto, desenvolver oficinas de redação com os 

alunos, descrevemos os encontros nos quais ocorreram as oficinas de redação, 

o contexto em que se deu a pesquisa e os resultados obtidos.  

Em nosso primeiro encontro com a turma com a qual desenvolvemos a 

pesquisa, aplicamos um questionário para identificar as necessidades e 

expectativas dos alunos, quanto ao aprendizado da língua portuguesa. Para 

isso, elaboramos um questionário que chamamos de Análise de Necessidades, 

cujas respostas foram analisadas. O instrumento utilizado que se organiza em 

atividades, encontra-se, na integra, no Anexo 1. 

Buscamos, por meio do questionário, desvendar alguns dos interesses e 

objetivos de nosso público alvo – alunos do 1º termo de EJA do ensino médio, 

período noturno, da Escola Estadual Jornalista Rodrigues Soares Junior, 

situada no município de Diadema,– para, a partir daí, traçar algumas diretrizes 

seguidas ao longo dos encontros. 

Nossa pesquisa filia-se a uma abordagem qualitativa, que leva em 

consideração o levantamento de dados, que foram analisados e interpretados 

com base na teoria apresentada nos capítulos anteriores, apenas como 

indicações provavelmente válidas para o público analisado. Com isso, claro 

não buscamos esgotar as possibilidades, nem mesmo dar a questão por 

encerrada, pois bem sabemos que há muito ainda a ser investigado acerca da 

questão ensino de português para turmas de EJA. 

 

3.1. Contexto da pesquisa 

 

Nesta seção, apresentamos o contexto da pesquisa, vale repetir que, os 

alunos eram estudantes do noturno de uma escola estadual. Também 

importante registrar que foi muito difícil encontrar uma escola que aceitasse 
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participar da pesquisa, uma vez que não atuamos em escolas, onde há cursos 

da EJA. 

Na verdade, nossa primeira opção foi trabalhar com outra escola que a 

princípio aceitou, mas em seguida achou mais prudente, alegando a questão 

falta de tempo, não aceitar que lá atuássemos. Isso, de certa forma, exigiu de 

nós um tempo para assimilar a recusa e buscar nova solução. 

Chegamos à Escola Estadual Jornalista Rodrigo Soares Junior por 

intermédio de uma colega professora, Regiane Aparecida dos Santos, cuja 

intervenção foi fundamental. Essa escola, sem sombra de dúvidas, é uma 

escola ímpar, considerando a realidade de nossas escolas, pois conta com 

uma equipe gestora bastante eficiente, o que pudemos observar pelo estado de 

conservação das instalações e pelo seu próprio funcionamento. 

 

3.1.2. A instituição e o perfil sócio-educacional dos participantes 

 

Participaram dessas pesquisas 28 alunos, todos do 1º ciclo do ensino 

médio, equivalente à 1ª série do ensino médio. Dentre os alunos, encontramos 

19 mulheres e 9 homens cuja idade varia entre 18 e 53 anos, distribuídos 

conforme especificamos abaixo: 

 

Faixa etária nº de aluno 

Menor ou igual a 20 8 

21 a 30 9 

31 a 40 7 

41 a 50 2 

mais que 51 2 

 

Como podemos observar há um maior número de estudantes, nessa 

sala, do sexo feminino, um número expressivo de pessoas jovens ou ainda 

relativamente jovens, ou seja, entre menos de 20 e até 30 anos.  
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É comum, ao consultar a literatura, encontrar relatos de conflitos entre 

gerações (BREGEIRO, 2010), devido à diversidade de interesses em função 

das expectativas e dos objetivos, que variam de acordo com a faixa etária. 

Esse fenômeno não ocorre nessa escola, o que muito nos impressionou. 

Em conversa com a equipe gestora nos foi relatado que eles já possuem uma 

vasta experiência com a EJA, pois o curso funciona há 15 anos e a equipe 

gestora já ocupa essa função há bastante tempo, nessa mesma escola. 

Segundo a coordenação, possuem regras rígidas que há bastante tempo vem 

mostrando bons resultados. Na prática, verificam que aqueles que chegam à 

escola, conseguem adequar sua postura às regras vigentes 

Quanto à ocupação profissional, quatro disseram ser apenas estudantes, 

com idade que varia entre 18 e 26 anos e apenas uma aluna revelou ser do lar. 

Os demais relataram que trabalham em setores de produção e prestação de 

serviço, que exigem baixo grau de escolaridade. 

A escola funciona no período matutino e noturno. Pela manhã, funciona 

o ensino fundamental I, e à noite a modalidade de ensino EJA. Essa unidade 

escolar atende em média 200 alunos por turno e conta com sala de informática, 

quadras poliesportivas, pátio coberto, além de oferecer refeição também à 

noite. 

 

3.2. Instrumento, atividades e procedimentos de coleta 

 

 

O Questionário 

 

Utilizamos como instrumentos de coleta um questionário diagnóstico e 

alguns exercícios selecionados a partir dos resultados obtidos com o 

questionário. O questionário, denominado em práticas de ensino para fins 

específico como Análise de necessidades, foi por nós elaborado e aplicado no 

primeiro encontro. Ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa apresentou 

questões relativas à leitura e a segunda, questões relativas à escrita. Na sua 
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construção, foi deixado um campo inicial, destinados a dados que pudessem 

identificar os informantes, por meio da indicação da idade e da atividade 

profissional que exerciam. 

A seguir, apresentamos as questões (sem as alternativas de resposta) e, 

para maior clareza, informamos seus respectivos objetivos de investigação: 

 

Leitura  

 

Questão Objetivo 

1. Regulamente você lê: 

2. Você se considera um leitor: 

 

Coletar informações acerca da 

imagem que o aluno de EJA tem dele 

mesmos enquanto leitor. 

3. Quando está estudando, você 

faz: 

Identificar procedimentos adotados 

durante a leitura.  

4. Na sua opinião, o bom leitor é 

aquele que 

Obter informações acerca da imagem 

que o aluno tem de um bom leitor. 

5. É mais difícil ler texto que 

apresenta... 

6. Ao encontrar uma palavra cujo 

significado desconhece você... 

Identificar estratégias adotadas pelo 

aluno durante a leitura 

 

 

Produção textual: primeira etapa  

 

Questão Objetivo 

1. Avalie sua habilidade para 

escrever os textos da escola ... 

Coletar informações acerca da 

imagem que o aluno de EJA tem dele 

mesmos enquanto escritor. 
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2. Quando escreve, costuma 

revisar seus textos? 

Identificar procedimentos adotados, 

durante a produção textual. 

3. Costuma escrever: 

4. Ao se deparar com dificuldades 

para redigir você ... 

 

 

Produção textual: segunda etapa 

 

Questão Objetivo 

Imagine a seguinte situação: você 

está em busca de um novo emprego 

e, por isso, pensou em colocar um 

anúncio nos classificados de um 

jornal. Escreva como seria seu 

anúncio. 

Obter informações linguísticas e de 

cunho criativo sobre produção textual. 

 

 

Produção textual: terceira etapa 

 

Questão Objetivo 

1. Ao escrever seu texto tinha em 

mente como destinatário: 

Obter informações acerca das 

estratégias adotadas durante a 

escrita. 
2. Tente se lembrar de seu 

processo de escrita e assinale 

as alternativas que 

correspondem ao que ocorreu: 

3. Já havia observado como 
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anúncios de jornal são 

escritos? 

4. Recorreu a esse conhecimento 

para escrever seu anúncio? 

5. Ficou satisfeito com o que 

escreveu? 

 

Esse questionário foi respondido em uma aula. A primeira orientação 

que demos foi que eles deveriam respondê-lo sem interrupções e sem pedir 

auxílio, pelo menos no primeiro momento. Com efeito, como previsto, alguns 

alunos apresentaram dificuldades quanto aos procedimentos para responder o 

questionário e isso nos sinalizou para a necessidade de um trabalho com 

algum gênero de textos que pedem informações bastante objetivas. 

Assim, à medida que as dúvidas surgiam, tentávamos saná-las. 

Contudo, observamos que nem todos precisaram de ajuda para responder, 

pois, enquanto alguns respondiam lentamente e com dificuldade, outros o 

fizeram sem problemas e rapidamente. Isso já se revelava como uma das 

peculiaridades daquele grupo, marcado pela heterogeneidade. 

 

 

Atividades 

 

Como observamos que era bem maior o número dos que apresentavam 

dificuldade para responder o questionário, resolvamos retornar, num próximo 

encontro, com uma atividade na qual trabalharíamos o preenchimento de 

formulário. Acreditamos ser importante saber lidar com esse tipo de gênero, por 

isso buscamos em livrarias exemplos de formulário que pudéssemos adotar. 

Encontramos um para criação de curriculum vitae que levamos para a sala de 

aula. A ideia era que eles elaborassem um currículo e que observassem 

algumas estratégias que utilizaram para lidar com esse gênero. 
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Para atender ao pedido de um número expressivo, montamos uma 

atividade de ortografia bem tradicional, com exercícios de repetição (anexo 2), 

a fim de observar a aceitação desse tipo de atividade e sua eficácia. A 

atividade trata do uso do “S” e começa pela apresentação de uma série de 

palavras escritas com “s”, para que, a partir da observação pelos alunos, 

pudéssemos deduzir algumas regras. Num segundo momento, eles deveriam 

responder a um ditado orientado e depois ler um texto, no qual havia palavras 

escritas com erros de grafia. 

Na terceira atividade trabalhamos o uso do dicionário, com apresentação 

de algumas possibilidades, como busca de palavras, conjugação verbal, 

separação silábica, plurais dentre outros. A aceitação dessa atividade não foi 

muito boa e no item seguinte, onde fazemos a análise apresentamos algumas 

hipóteses para isso. 

Nos últimos encontros, trabalhamos o gênero carta. Essa foi uma 

atividade bastante produtiva, trabalhada a partir de quatro cartas com estilos 

bem diferentes. Foram observadas características específicas do gênero 

expresso em linguagem formal e informal, com informação explícita e implícita, 

por exemplo. 

 

3.3. Reflexões desenvolvidas a partir da interpretação das 

atividades desenvolvidas 

 

Inicialmente é preciso registrar que os alunos podiam assinalar, na 

Análise de Necessidades, mais de uma questão. Portanto, a soma das 

escolhas nem sempre totaliza o número de informantes. 

 

Primeira Etapa – Leitura. 

1. Regularmente você lê:  

Opção  Número de marcações 

Jornal 14 
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Revistas semanais 12 

Romances 5 

Páginas de internet 6 

Best-sellers 0 

Livro de autoajuda 2 

Outros 0 

 

Podemos observar que a leitura para esse grupo está atrelada à questão 

de obter informação, uma vez que eles leem mais frequentemente jornais e 

revistas e poucos leem romances e livros de autoajuda. Todavia, é estranho 

observar que nenhum tenha assinalado a opção de Best-sellers, muito 

provavelmente porque não conhecem o significado da palavra. Essa hipótese 

também se sustenta devido ao fato de alguns terem perguntado o significado 

dela. 

 

2. Você se considera um leitor: 

Opção Número de marcações 

Ótimo 1 

Bom 11 

Regular 14 

Péssimo 2 

 

Quando perguntados acerca da imagem que têm deles próprios como 

leitores, podemos observar que a maioria se vê como bom e regular, e apenas 

um se vê como ótimo e dois, como péssimos. Isso nos faz pensar que esse 

grupo não encontra grandes dificuldades quanto à leitura e, portanto, boa parte 

tem autoestima positiva, ou, pelo contrário, falta de percepção de suas 

dificuldades. 
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3. Quando está estudando, você faz: 

Opção Número de marcações 

Grifar o texto 5 

Esquema à parte 2 

Anotações no próprio caderno 5 

Resumo 6 

Anotações em papel 9 

Nada disso, apenas lê 6 

 

Observamos relativa dispersão nas respostas sobre as estratégias de 

leitura que eles adotam quando leem para estudar. De fato, dizem adotar uma 

série de procedimentos sem predomínio de um especificamente, o que até 

pode significar marcações aleatórias do grupo. Todavia, destacamos que 

regularmente o aluno de EJA não costuma estudar em casa, como observamos 

ao longo dos encontros, pois atividades que eram para casa costumavam voltar 

em branco. A provável falta de tempo em casa, bem como esse resultado, 

mostram que, no curso, seria aconselhável observar e orientar a forma de 

registro de leitura dos alunos. 

 

4. Na sua opinião, o bom leitor é aquele que 

Opção  Número de marcações 

Lê muito 14 

Lê sempre com atenção palavra por 

palavra 

16 

Lê o texto em diagonal 0 

Não lê palavra por palavra, mas 

blocos 

0 
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Lê do começo até o fim sem parar 2 

Vai e volta durante a leitura 4 

Faz uma sondagem prévia no texto 

antes de ler 

4 

 

O domínio da leitura para esse grupo está atrelado à verbalização, pois 

acreditam, em sua maioria, que um bom leitor é aquele que lê palavra por 

palavra, o que não está de acordo com o que prescreve a literatura sobre 

leitura. Kleiman (2004a), por exemplo, afirma que quando lemos não lemos 

palavra por palavra, o que nos mostra que esse grupo ainda se mantém preso 

a uma imagem de leitor tradicionalmente disseminada nas aulas de português 

a respeito da leitura.  

Também a incidência em “Lê muito” permite dizer que prevalecem 

mesmo ideias correntes, do senso comum, a respeito de leitura e que essa 

habilidade deveria ser trabalhada, pois o bom leitor nem sempre é aquele de lê 

muito, mas lê qualquer coisa. O zero correspondente à linha “Não lê palavra 

por palavra, mas blocos” evidencia desconhecimento da forma como se lê. 

 

5. É mais difícil ler texto que apresenta: 

Opção Número de marcações 

Parágrafos muito longos 1 

Vocabulário técnico 10 

Palavras desconhecidas 17 

Assunto que você conhece pouco 6 

 

A grande maioria acredita que um texto difícil é aquele que apresenta 

muitas palavras desconhecidas e, quando se deparam com uma palavra cujo 

significado desconhecem param a leitura, para descobrir seu significado. Isso 
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nos revela que esse grupo é bastante conservador quanto ao que acredita ser 

uma aula de português. 

Até certo ponto, confirmaram a dificuldade que o vocabulário, seja 

técnico, seja mesmo da linguagem comum costuma gerar. O que nos parece 

estranho é que apenas seis alunos assinalaram “Assunto que você conhece 

pouco”, uma vez que isso pode ser decisivo para que se compreenda o que lê, 

pois pode também acontecer de até conhecermos completamente palavras 

presentes no texto. 

 

Ao encontrar uma palavra cujo significado desconhece você: 

Opção Número de marcações 

Vai ao dicionário 10 

Tenta entender o sentido pelo 

contexto 

9 

Pergunta para alguém 12 

Ignora e vai em frente 1 

 

A resposta “Pergunta para alguém”, talvez mostre a falta de hábito de 

tentar compreender pelo contexto e, em último caso, ir ao dicionário. O número 

de alunos que acredita tentar “entender o sentido pelo contexto” parece um 

bom começo para o trabalho com a turma, pois já há quem possa compartilhar 

com os colegas uma estratégia adequada. A resposta “Vai ao dicionário”, tanto 

pode expressar o ato em si, quanto o politicamente correto, já que muitos dos 

alunos devem ter ouvido inúmeras vezes que esse seria o procedimento 

correto. 

 

Primeira etapa: produção textual 

A seguir, apresentamos os dados e interpretação deles obtidos com a 

segunda parte do questionário que diz respeito à produção textual: 
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1. Avalie sua habilidade para escrever os textos da escola, indicando O=ótimo, 

B=boa, R=regular ou P=péssima. 

Opção Número de marcações 

Provas sem consulta O=1 

B=5 

R=14 

P=8 

Trabalhos O=6 

B=15 

R=3 

P=4 

Resumos O=3 

B=10 

R=14 

P=1 

Provas com consulta O=14 

B=10 

R=4 

P=0 

 

Salta aos olhos o resultado para as provas com consulta, já que os 

alunos se consideram bons e ótimos. Isso pode evidenciar que o tipo de 

questão proposta pouco difere do que costumam ver nas provas sem consulta, 

nas quais a maioria se vê como regular. 

Pela possibilidade de consultar, a pergunta sobre o desempenho nos 

trabalhos leva os alunos a se considerarem bons. A dúvida que fica é: se não 

fazem atividades em casa, onde seriam feitos os trabalhos? 
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Quanto aos resumos, parece que deixam marcada a dificuldade com um 

regular. 

 

2. Quando escreve, costuma revisar seu texto? 

Opção Número de marcação 

Sim 23 

Não 5 

 

Essa resposta é surpreendente, pois sabemos que há entre estudantes, 

em geral forte reação à revisão do próprio texto. Portanto, aí se configura um 

resultado que mereceria ser explorado pelo professor. 

 

3. Costuma escrever: 

Cartas 8 

e-mail 14 

Bilhete 8 

Relatório 2 

Cheque 6 

 

A dispersão presente nas respostas não deixa de sinalizar para e-mail 

como o mais comum. Entretanto, o número de participantes que usam a carta, 

o bilhete e o cheque mostra que alguns deles trocam informação entre 

familiares que não dispõem de computador, no caso da carta; que há a 

necessidade de escrever pequenos recados no ambiente doméstico ou no 

trabalho, no caso do bilhete; e que alguns usam outros gêneros escritos, no 

caso do cheque. 
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4. Ao se deparar com dificuldades para redigir você 

Opção Número de marcação 

Troca de palavra ou de expressão 10 

Tenta mudar a organização do texto 1 

Vai buscar informações em novas 

leituras 

9 

Consulta um dicionário 2 

Abandona o texto e começa tudo de 

novo 

6 

Tenta mudar a ordem das palavras na 

frase 

1 

 

Naturalmente essas respostas podem ser, de certa forma, confirmadas 

ou não no texto produzido, já que a incidência na “Troca de palavra ou 

expressão” só não se sobressai em relação a “Vai buscar informações em 

novas leituras”. 

A última questão dessa etapa consistia na produção de um pequeno 

texto. Trabalhamos com essa questão a fim de observar como era a produção 

textual desse grupo. 

A proposta feita aos alunos foi: “Imagine a seguinte situação: Você está 

em busca de um novo emprego e por isso pensou em colocar um anúncio no 

jornal. Escreva como redigiria esse anúncio”. 

Os textos dos alunos apresentavam desvios de ortografia, problemas de 

sintaxe e concordância. O que nos chamou a atenção foi o fato de palavras 

cuja escrita nos parecia relativamente simples aparecessem grafadas em 

desacordo com as normas de ortografia.  

Vimos acima, que entre os textos que costumam escrever, o e-mail 

aparece como o mais recorrente. Todavia, não optamos por trabalhar com esse 

gênero, pois nessa escola há apenas uma sala de informática, com cinco 

computadores, o que tornaria inviável trabalhar a escrita de e-mail na própria 
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escola. Em virtude dessa realidade, quando programamos atividades para eles, 

optamos por trabalhar com o gênero carta. Além desse fato, tínhamos a 

manifestação de Bazerman (2009) que afirma ser esse um gênero fundador. 

De acordo com o autor, gêneros fundadores são aqueles que dão ou deram 

oriegem a outros gêneros, cujo entendimento deles pode facilitar o 

entendimento dos que dele se originaram.  

Em função das respostas à questão sobre a dificuldade quanto à 

ortografia, decidimos dedicar um de nossos encontros a alguns dos usos do 

dicionário e ao trabalho da troca de palavra, valendo-se do recurso do 

conhecimento prévio, quando o dicionário não estiver ao alcance do produtor 

do texto. 

Em síntese, as produções textuais que obtivemos dos alunos nos 

revelaram que muitos têm dificuldades bem básicas em relação ao código 

escrito, contrariando muitas das respostas obtidas no questionário.  

Diante dessa realidade, perguntamos o que eles mais gostariam de 

aprender na aula de língua portuguesa, levando em consideração as 

dificuldades que sentiam com o ensino da língua. E a resposta obtida 

confirmou o que vimos com as produções textuais: ortografia.  

 

3.4. Atividades desenvolvidas 

 

A seguir apresentamos as atividades desenvolvidas ao longo do 

segundo semestre de 2011, com os alunos. Como contamos com apenas uma 

aula de 50 minutos por semana, de sorte que algumas atividades foram 

desenvolvidas em mais de um encontro. 

 

3.4.1. Atividade de ortografia  

 

Optamos por iniciar as atividades com ortografia, porque, além de 

atender ao pedido da turma, conforme já mencionamos, encontramos, nos 

textos produzidos na Análise de Necessidades, alguns desvios de ortografia 
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que dizem respeito às regularidades dos padrões de escrita. Nossa 

preocupação ao elaborar as atividades foi que alguns deles se sentissem 

subestimados com elas, uma vez que logo que apresentamos a atividade um 

aluno falou que provavelmente haviam “ido mal” na Análise de Necessidades. 

Para evitar um clima negativo que poderia interferir nos trabalhos, 

falamos rapidamente da dificuldade natural que há em aprender os padrões de 

ortografia da língua e que, portanto, não ficassem constrangidos, mas que a 

aceitassem como uma dificuldade natural. 

Também nos preocupou observar que para alguns alunos o exercício 

era por demais simples, entretanto, era necessário atender a todos que tiveram 

dificuldade. De fato, pudemos constatar, por exemplo, que um deles, dentre os 

mais jovens, terminou rapidamente a atividade, mesmo antes de termos 

completado nossa explicação do todo. Mas, a maioria a desenvolveu num 

mesmo ritmo.  

Quando propusemos a atividade, imaginamos que seria viável 

desenvolvê-la inteira num único encontro. Mas isso não aconteceu. 

Desenvolvemos a atividade da seguinte maneira: colocamos um conjunto de 

palavras para que eles nos dessem as regras de uso. Em seguida, resolvemos 

a primeira parte da atividade juntos. Observamos que era necessário colocar 

as palavras no quadro, pois alguns se mostravam mais lentos que os demais e, 

nessa situação, poderiam recorrer ao quadro. Concluída essa primeira parte, 

restaram, ainda, duas questões da atividade. Como havia pouco tempo para o 

fim da aula, passamos direto para terceira questão. 

Nessa questão, eles deveriam encontrar 20 desvios que dizem respeito 

ao padrão ortográfico da variante culta da língua. Enquanto alguns 

encontravam rapidamente os desvios, outros demoraram muito. Isso causou 

certo tumulto na sala de aula e, para resolver o impasse, orientamos os alunos 

a lerem a atividade individualmente, pois em seguida conferiríamos as 

respostas. Mas não tivemos tempo de concluir a atividade. 

De maneira geral, os alunos nos surpreenderam, porque se mostraram 

bastante receptivos quanto a esse tipo de atividade. Demonstraram interesse e 

participaram ativamente.  
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3.4.2. Atividade de ortografia: Segunda parte 

 

Nesse encontro, concluímos a segunda parte da atividade de ortografia 

proposta havia duas semanas. Essa etapa consistiu em um ditado orientado. A 

atividade foi desenvolvida da seguinte maneira: de um texto foram retiradas 

algumas palavras; lemos o texto inteiro para eles que deveriam completar as 

lacunas.  

Os alunos se mostraram participativos, mas em vários momentos 

tivemos de pausar o ditado e ajudar alguns dos integrantes do grupo, pois mão 

conseguiam acompanhar o ritmo da leitura, assim tivemos de repetir algumas 

vezes. Mas, no geral todos se mostraram interessados pela atividade.  

Após a conclusão, surgiu uma dúvida sobre a grafia de formas verbais 

na primeira pessoa do singular, quando seguida de pronome “se” e no presente 

do subjuntivo, ou seja, formas como encontra-se e encontrasse. Concluímos o 

encontro explicando a diferença entre ambas. 

 

3.4.3. Formulário 

 

Em novo encontro, desenvolvemos um trabalho sobre o gênero 

formulário. Como havíamos observado durante a aplicação do questionário, 

alguns dos participantes apresentaram dificuldades no seu preenchimento. Na 

tabulação dos dados, por vezes, suspeitávamos que teria havido dificuldade de 

compreensão, pois muitas das questões deixavam a impressão de terem sido 

preenchidas inadequadamente. Foi, portanto, para tentar sanar dificuldades e 

familiarizá-los que pensamos em principiar pelo gênero formulário. 

Com o objetivo de tornar a atividade mais significativa para alunos, 

resolvemos trabalhar com um gênero autêntico que, eventualmente, fosse algo 

que eles já encontraram, ou encontrariam em suas vidas. Assim, procuramos 

em livrarias e localizamos um currículo estruturado a partir de um formulário.  
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Para tornar o processo mais ágil e rápido, no encontro anterior 

distribuímos o formulário para a classe e pedimos que os alunos o 

preenchessem em casa, de maneira que, em sala, trabalharíamos as dúvidas 

que por ventura surgissem.  

No encontro previsto para sanar dúvidas, observamos que apesar de 

todos estarem de posse do formulário, não haviam preenchido. Dessa maneira, 

executamos a tarefa em sala. 

Para facilitar a atividade, pedimos que se organizassem em dupla e 

procedessem ao preenchimento. Todavia, poucos trabalharam em dupla. 

Assim, caminhamos pela sala a fim de atender àqueles que solicitaram ajuda. 

Observamos que a adesão à atividade foi menor se comparada à atividade 

sobre ortografia. Alguns não se mostraram interessados e, em consequência, 

mostraram-se pouco participativos. 

Num dado momento, observamos que alguns se mostraram 

desconfiados, questionando para que seriam usadas as informações pessoais. 

Outros se mostraram constrangidos quanto a algumas questões abordadas no 

currículo, como por exemplo, pretensão salarial e último salário. Nessa 

circunstância, deixamos claro que aquelas informações mão seriam vistas por 

outras pessoas e que não precisavam colocar dados que julgassem 

desnecessários ou comprometedores. 

Com relação ao preenchimento em si, as dúvidas tornaram a ocorrer. 

Assim, alguns não sabiam a diferença entre naturalidade e nacionalidade, entre 

ensino fundamental e ensino médio. 

O que nos chamou a atenção foi o fato de essa atividade, apesar de ter 

sido pensada para aquele contexto, não motivar tanto quanto a anterior. 

Acreditamos que isso possa ter acontecido, além do temor e constrangimento 

diante de algumas informações, por não ser uma “atividade comum” na escola, 

e não ser vista como própria de uma aula de português. 

Na avaliação sobre a pertinência das atividades propostas por nós, 

concluímos que, apesar de termos trabalhado alguns padrões de escrita bem 

simples, não foram suficientes para sanar as dificuldades diagnosticadas no 

questionário. Em virtude desse fato e por acreditarmos que mesmo trabalhando 
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apenas os padrões da escrita não conseguiríamos sanar os problemas de 

ortografia recorrentes, optamos por reservar um momento para trabalhar o uso 

do dicionário, tendo em vista a produção escrita. 

Partimos do pressuposto que tão importante quanto trabalhar todo o 

conteúdo do programa, seria trabalhar, também, estratégias que visassem ao 

uso de ferramentas que poderiam ser usadas durante o processo pessoal de 

escrita. 

Com isso, nos pareceu claro que não bastaria mesmo trabalhar apenas 

a gramática em sala. Seria necessário trabalhar também o manuseio de 

dicionários e mesmo a pesquisa em outros materiais. 

O trabalho com esse grupo reforçou duas ideias relativas ao ensino de 

língua: primeiro, exercícios de repetição, apesar de bem aceitos, não se 

mostram eficazes; segundo, importa usar materiais como dicionários e 

gramáticas para que os alunos possam, de certa maneira, dar algum passo na 

direção da autonomia no uso da língua. 

 

3.4.4. Dicionário 

 

Em outro encontro, levamos para a sala de aula dicionários escolares. 

No primeiro momento, trabalhamos com apresentação do gênero. 

Apresentamos a estrutura básica de um dicionário de língua, apontamos 

questões como siglas, separação silábica e conjugação verbal. 

Num segundo momento, os alunos desenvolveram uma atividade na 

qual deveriam buscar a ortografia de algumas palavras e a conjugação de 

alguns verbos. Nem todos os alunos desenvolveram adequadamente a 

atividade. Alguns mostraram grande dificuldade. 

No encerramento, esclarecemos que o dicionário seria uma ferramenta 

que usaríamos constantemente nas atividades. 
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3.4.5. Carta Pessoal 

 

Para essa atividade, selecionamos algumas cartas (formais e informais) 

que circulam em diferentes contextos sociais. Começamos pela carta pessoal. 

Lemos uma carta em sala, mediamos a discussão de maneira a levá-los a 

observar a uso da linguagem em contextos menos formais, trabalhando com os 

conceitos de interlocutores e contexto de circulação. 

Destacamos as marcas textuais que demonstram o fato de os 

interlocutores serem íntimos e ressaltamos onde e como o conhecimento prévio 

partilhado caracteriza o texto. Além disso, trabalhamos com as marcas textuais 

que caracterizam o gênero, tais como: local, data, vocativo, mensagem, 

despedida e assinatura. Nesse encontro, trabalhamos apenas com a leitura de 

um texto.  

 

3.4.6. Carta de reclamação 

 

Em outro encontro, tratamos da carta de reclamação. Principiamos o 

encontro com a leitura de uma carta dessa natureza e desenvolvemos o 

trabalho de forma semelhante ao que fizemos no encontro anterior, 

destacando, dessa vez, em que a carta pessoal e carta de reclamação se 

assemelham e se diferenciam.  

As duas atividades de leitura e explicação foram bem aceitas e, 

aparentemente, os conceitos trabalhados foram assimilados. 

 

3.4.7. Produção textual: Carta 

 

No último encontro, os alunos foram orientados a produzir uma carta. 

Nesse caso, eles poderiam escolher se escreveriam uma carta pessoal ou uma 

carta de reclamação.  

Foram orientados a usar o dicionário, caso sentissem dificuldade com a 

escrita de alguma palavra. A atividade foi bem aceita, mas grande parte dos 
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alunos apresentou dificuldade na escrita do gênero. Alguns textos ficaram 

bons, mas a maioria se mostrou abaixo do que se esperaria de um aluno do 

ensino médio. 

Como o ritmo de desenvolvimento das atividades foi bem mais lento do 

que esperávamos e como contávamos com apenas um encontro por semana 

para desenvolvimento das atividades, não conseguimos avançar o suficiente. 

Isso, de certa maneira, deveu-se ao fato de não sermos o docente regular do 

grupo e não termos podido contar com mais tempo para o desenvolvimento das 

atividades. 

Acreditamos que teria sido mais fácil desenvolver as atividades, até 

mesmo na forma como ocorreram, se atuássemos como professor de EJA. Mas 

em contrapartida, não sendo professor habituado com esse público, temos 

consciência de que não desenvolvemos as atividades com um olhar por demais 

viciado. Entretanto, se, por um lado, não pensamos as atividades a partir de um 

olhar viciado, por outro, encontramos dificuldade em mensurar o tempo para o 

desenvolvimento das atividades. Não contávamos com a lentidão dos alunos. 

Outra questão que observamos foi que trabalhar produção textual 

desarticulada do ensino de gramática nos pareceu pouco produtivo. Isso 

mostrou que o gênero, a partir do qual se vai desenvolver uma atividade de 

leitura, também deveria ser o mesmo utilizado para o ensino de produção 

textual.  
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Considerações finais 

 

Como mencionado na Introdução, esta dissertação objetivou refletir 

sobre a produção textual na Educação de Jovens e Adultos (EJA), diante de 

suas variáveis socioculturais, a partir de atividades de português desenvolvidas 

com alunos do 1º termo do ensino médio.  

No desenvolvimento dos trabalhos analisamos a produção textual no 

ensino para EJA, a partir do reconhecimento das necessidades e 

peculiaridades desse público, por meio de uma Análise de Necessidades. 

Almejávamos tornar o ensino de língua portuguesa mais significativo 

para os alunos e, assim, aprimorar a prática docente.  

Ao retomar nossa trajetória ao longo desse processo, temos de 

reconhecer o quanto é difícil para o docente antevê-lo desde o planejamento de 

uma atividade até o desenvolvimento dela. Todavia, destacamos que, mesmo 

em face dessa questão, ter objetivos claros definidos previamente e pensar 

atividades para atingi-los é de suma importância, uma vez que nossos 

currículos não conseguem, e nem acreditamos que deveriam, responder a 

todas as reais necessidades de nossos alunos. Isso nos faz acreditar que 

adequações são necessárias, mas isso só é possível se existir um objetivo 

claramente planejado para ser atingido. 

Um fato que muito nos chamou a atenção, em se tratando do público de 

EJA, é que muitos deles já possuem família constituída: muitos são mulheres 

com filhos, outros são pais de família e se dividem na tarefa de sustentar a 

casa e estudar.  

Quando, na EJA, olhamos para uma sala de aula e enxergamos apenas 

alunos, estamos cometendo alguns equívocos, dentre os quais destacamos a 

tendência de vê-los como alunos do ensino regular e, assim, desconsiderar 

suas reais necessidades, seus anseios, seus objetivos e seu universo.  

Isso nos induz a pensar a prática pedagógica e os conhecimentos, 

criando uma realidade que nada diz para esses sujeitos. Se por um lado, 

podemos contribuir de alguma forma, ao trabalhar o desenvolvimento das 

mesmas habilidades do ensino regular, não criando uma disparidade entre as 
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duas modalidades de ensino, por outro lado, temos de priorizar a realidade na 

qual esse público está inserido. 

Na sua maioria, os alunos de EJA já mantêm uma atividade profissional, 

frequentam os cursos no período noturno, chegam à escola, muitas vezes, já 

cansados, devido a uma sobrecarga causada pela divisão de seu tempo entre 

estudo, trabalho e locomoção.  

Assim, em busca de poder oferecer um ensino de qualidade, 

acreditamos que vale a pena conhecer melhor o público e pensar em propostas 

mais adequadas, pois como lembra Marcuschi (2007a) a escrita é de grande 

importância nas sociedades letradas.  

Reconhecemos que não chegamos a trabalhar exaustivamente a escrita 

com os alunos, mas buscamos com a produção textual dar alguns passos. 

Mas, mesmo assim, ficou claro que muitos deles podem concluir o curso com 

dificuldades que poderiam ter sido sanadas, considerando conteúdos previstos 

pelo currículo escolar. 

Percebemos que mesmo com dificuldades em relação à linguagem, esse 

público tem como característica um grande esforço para superar as 

adversidades. Porém cabe à escola e ao professor observar o ritmo da turma 

que não é equivalente ao de um curso regular. 

Outra questão a ser observada é que, comumente, os livros didáticos 

podem não dar contar de atender as necessidades desse público, o que até 

nos induz a refletir sobre a utilidade desse recurso em sala de aula. 

Compreendemos que, mesmo tentando trabalhar a partir de um novo 

olhar, deixando de lado nossa visão estereotipada, ainda podemos cometer 

alguns equívocos, como trabalhar a partir da perspectiva de que são alunos do 

ensino médio e, portanto, detêm determinados conhecimentos e precisam 

adquirir outros.  

O que nos pareceu foi que alguns dos alunos estão na escola para 

realizar um sonho, o sonho de concluir um nível de ensino e precisam apenas 

dominar os gêneros que fazem parte do seu cotidiano. Outros podem 

ambicionar ir mais além, mas apenas o conhecimento do público é que 
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responderá a essa possível duplicidade. Portanto, a nosso ver, torna-se 

inviável pensar o ensino a partir de um modelo estanque. 

O aluno de EJA, mesmo cansado, mostra-se motivado frente a 

propostas de trabalho pensadas para ele. Contudo, não se pode partir do 

pressuposto que esse aluno vá abandonar suas atividades diárias para se 

dedicar mais tempo à escola. As emergências da vida do trabalho, por 

exemplo, falam alto em seu dia-a-dia. 

Essa realidade pode desestimular o professor que começa seu trabalho 

com o sonho de efetivamente ensinar. Bem por isso, a nosso ver, o professor 

da EJA deveria receber preparo específico para iniciar seu trabalho. 

Temos clareza que aprendemos muito mais com esse grupo do que eles 

conosco. Não que nossos encontros tenham sidos improdutivos. Acreditamos 

termos contribuído para o aprendizado dos alunos, mas tendo sido essa uma 

experiência completamente nova para nós, nos provocou para repensar nossas 

práticas docentes em outros contextos. 

Também acreditamos que esse novo olhar para ensino de língua, mais 

especificamente de língua materna, nos mostrou que, ensinar a partir das 

necessidades de sujeitos reais e com necessidades reais de comunição, está 

em acordo com os recentes estudos da Linguística, pois, só a partir de uma 

atuação que tome o texto como objeto de ensino é que se torna possível 

romper com a concepção de um ensino enrijecido, descontextualizado e 

distante das necessidades dos aprendizes. 

  



64 
 

Bibliografia 
 

ABREU, A. S. N. Educação de Jovens e Adultos e a construção da cidadania. Ed. 
Articulação. 2005. 

ARAÚJO, A. I. N. Perfil do aluno da Educação de jovens e Adultos. Caesura, v. 27, 
n.1, 2006, p.43-70.  

BAZERMAN, C. Gêneros Textuais, Tipificação, e Interação. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 
2009. 

BRANDÃO, C. R. Pensar a prática: escritos de viagem e estudos sobre a educação. 
São Paulo: Edições Loyola. 1984. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Lei nº 5.692, de 12 de agosto de 1971. 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário da União. 1971. 

BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada 
em 5 de outubro de 1988. Centro Gráfico. 1988. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Parecer do Conselho Nacional da Educação 
(CNE) nº 5/1997, aprovado em 26 de fevereiro de 1997. Orientações 
Preliminares da Câmara de Educação Básica sobre Lei nº 9.394/96. Diário 
Oficial da União. 1997. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Resolução do Conselho Nacional da 
Educação (CNE) nº 1/2000, homologada em 5 de julho de 2000. Estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Diário 
Oficial da União. 2000a. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Parecer do conselho Nacional da Educação 
(CNE) nº 11/2000, aprovado em 10 de maio de 2000. Dispõe sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Diário Oficial da 
União. 2000b. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Proposta Curricular para EJA: segundo 
segmento. Apostila Ensino Fundamental. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/vol1e.pdf. 2002.  

BREGEIRO, E. T. Aprender inglês sob a perspectiva de alunos da EJA: necessidades, 
expectativas e preferências do 1º termo médio. São Paulo, 2010. Dissertação de 
mestrado. Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

BRITTO, L. P. L. Contra o Consenso: Cultura escrita, Educação e Participação. 
Campinas: Mercado de Letras, 2003.   

CHARTIER, A. Práticas de leitura e escrita: história e atualidade. Ana Maria de Oliveira 
Galvão et. al. Belo Horizonte: Ceale/Autêntica, 2007. 

DAYRELL, J. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Ed. UFMG. 1996.  
DE MASI, D.; BETTO, F. Diálogos Criativos. São Paulo: DeLeitura Editora, 2002. 
FONSECA, V. da. Cognição, Neuropsicologia e Aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 

2007. 
FREIRE, P. Educação de adultos: algumas reflexões. In: M. Gadotti e J. E. Romão 

(orgs.), Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. Cortez: Instituto 
Paulo Freire, 2007. 

GATÉ, J. P. “A descoberta da escrita e As hipóteses de gestão mental”. In: Gaté, J.P. 
Educar para o sentido da escrita. Bauru, SP: Edusc, 2001. (p.69- 110). 

GILLY, M. “As Representações Sociais no Campo da Educação.” In: ODELET, D. 
(Org.). As Representações Sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 321-341.   

GRANGER, G. Língua e sistemas formais. In: SUMPF, J.; GRANGER, G.; 
BOUVERESSE, J. & GAUVIN. Filosofia da linguagem. Coimbra, Livraria 
Almedina, 1973, p. 139-171. 

GRICE, H. P. “Lógica e conversação”. In: DASCAL, M. (org.). Fundamentos 
metodológicos da linguística, perspectivas da linguística. Campinas: Edição do 
autor, 1982, Vol. IV. 



65 
 

HADDAD, S. & DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens e adultos. Revista 
Brasileira de Educação, n.14. 2000. p. 108-130.  

HARRÉ, Rom. Gramática e léxicos, vetores das representações sociais. In: JODELET, 
D. (Org.). As Representações Sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 105-
121. 

KLEIMAN, A. Texto e Leitor: Aspectos de Cognição na Leitura. 9ª ed. 
Campinas: Pontes, 2004a. 

_______. Oficina de Leitura: Teoria e Prática. 10ª ed. Campinas: Pontes, 
2004b. 

KOCH, I. G. V. Desvendando os Segredos do Texto. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 
2005. 

LAJOLO, M. O texto não é pretexto. In ZILBERMANN, R. (Org.). Leitura em crise na 
escola: as alternativas do professor. 8ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.  

LAVILLE, C; DIONNE, J. (1999). A construção do saber – Manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Trad. Heloísa Monteiro, Francisco Settineri. 
Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora UFMG. 

MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. Trad. Cecília P. de Souza-e-
Silva, Décio Rocha. 4ª Ed. São Paulo: Cortez. 2005. 

MARCUSCHI, L. A. Da Fala para a Escrita: Atividades de retextualização. 8ª 
ed. São Paulo: Cortez. 2007a. 

MARCUSCHI, L. A. “Do código para cognição: O processo referencial como 
atividade criativa. In: MARCUSCHI. L. A. Cognição, Linguagem e Práticas 
Interacionais. Rio de Janeiro: Lucerna. 2007b. p. 61-81. 

MEURER, J.J. Esboço de um modelo de produção de textos MEURER, J.J.; MOTTA-
ROTH, D. (org.).Parâmetros de textualização.  Santa Maria-RS: Editora UFSM, 
1997. p.13-28. 

MONTEIRO, R. S. Estratégias de Semiletrados num Mundo Letrado. Florianópolis, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-Graduação em Linguística. Tese 
de Doutorado. 

OLIVEIRA, M. K. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. 
Revista Brasileira de educação, n.12, 1999. p. 59-73. 

PÉCORA, A. Problemas de Redação. 5ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Trad. Bruno Charles 

Magne.  Porto Alegre: Artmed, 1999. 
POSSENTI, S. Concepção de sujeito na linguagem. Boletim da ABRALIN. São Paulo, 

USP, n.13, 1993. p. 13-30. 
ROMÃO, J. E. Educação de Jovens e Adultos: problemas e perspectivas. In: M. 

Gadotti e J. E. Romão (orgs.), Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e 
proposta. Cortez: Instituto Paulo Freire. 2007. 

WIDDOWSON, H. G. O Ensino de línguas para a comunicação. Trad. José 
Carlos Paes de Almeida Filho. Campinas: Pontes, 1991. 

  



66 
 

Anexo 1 
ANÁLISE DE NECESSIDADES 

Nome:................................................................................................................................ 

Formação:...........................................................................................Idade:..................... 

Atividade profissional:........................................................................................................ 

 

Buscamos com esse questionário conhecê-lo melhor,  para isso preparamos algumas 

perguntas às quais você responderá a seguir: 

Em geral, as questões permitem mais de uma resposta. 

 

LEITURA 

Primeira Etapa 

 

01. Regularmente você lê: 

(   ) jornais                             (   ) revistas semanais                            (    ) poesias 

(   ) romances                        (   ) páginas da internet                           (    ) Best-sellers 

(   ) autoajuda                          (   ) outros. O quê? ........................................................... 

02. Você se considera um leitor: 

 

(    ) ótimo                       (    ) bom              (    ) regular                              (    ) péssimo 

 

03. Quanto está estudando, você faz: 

(    ) grifos no próprio texto                                  (    ) esquema à parte 

(    ) anotações no próprio texto                           (    ) resumo 

(    ) anotações em papel                                     (    ) nada disso, apenas lê 

04. Na sua opinião, o bom leitor é aquele que 

(    ) lê muito                                         (    ) lê sempre com atenção palavra por palavra 

(    ) lê o texto em diagonal                   (    ) não lê palavra por palavra, mas blocos 

(    ) lê do começo até o fim sem parar  (    ) vai e volta durante a leitura 

(    ) faz uma sondagem prévia no texto antes de ler 

05. É mais fácil ler texto que apresenta: 

(    ) parágrafos muito longos                               (    ) palavras desconhecidas 

(    ) vocabulário técnico                                        (    ) assunto que você conhece pouco 

06. Ao encontrar uma palavra cujo significado desconhece você: 

(    ) vai ao dicionário                                 (    ) tenta entender o sentido pelo contexto 

(    ) pergunta para alguém                        (    ) ignora e vai em frente 
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ANÁLISE DE NECESSIDADES 

 

Nome:................................................................................................................................ 

 

Produção textual 

 

Primeira Etapa 

 

01. Avalie sua habilidade para escrever os textos da escola, indicando: 

 O= ótima                 B=Boa                         R=Regular                             

P=Péssima 

(    ) provas sem consulta                    (    ) provas com consulta 

(    ) trabalhos                                     (    ) relatórios 

(    ) resumos                                       (    ) outros? Quais?........................................... 

 

02. Quando escreve, costuma revisar seus textos: 

(    ) sim                                                                        (    ) não 

 

03. Costuma escrever: 

(    ) cartas                                                                   (    ) relatórios 

(    ) e-mail                                                                   (    ) cheques 

(    ) bilhetes                                                                 

(    ) outros. Quais?...................................................................................................... 

 

04. Ao se deparar com dificuldades para redigir você 

(    ) troca de palavras ou de expressões               

(    ) consulta um dicionário 

(    ) tenta mudar a organização do texto  

(    ) abandona o texto e começa tudo de novo 

(    ) vai buscar informações em novas leituras    

(    ) tenta mudar a ordem das palavras na frase 

 

 

Segunda Etapa 

 

Imagine a seguinte situação: Você está em busca de um novo emprego e por isso 

pensou em colocar um anúncio no jornal. Escreva como redigiria esse anúncio. 
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ANÁLISE DE NECESSIDADES 

 

Nome:................................................................................................................................ 

 

Terceira Etapa 

 

01. Ao escrever seu texto, tinha em mente como destinatário: 

(    ) leitores em geral                           (    ) professor de português 

(    ) professor que trouxe a proposta    (    ) ninguém 

(    ) outra pessoa. Quem?.......................................................................................... 

 

02. Procure se lembrar de seu processo de escrita e assinale as alternativas que 

correspondem ao que ocorreu: 

(    ) usou mais de um parágrafo 

(    ) elaborou mentalmente um plano 

(    ) redigiu  um pequeno plano 

(    ) ocorreram ideia novas enquanto escrevia 

(    ) ao terminar releu o texto para uma revisão 

(    ) foi relendo e revisando enquanto escrevia 

(    ) sentiu falta de um dicionário de sinônimos 

(    ) teve dúvidas relativas à gramática 

(    ) organizou o texto só depois de redigir as primeira linhas 

  

03. Já havia observado como anúncios de jornal são escritos? 

(    ) sim                                                                        (    ) não 

 

 

04. Recorreu a esse conhecimento para escrever seu anúncio? 

(    ) sim                                                                        (    ) não 

 

05. Ficou satisfeito com o que escreveu? 

(    ) sim                                                                        (    ) não 
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Anexo 2 

CURRICULUM VITAE 

 

IDENTICAÇÃO 

Nome: 

Endereço: Bairro: Fone: 

Cidade: CEP: Estado: 

Filho de e de 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Data de nascimento: Estado civil: Grau de instrução: 

Ced. de Identidade nº: Cart. Profissional nº: Série: 

Carteira de Reservista nº: Título de eleitor nº: Zona: 

CPF/MF nº: Inscrito nº: Sob nº: 

Carteira de Habilitação nº: Categoria: 

  

  

ESCOLARIDADE: 

 

 

CURSO 1ºGRAU (1ª A 8ª Série)  

Escola:   

Cidade: Período: 

  

 

CURSO COLEGIAL OU EQUIVALENTE 

 

Escola:  

Cidade: Período: 

  

CURSO SUPERIOR  

Universidade  

Faculdade: Curso: 

Cidade: Período: 

  

 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, SEMINÁRIOS, PALESTRAS ETC. 

 

Assunto:   
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Entidade Período: 

 

Assunto: 

 

 

Entidade: Período: 

 

Assunto: 

 

Entidade: Período: 

 

Assunto: 

 

Entidade: Período: 

 

Assunto: 

 

Entidade: Período: 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Firma: 

Endereço: Bairro: 

Cidade: Estado: 

Período: Cargo: 

Funções desempenhadas: 

 

Firma: 

Endereço:  Bairro: 

Cidade: Estado: 

Período: Cargo: 

Funções desempenhadas: 

 

Firma:  

Endereço: Bairro: 

Cidade: Estado:  

Período: Cargo: 

Funções desempenhadas: 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PESSOAS QUE POSSAM DAR INFORMAÇÕES: 
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Nome: 

Endereço: 

 

Nome: 

Endereço: 

 

Nome: 

Endereço: 

 

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FUNCIONAIS: 

Último salário: 

Salário Pretendido: 

Outras funções que se propõe a exercer: 

 

 

 

______________________________, _____ de ___________________ de ________ 

 

______________________________________________________ 
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Anexo 3 
Atividade de Ortografia 

 

Atividade 1 

 

 

Preencha as lacunas com S ou SS: 

 

nece ______itar  despe _____a impre _____ão dino _____auro 

de______erto parafu_____o de_____agradável pai _____agem 

depre _____a compromi _____o per _____eguir atrave _____ar 

inver _____o a_____oprar a_____obio po_____ível 

aplau_____o anali _____ar exce _____o aniver _____ário 

con _____oante proci _____ão bra _____a en_____aiar 

ab_____oluto rigoro _____o pesqui_____ a fal _____ idade 

 

 

Atividade 2 

 

No texto a segui algumas palavras foram retiradas. Preencha as lacunas com base na 

leitura feita pelo professor. 

______________________________________________ 

 

O rei enviou uma delegação em _____________ _____________ às 

__________________________ ___________________________________, para 

que se ___________________________________ um homem 

_______________________ que _______________________________ ser 

__________________________ para 

juiz. Nasrudin acabou __________________________ 

_________________________. 

Quando a delegação, fazendo-se _____________________ por um grupo de 

_______________________, ______________________ Nasrudin, verificou que ele 

tinha uma rede de _____________________________ enrolada __________ 

________________________. 

Um _____________________ perguntou: “Diga-nos, por favor, por que 

_______________________ esta rede?” “_________________________________ 
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para recordar-me da minha origem humilde, pois um dia já fui 

________________________________.”  

Pela força _________________________ nobre _______________________, 

Nasrudin foi nomeado juiz.  

Um dia, ao __________________________ sua corte, um 

____________________________________________ que estivera naquela 

delegação perguntou-lhe: “O que aconteceu a sua rede, Nasrudin?” “Com toda a 

certeza”, respondeu-lhe o Mulla-juiz, ”não há __________________ 

_______________ de uma rede, quando já se _______________________ o peixe.” 

Histórias de Nasrudin. Rio de Janeiro: Edições Dervish, 1994. 

 

 

 

Atividade 3 

 

Jogo dos 20 erros 

 

Procura-se alguém que digite palavras sem cometer erros... Desta vez, quem digitou 

mais esta outra história do Nasrudin cometeu muitos deslizes ao escrever certas 

palavras que você já sabe como são escritas. Veja se você consegue localizar 20 

erros. 

 

 

Garmática 

 

Uma vez, quando tava dirigindo uma balsa em águas turbulenta, Nasrudin 

cometeu um garve ero de garmática ao comentá alguma coisa. 

“Nunca na sua vida você estudô garmática?” – preguntou-lhe um homem 

metido que tava na balsa. 

“Não.” – respondeu Nasrudin. 

“Que pena –disse o homem – você perdeu a metade de sua vida...” 

Alguns minuto depois, Nasrudin preguntou a esse mesmo pasageiro: 

“O senhô, por acaso, sabe nadá?” 

“Não. Por quê?” 

“Nese caso, o senhô perdeu toda a sua vida. Nós tamo afundando!!! 


