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RESUMO 

 

O trabalho que ora apresento traz resultados oriundos dos estudos desenvolvidos na pesquisa 
de mestrado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – PPgEL, 
vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, sob a orientação da 
Professora Doutora Maria da Penha Casado Alves. Abordo nesta pesquisa questões 
concernentes às concepções de linguagem e ensino de língua escrita apresentadas pelo 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM. No que se refere à metodologia, a 
pesquisa está situado no campo da Lingüística Aplicada, é de natureza qualitativa e 
documental e se constrói por meio da análise de dois documentos que constituem o seu 
corpus, a saber: Manual de Orientações Gerais e os Guias de Estudo. Busco nesses 
documentos conhecer as orientações teórico-metodológicas apontadas pelo Manual, 
documento que é destinado aos professores e verificar como essas orientações se 
presentificam nos Guias de Estudo, documentos destinado aos alunos. O aporte sobre o qual 
ancoro as discussões e análises aponta para teóricos como Bakhtin (1992; 2003), por seus 
postulados sobre o entendimento da linguagem numa perspectiva dialógica, de sujeito situado 
historicamente e de compreensão responsiva ativa, Faraco (2001 e 2008) e Suassuna (2006) 
pelas discussões sobre como se concebe o ensino de Língua Portuguesa e Geraldi (1997; 2005 
e 2006) e Antunes (2003), pelas orientações e discussões referentes às abordagens sobre o 
ensino de língua escrita. As análises feitas apontam que embora o programa proponha uma 
ruptura com o ensino tradicional, por considerá-lo excludente, não consegue transpor essa 
concepção para os Guias de Estudo. Resultado disso: um material didático que reitera e 
reproduz atividades calcadas numa concepção de ensino descritivo e/ou prescritivo. No que 
concerne às proposições para produções textuais, por exemplo, constato que esta se dá de 
forma artificial, inexpressiva e está desvinculada de qualquer contexto comunicativo e, por 
vezes, do contexto do próprio tópico no qual estão inseridas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Materna. Projovem. Escrita. 
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ABSTRACT 

 

This present work is going to show some results developed in the Master Degree research and 
the Post Graduation project in Language studies (PPgEL) at UFRN, under the orientation of 
Professor Maria da Penha Casado Alves. This research has questions showed by the Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM. Concerned to methodology, the research is 
based on Applied Linguistics and it is qualitative and documental. The corpus of the research 
are the Manual de Orientações Gerais and the Guias de Estudo. The documents that were used 
for the research were Guide for general orientation and the Study Guides.The Manual de 
Orientações Gerais was chosen because is focused on the teacher and the Guias de Estudo was 
chosen because are focused on the students. The discussions and analysis were based on 
Bakhtin (1997; 2003), for his studies about the language in a dialogical point of view, Faraco 
(2001 and 2008) and Suassuna (2006) for their discussions about the Portuguese Language 
and Geraldi (1997; 2005 and 2006) and Antunes (2003) for their orientation and discussions 
about the teaching process of the written language. The analysis made in the Reference Topics 
point that however the program proposes a kind of rupture with the traditional way of 
teaching, it could not take this change to the Study Guides (Guias de Estudo). The result is a 
didactic material that reproduces activities based on a conception of a descriptive and 
prescriptive teaching. What is concerned about the proposals for the textual production, it is 
shown that it is given in an artificial way, without any expression and with no link to any 
communicative context and sometimes, with no relation to the topic it was supposed to be 
related to.  
 
KEY WORDS: Teaching of Mother Tongue. Projovem.Writing. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa resulta da experiência que vivenciei enquanto educadora do 

PROJOVEM1. As discussões aqui apresentadas são resultantes dos estudos e análises feitas 

nas turmas de 2005 a 2008. 

Estava concluindo um curso de pós-graduação que discutia questões concernentes à 

Linguística Aplicada (doravante denominada LA) e ensino de Língua Materna (a partir daqui 

LM) quando fui selecionada para participar do programa, cujo processo de formação inicial 

foi dividido em dois momentos: o primeiro apresentava o PROJOVEM no que tange aos 

postulados ideológicos que o sustentam; já o segundo, tratava das questões de organização 

pedagógica e ensino propriamente dito. 

Ao iniciar a formação e conhecer a filosofia defendida pelo programa por meio dos 

seus documentos, sentia-me agraciada, pois os primeiros documentos aos quais tive acesso, 

falavam de protagonismo juvenil, exercício da cidadania, ruptura com uma visão tradicional 

de ensino e escola excludente. Eu ia, paralelamente a esse discurso, elencando teorias 

aprendidas no curso de pós-graduação - que até então eu reproduzia, mas que com o passar do 

tempo, dos estudos e das experiências, passei a crer e a defender - que dialogavam com esses 

pressupostos. Dialogismo, sociointeracionismo, alteridade, compreensão responsiva, escrita 

responsiva, dentre outros aspectos, foram teorias que pensava encontrar nos Guias de Estudos, 

doravante GE, dos alunos.  

No entanto, a experiência foi mostrando que esse caminho se fez de forma paralela, 

pois as ideias defendidas na filosofia do programa não se presentificavam no material 

destinado aos alunos. Não encontrei o ponto de convergência entre o pensar e o fazer. E 

agora? Como um programa calcado numa perspectiva de ensino tradicional pode promover 

uma educação emancipatória? Como pode contribuir para que os alunos envolvidos possam 

tornar-se sujeitos circunscritos ativamente na sociedade da qual fazem parte? Desse modo, 

levei esses questionamentos para um trabalho monográfico. 

Obviamente que a pesquisa realizada apontou alguns caminhos e suscitou inúmeros 

outros questionamentos. Quanto mais analisava as produções textuais dos alunos, mais sentia 

necessidade de estudar mais enfaticamente os GE. Analisar o texto enquanto produto não 

dava conta, era necessário conhecer o processo. Para onde levar essas questões? Mestrado! 

                                                            
1 O PROJOVEM é um programa do Governo Federal que atende jovens entre 15 a 24 anos. Visa à inserção 
desses jovens à escola, ao mundo do trabalho e ao protagonismo juvenil. Maiores esclarecimentos acerca do 
programa serão feitos no primeiro capítulo. 
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Esta pesquisa é, portanto, fruto desse percurso inquietante. Em todo o processo de 

formação como educadora o trabalho com a escrita sempre se presentificou como um aspecto 

de elevada preocupação no contexto da prática educativa. Desde o processo de formação 

inicial, bem como nos de formação continuada, sempre compreendi o ensino e aprendizagem 

de língua escrita em uma perspectiva social e que os sujeitos se constituem como leitores e 

escritores mediados por eventos de práticas discursivas. 

Em função dessa concepção, sempre me envolvi com trabalhos que visam a discutir 

essa questão com vistas a compreender os aspectos que influenciam no entendimento do 

ensino de língua e, mais especificamente, a língua escrita, pensando triangular aspectos como: 

a escrita, o sujeito e suas práticas discursivas. Nesses trabalhos tomei os textos produzidos 

pelos alunos participantes do PROJOVEM, como corpus para análise considerando aspectos 

de autoria e de avaliação da produção textual, entre outros.  

Aqui, trato, especificamente, da análise que fiz de documentos que norteiam o 

trabalho com o PROJOVEM sobre os quais lancei um olhar investigativo sem estabelecer, a 

priori, nenhuma hipótese sobre eles. Portanto, todas as questões apresentadas e tomadas para 

análise são oriundas do processo de interlocução com o corpus.  

Na perspectiva de analisar como o ensino de língua, na modalidade escrita, é 

entendido e trabalhado no PROJOVEM é que tomei os manuais elaborados pelo/para o 

programa dentro do contexto social em que estão inseridos e elenquei três questões que 

considero relevantes no que concerne ao ensino de língua como mote para fomentar a 

discussão. 

Dessa forma, o percurso de interlocução com o material foi atravessado pelos 

questionamentos expostos a seguir: 

 

 Que concepção de linguagem é apresentada no Manual de Orientações Gerais 

elaborado pelo PROJOVEM?  

 Que concepção de ensino de língua escrita é apresentada no Manual de 

Orientações Gerais elaborado pelo PROJOVEM?  

 Como essas concepções foram transpostas para os Guias de Estudo destinados aos 

alunos? 

 

No intuito de responder às questões elencadas delimitei os seguintes objetivos: 

De modo geral, objetivo: 
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 Analisar os documentos elaborados pelo/para o PROJOVEM buscando conhecer 

os pressupostos teóricos que o norteiam. 

 

De modo específico:  

 

 Verificar que concepção de linguagem é apresentada no material didático 

elaborado pelo/para o PROJOVEM; 

  Verificar que concepção de ensino de língua na modalidade escrita é apresentada 

no material elaborado pelo/para o PROJOVEM; 

   Verificar como as orientações teóricas apresentadas no Manual de Orientações 

Gerais do professor foram transpostas didaticamente para os Guias de Estudo dos 

alunos.  

 

Ao pensar tais aspectos, comecei a me inquietar com as orientações dadas para a 

produção textual no PROJOVEM. Isso por se tratar de um material que já vem elaborado e 

que deve ser seguido, uma vez que o programa é, na verdade, um curso de pouca duração e 

tem um objetivo emergencial de reinserir os jovens que deles participam nas escolas.  

Por isso, a proposta é analisar os documentos elaborados pelo/para o PROJOVEM a 

fim de investigar os pressupostos teóricos que norteiam as práticas de sala de aula, ou seja, 

analisar como essas orientações foram transpostas didaticamente.  

Esclareço que o termo Transposição Didática adotado neste trabalho é tomado 

segundo os estudos de Chevallard (1991). Segundo estudiosos da educação, este termo foi 

introduzido em 1975, pelo sociólogo Michel Verret e teorizado por Yves Chevallard no livro 

La Transposition Didatique. Segundo Machado (2000) a discussão se constrói a partir da 

perspectiva de refinamento, de transformações que os saberes acadêmicos passam ao serem 

transpostos do campo científico para a escola. Em sua obra, Chevallard (1991) alerta para a 

importância da compreensão deste processo por aqueles que lidam com o ensino das 

disciplinas científicas. Chevallard (1991, p. 39) postula que: um conteúdo de saber que tenha 

sido definido como saber a ensinar sofre, a partir de então, um conjunto de transformações 

adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino, é chamado 

de Transposição Didática.  

Dessa forma, Chevallard (1991) conceitua "transposição didática" como o trabalho de 

fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo "sábio" ser 
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objeto do saber escolar sendo, portanto, um instrumento por meio do qual se transforma o 

conhecimento científico em conhecimento escolar, para que possa ser ensinado pelos 

professores e aprendido pelos alunos. Significa analisar, selecionar e inter-relacionar o 

conhecimento científico, dando a ele uma relevância e um julgamento de valor, adequando-o 

às reais possibilidades cognitivas dos estudantes.  

Por saber da complexidade que é analisar um manual didático considerando as 

questões de LM que ele propõe abordar, a natureza científica desta pesquisa e ainda a 

perspectiva sob a qual propus fazê-la, ou seja, confrontando a fundamentação teórica e as 

proposições didáticas, delimitei a discussão enfatizando as orientações dadas para o trabalho 

com a escrita.  

Para apresentar a pesquisa aqui proposta, o trabalho foi estruturado da seguinte 

forma: 

No primeiro capítulo, apresento o PROJOVEM, suas características, seus nortes 

teórico-metodológicos, os sujeitos-alunos que dele participam, enfim, os aspectos de maior 

relevância que o configuram no contexto das políticas públicas voltadas para a juventude.  

No segundo capítulo, apresento o que vem sendo pesquisado sobre o programa em 

questão. É necessário dizer que, por ser um programa recente, há poucos registros de 

trabalhos sobre ele. Encontrei alguns trabalhos desenvolvidos nas áreas das Ciências Sociais 

que abordaram o caráter político-social do PROJOVEM, outros que primaram por discutir a 

questão do protagonismo juvenil e, por fim, outros que trataram de discutir o eixo da 

qualificação profissional, no que tange a sua finalidade de iniciar o jovem no mundo do 

trabalho.  

Esta pesquisa mostrou que pouco se tem olhado para os manuais com o intuito de 

analisar as áreas de formação básica, tratando especificamente de LM, encontrei uma 

dissertação que discute a interação na sala de aula, mais especificamente, no que tange às 

estratégias de leitura. De forma resumida, esses trabalhos estão apresentados nesse capítulo 

que denomino ESTADO DA ARTE. 

No terceiro capítulo, explicito o REFERENCIAL TEÓRICO. Aqui, defino o lugar 

teórico a partir do qual desenvolvo esta pesquisa.  Esse aspecto é relevante, por esclarecer ao 

leitor o olhar que lanço sobre o corpus analisado. Com esse intuito, nesse tópico, discuto as 

concepções de linguagem, de ensino e de ensino de língua escrita. Discutir esses aspectos na 

perspectiva de formação do sujeito-aluno e do sujeito-professor não é algo que se constata 
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apenas nesta pesquisa, mas é algo que sempre foi pensado, elaborado e reelaborado no meu 

processo de formação. 

No quarto capítulo, se encontra a METODOLOGIA, ou melhor, a concepção 

metodológica que ancora a pesquisa. Esse capítulo foi dividido em dois momentos: a 

abordagem e os procedimentos. No que tange à abordagem, discuto metodologia não como 

uma técnica do quê e como fazer e, sim, como uma postura axiológica diante do objeto de 

estudo, de ensino e de reflexão, isto é, a linguagem.  

A pretensão é antes mesmo de descrever as etapas constantes da pesquisa, mostrar 

que essas etapas estão dentro de um construto teórico-metodológico que reflete sobre a 

concepção de mundo, de sujeito e de linguagem. Quanto aos aspectos procedimentais, 

apresento mais detalhadamente ou didaticamente a natureza da pesquisa, suas questões bem 

como o processo de seleção dos Tópicos de Referência2 (doravante TR).  

O quinto capítulo, destino à descrição das orientações constantes do Manual de 

Orientações Gerais do PROJOVEM (2007) no que se refere ao ensino de LM. Esse capítulo é 

fundamental para compreender a discussão suscitada nesta pesquisa. Uma vez que a análise é 

construída a partir da triangulação da filosofia do PROJOVEM no que tange às demandas 

sociais dos sujeitos participantes, da orientação dada ao ensino da Língua Portuguesa e, por 

fim, da construção dos TR com vistas a atingir os objetivos do programa. 

O sexto e último capítulo, traz a análise de algumas propostas didáticas de trabalho 

com a escrita. Nessa etapa, instaura-se o diálogo entre os postulados teóricos do PROJOVEM 

e suas transposições didáticas.  

Espero que a pesquisa ora apresentada possa contribuir significativamente para que 

educadores busquem conhecer de forma acurada os manuais didáticos que visam traçar um 

norte para o fazer na sala de aula e, assim, perceber em que pressupostos teóricos se tem 

aportado a prática. Adotar tal postura é relevante para que se tenha autonomia diante desses 

manuais e, se tornar assim, não um porta-voz destes, mas alguém com olhar de pesquisador 

que busca verificar nesses manuais o percurso teórico-metodológico que os constitui. 

Para iniciar o percurso traçado neste trabalho, trago o capítulo inicial que versa sobre 

o PROJOVEM, seus fundamentos e sua estrutura. 

 

 

                                                            
2 Tópico de Referência corresponde a uma unidade do livro didático. 
 



Capítulo I 

O PROJOVEM NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
VOLTADAS PARA A JUVENTUDE

Acredito nos jovens à procura de caminhos novos abrindo espaços largos na vida.
Creio na superação das incertezas...

Cora coralina
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1.1 HISTÓRICO  

 

Neste Capítulo, apresento o PROJOVEM e seus princípios fundantes. Essa 

apresentação é relevante não apenas como parte integrante deste trabalho, mas, e 

principalmente, pela discussão que se trava no interior dos documentos que norteiam o 

programa no que tange à relação entre os pressupostos do programa enquanto política voltada 

para a juventude e a orientação para o ensino de Língua Portuguesa, mais especificamente, o 

ensino de língua escrita, objeto da investigação instaurada nesta pesquisa.  

O PROJOVEM surge no contexto das políticas públicas voltadas para a juventude 

com dois desafios fundantes conforme explicitados no Manual de Orientações Gerais (2007, 

p. 11): 

 

   criar as condições necessárias para romper o ciclo de reprodução das 

desigualdades e; 

   restaurar a esperança da sociedade em relação ao futuro do Brasil. 

 

Com essa perspectiva, durante o ano de 2004, constituiu-se o Grupo Interministerial 

da Juventude, que envolveu 19 Ministérios, Secretarias e Órgãos técnicos especializados, para 

elaborar um diagnóstico sobre a juventude brasileira e mapear ações governamentais que são 

dirigidas especificamente aos jovens ou aos que contemplam segmentos juvenis, tendo em 

vista a indicação de referências para uma política nacional de juventude.  

Esse grupo contou com a colaboração de alguns órgãos governamentais que 

contribuíram com dados estatísticos sobre a juventude brasileira com vistas a traçar um perfil 

do nosso jovem. E, assim, desenvolver uma política nacional voltada para a juventude. 

As primeiras ações do Grupo Interministerial foram: 

 

   A constituição da Secretaria Nacional de Juventude cuja função é:  

(a)  formular, supervisionar, coordenar, integrar e articular políticas públicas para a 

juventude; 

(b)  articular, promover e executar programas de cooperação com organismos 

nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados para a implantação de 

políticas para a juventude. 
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 A implantação do Conselho Nacional de Juventude, órgão colegiado integrante 

da estrutura básica da Secretaria-Geral da Presidência da República, composto por 

representantes de órgãos governamentais e personalidades reconhecidas pelo seu 

trabalho com jovens. Esse Conselho tem por finalidade: 

(a)  assessorar a Secretaria Nacional de Juventude na formulação de diretrizes da ação 

governamental; 

(b)  promover estudos e pesquisas acerca da realidade sócio-econômica juvenil; 

(c)  assegurar que a Política Nacional de Juventude do Governo Federal seja 

conduzida por meio do reconhecimento dos direitos e das capacidades dos jovens e 

da sua ampliação da participação cidadã. 

 O lançamento do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM: 

Educação, Qualificação, e Ação Comunitária – voltado, especificamente, para o 

segmento juvenil mais vulnerável e menos contemplado por políticas públicas 

vigentes. 

 

1.1.1 Da implantação 

 

É dentro desse contexto que nasce o PROJOVEM um programa que de acordo com o 

seu Manual de Orientações Gerais (2007) tem um caráter emergencial, pois visa a atender um 

segmento que tem necessidade de chegar ainda jovem ao ensino médio e experimental por 

fundamentar sua proposta curricular em novos paradigmas que primam pela articulação entre 

Formação Geral, Qualificação Profissional e Engajamento Cívico. 

O PROJOVEM é, portanto, um componente estratégico da política nacional de 

juventude do Governo Federal, foi implantado em 2005, sob a coordenação da Secretaria 

Nacional da Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência da República em parceria com o 

Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O programa foi aprovado pela Câmara da 

Educação Básica, pelo Conselho Nacional de Educação, como um curso experimental, com 

base no artigo 81, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996, p. 37) quando 

diz que: é permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que 

obedecidas às disposições desta lei. 

Essas leis asseguraram a validação do certificado de conclusão do Ensino 

fundamental e da Qualificação Profissional. 
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1.1.2 Da organização do trabalho no PROJOVEM 

 

O PROJOVEM acredita que os saberes se constroem em rede. Em rede também ele 

organiza o seu currículo e a estrutura de trabalho. Como já foi discutido ao longo desse 

capítulo o programa não tem a estrutura - nem física, nem ideológica - de uma escola forjada 

nos segmentos de ensino regular. Por isso, se configura enquanto estrutura de forma 

diferenciada. A figura 1 abaixo retrata como é organizada a rede PROJOVEM.  

 

                                        

                                                          

 

                                                        NÚCLEO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 - Desenho estrutural do PROJOVEM. 

 

Entendendo a figura 1 o que se tem é: 

 

  1 Estação Juventude: instância de gestão de cada conjunto de 8 núcleos 

  Núcleo: composto por 5 turmas 

  Cada turma comporta de 20 a 30 alunos 

  Equipe pedagógica dos núcleos: 5 Educadores de Formação Básica 

                                                1 Educador de Qualificação Profissional 

                                                1 Educador de Ação comunitária 

 

TURMA 

TURMA TURMA 

TURMA 

TURMA 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 
1

Núcleo 4 Núcleo 5 Núcleo 6 Núcleo 7 Núcleo 8 

     ESTAÇÃO  

    JUVENTUDE
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Pautados nessa estrutura os articuladores do programa acreditam que essa 

organização promove as mudanças desejadas bem como a criação de oportunidades de trocas 

e interação entre alunos e professores. 

 

1.1.3 Dos sujeitos participantes 

 

Os destinatários do PROJOVEM são jovens de 18 a 24 anos que concluíram o quinto 

ano do Ensino Fundamental I e não concluíram o nono ano do Ensino Fundamental II. A 

finalidade do programa é oferecer oportunidade de elevação da escolaridade; a qualificação 

profissional e o desenvolvimento social. 

Os jovens que participam do programa apresentam alguns traços marcantes que 

foram considerados em todos os momentos da formulação e implementação do programa, a 

saber: 

 

   moram nas periferias das grandes cidades, encontram-se excluídos da escola e do 

trabalho e marcados por diversos e profundos processos de discriminação: étnico-

racial, de gênero, geracional, de religião, entre outros; 

   vivenciam uma experiência geracional inédita que os conecta a processos globais 

de comunicação e, ao mesmo tempo, a complexas realidades locais de exclusão; 

   apresentam especificidades quanto a linguagens, motivações, valores, 

comportamentos, modos de vida e, ainda, em relação ao trabalho, à escola, saúde, 

religião, violência, questão sexual, etc; 

   revelam trajetórias pessoais bastante diferenciadas entre si, marcadas pelos 

ditames da sociedade de consumo, por experiências de risco e por situações de 

violência, mas também por novas formas de engajamento social, geradoras e 

autovalorização e construtoras de identidades coletivas. 

 

Ainda de acordo com o Manual de orientações Gerais (2007), essas questões 

desencadeiam para outros indicadores que evidenciam alguns dos principais problemas com 

os quais se deparam hoje o jovem brasileiro. São eles: 

 

 acesso restrito à educação de qualidade e frágeis condições para a permanência 

nos sistemas escolares 
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 inadequação da qualificação para o mundo do trabalho 

 envolvimento com drogas, gravidez precoce, mortes por causas externas 

(homicídios, trânsito e suicídio). 

 

De acordo com o entendimento do programa esses aspectos, embora observados com 

pesos diferenciados, dizem respeito à grande maioria dos jovens brasileiros. Entretanto, 

quando se trata do público entre 18 e 24 anos verifica-se que este constitui o grupo mais 

vulnerável da sociedade. Isso porque são mais atingidos pelas fragilidades do sistema 

educacional, pelas mudanças no mundo do trabalho e, mais destituídos de redes de proteção 

social.  

Segundo o Manual de Orientações Gerais (2007, p. 15) esses dados: corroboram o 

quadro das desigualdades sociais entre jovens brasileiros, indicando a urgência de 

programas específicos para essa população, no contexto de políticas públicas focadas no 

segmento juvenil. 

Segundo os articuladores do programa, essa conjuntura faz com que a sociedade olhe 

para a juventude brasileira como um motivo de preocupação em relação ao futuro do país. A 

juventude é a fase da vida mais marcada por ambivalências, pela convivência contraditória 

dos elementos de emancipação e subordinação, sempre em choque e negociação. Mas se 

percebe também que essa é a fase de maior potencial para o engajamento, seja de ordem 

política, social e/ou cultural. 

O PROJOVEM se insere nesse contexto na perspectiva de atenuar a vulnerabilidade 

e acentuar as potencialidades mostradas pela juventude. Dessa forma, visa mobilizá-la ao 

engajamento cívico, a iniciação no mundo do trabalho formal e re-inserção ao universo 

escolar. 

Calcado nessas dimensões, o PROJOVEM coloca-se como um programa inovador e 

tem instigado pesquisadores das mais diversas áreas a estudar algumas questões que 

insurgiram a partir das primeiras turmas. 

Dedico o capítulo a seguir para conhecer um pouco dessas pesquisas e o que elas têm 

apontado em relação ao PROJOVEM.  

 

 

 



Capítulo II

ESTADO DA ARTE

Da minha aldeia vejo quando da terra se pode ver no Universo....
Por isso a minha aldeia é grande como outra qualquer

Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...

FERNANDO PESSOA
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2.1 OLHARES, SABERES E TEARES: AS INTERFACES DO PROJOVEM 

 

Neste capítulo, faço um retrospecto das pesquisas já desenvolvidas com vistas a 

compreender o PROJOVEM e sua contribuição para a juventude. É necessário esclarecer 

inicialmente que não há muitos trabalhos que versam sobre esse programa. Esse fenômeno 

acontece por tratar-se de um programa novo que se instalou nas capitais brasileiras em 

Dezembro de 2005.  

O levantamento feito mostrou que, dentre os poucos trabalhos encontrados, há uma 

tendência de pesquisas voltadas para os eixos da qualificação profissional e da ação 

comunitária, voltados a discutir questões referentes à iniciação dos jovens participantes no 

mundo do trabalho e do protagonismo juvenil, respectivamente.  

O primeiro estudo encontrado sobre o programa foi o de Pereira (2007). O estudo teve 

por objetivo refletir acerca dos direitos de participação da juventude nas políticas públicas 

para promoção da cidadania. Para tal, buscou compreender como os alunos do PROJOVEM, 

no Rio de Janeiro, entendiam sua participação no programa e se eles acreditavam que, de fato, 

o programa acarretaria mudanças em suas vidas do ponto de vista não apenas da formação 

básica, mas também como sujeitos protagonistas e construtores da sociedade em que estão 

inscritos. 

A pesquisa revelou que os jovens reconhecem o programa como um direito e os 

benefícios que ele propõe, mas não acreditam que ele possa promover essa mudança ventilada 

em seus documentos por não atender às expectativas reais desses jovens. 

Já Araújo (2008) apresenta um estudo que objetiva compreender a relação dos/as 

jovens com o saber a partir da experiência do PROJOVEM. Para fazer sua análise a autora 

partiu da Proposta Pedagógica do PROJOVEM, estabelecendo um diálogo com as concepções 

as quais se pautam o referido programa e, assim, discutir o saber integrado, partindo das 

seguintes categorias: saberes teóricos ou intelectuais, saberes práticos e saberes de natureza 

ético-moral; e dos conteúdos educacionais, instrumentais e operativos, formuladas para a 

criação das unidades de análise, saberes privilegiados, saberes priorizados e estratégias para 

aprender presentes na concepção do objeto em questão.  

O confronto com os dados obtidos na pesquisa possibilitou chegar às seguintes 

considerações: a) partindo do saber integrado (formação básica, qualificação profissional e 

ação comunitária) não há privilegiamento de saber/es, mas sim, privilegiamento do 

PROJOVEM em relação à Escola; b) houve a priorização dos saberes teóricos ou intelectuais 
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(conteúdos educacionais e instrumentais) ligados aos conhecimentos da formação básica e 

saberes práticos que foram relacionados a qualificação profissional; c) os/as jovens 

desenvolvem estratégias próprias para aprender, que misturam-se com as estratégias 

convencionais e criam o que Araújo (2008) denominou de “dispositivos de retorno 

pedagógico”.   

Com essas análises a autora constatou que os elementos acima elencados são de suma 

importância à compreensão da noção de relação com o saber, anunciando a necessidade e a 

possibilidade de novas investigações acerca da temática. 

Ao pesquisar estudos que tivessem como foco específico o ensino de LM e/ou os 

manuais do programa encontrei o de Peixoto (2007). Nesse estudo, a autora analisa o processo 

de construção de sentidos do texto no contexto do PROJOVEM, focalizando o agir do 

professor.  Com esse intuito buscou evidenciar a importância desse agir  para a construção de 

sentidos do texto em situação de sala de aula. A pesquisa foi de caráter etnográfico.  

A pesquisadora observou dez encontros analisando as estratégias adotadas pelo 

professor para conduzir o trabalho com a leitura.  A partir das análises, Peixoto (2007) 

constatou que os manuais do programa seguem um modelo de planejamento, pré-estabelecido 

e legitimado pela maioria dos autores de livros didáticos o que dificulta o processo de 

construção e negociação dos sentidos. Para Peixoto (2007, p. 78) 

 

O modelo de planejamento da aula de leitura, sugerido pelo autor do material 
didático, assemelha-se ao planejamento que norteia o “dizer” e o “fazer” do 
professor. Há, nessa semelhança, uma espécie de círculo vicioso, em que o autor 
elabora o livro didático com base na expectativa de professores e alunos, e o 
professor formula sua expectativa com base na experiência de sala de aula sempre 
mediada pelo livro didático. 
 
 

O processo de investigação desenvolvido pela pesquisadora evidenciou a necessidade 

de redimensionar as orientações dadas pelos manuais didáticos do programa uma vez que eles 

se apresentam de forma muito hermética. Segunda a pesquisadora é necessário à construção 

de uma nova proposta para a aula de leitura, potencializando a construção de novos saberes, 

desestabilizadores de algumas certezas norteadoras da prática docente, e a organização de um 

contexto de aprendizagem fincado num agir reflexivo do formador. 

Os estudos apresentados denotam como o PROJOVEM tem sido compreendido no 

universo acadêmico. De acordo com o quadro que tracei é perceptível que o eixo da formação 

básico do aluno, é o que menos tem sido investigado o que eleva a importância deste trabalho.  
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Apresento a seguir, o referencial teórico que norteia não apenas o meu fazer 

pedagógico como também esta pesquisa. Conhecer os aportes teóricos sob os quais referendo 

este trabalho é relevante para compreender também o processo de interlocução traçado na 

análise desse material. 

 

  



Capítulo III

REFERENCIAL TEÓRICO

Os limites da minha linguagem denotam
os limites do meu mundo.

LUDWIG WITTGENSTEIN
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3.1 O DIZER TEÓRICO: UM PASSEIO SOBRE AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM, 

DE ENSINO E DE ENSINO DE LÍNGUA ESCRITA 

 

Com vistas a compreender melhor a relevância de se conceber a linguagem à luz da 

perspectiva sócio-histórica é que dedico um estudo mais acurado dessa questão no tópico a 

seguir.  

  

3.2 LINGUAGEM E VIDA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL  

   

Ao propor em seus documentos a necessidade de se fomentar, por meio da integração 

de suas dimensões (Formação Básica, Qualificação Profissional e Ação Comunitária), um 

currículo que possibilite aos sujeitos participantes um maior engajamento social, o que o 

PROJOVEM anuncia, na verdade, é uma educação que possibilite ao sujeito aprendente fazer 

uso efetivo, nas suas práticas discursivas, dos saberes construídos nas instâncias que 

fomentam o ensino. Algo já apregoado, há algum tempo, nas escolas, nos manuais do 

professor contidos nos livros didáticos e no próprio discurso do professor, mas que não se 

presentifica nas práticas.   

A exemplo da escola regular, o PROJOVEM também não conseguiu transpor esse 

entendimento para além do discurso, como mostrarei no capítulo de análise desta dissertação. 

Recaindo, pois, na dicotomia teoria x prática. Pense em conceitos como linguagem, ensino, 

escrita, leitura, texto, entre outros, pertinentes ao ensino de LM. A forma como o professor 

concebe esses conceitos deveria refletir de forma direta na sua prática. Trato aqui de assunção 

teórica, epistemológica e não de conhecimento de uma teoria.  

As necessidades de aprendizagem apontadas pelo PROJOVEM fez suscitar com mais  

clarividência a relevância de se conceber linguagem em uma perspectiva que preconize as 

práticas discursivas dos sujeitos. A análise que tenho é de que ainda não se concebe 

conhecimento teórico como subsídio para a prática. Daí se tem tanto na escola regular, quanto 

em programas como o PROJOVEM, uma marcada dissonância entre o que se diz e o que se 

faz.  

Para construir a discussão que ora levanto neste trabalho, dentre os conceitos citados 

tomarei as concepções de linguagem e de ensino de língua escrita para fomentar esse 

referencial teórico tendo em vista que o processo de análise foi atravessado pelo 

questionamento de como se concebe linguagem e ensino de língua escrita no PROJOVEM e 
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de que forma esses postulados foram transpostos didaticamente. 

Inicio a discussão proposta tratando de concepção de linguagem retomando 

Travaglia (2003), que apresenta as seguintes concepções:  

 

  A linguagem como expressão do pensamento: essa concepção norteia, 

basicamente, os estudos tradicionais. Conceber a linguagem como tal significa 

comungar com correntes linguísticas que afirmam que pessoas que não conseguem 

expressar-se bem não pensam bem. A expressão se constrói no interior da mente, 

sendo sua exteriorização apenas uma tradução. Nessa visão, a enunciação não é 

afetada pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que 

essa enunciação acontece. 

 A linguagem como instrumento de comunicação: ligada à teoria da 

comunicação, essa concepção vê a linguagem como um código, conjunto de signos 

que se combinam segundo regras e, portanto, como capaz de transmitir uma 

mensagem, informações de um emissor a um receptor. Segundo essa concepção, só 

há comunicação efetiva se esse código for dominado pelos falantes. 

  A linguagem como forma ou processo de interação: nessa visão, o que o 

indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e exteriorizar um 

pensamento ou transmitir informações a outrem e, sim, atuar sobre o seu interlocutor 

(ouvinte/leitor). Aqui, a linguagem é vista como um lugar de interação humana, de 

interação comunicativa, pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores em 

uma dada situação comunicativa e em um contexto sócio-histórico e ideológico. 

 

Ressalto que a proposta deste trabalho pauta-se na terceira concepção de linguagem 

por proporcionar aos educadores uma prática diferenciada, uma vez que situa a linguagem 

como o lugar onde se constituem as relações sociais e onde os falantes são falantes-sujeitos. 

Conforme Geraldi (2006, p. 23) quando afirma que: a linguagem não é só pensamento (...) 

não é automática, mas intencional. Não é mero estoque de palavras (ou regras), mas um 

modo de usá-las, um trabalho. 

A discussão acerca dessas concepções, aliada aos pressupostos da LA, tem 

proporcionado aos professores sair de uma posição meramente crítica e apresentar propostas 

para a reestruturação do ensino e aprendizagem de LM. Essa postura também tem promovido 

a consciência das relações implícitas no uso da linguagem. Outra questão decorrente dessas 
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discussões e apontada em pesquisas recentes é a importância do ensino de LM pautado numa 

concepção de linguagem sócio-histórica ter contribuído para a constituição de sujeitos 

também situados sociohistoricamente.  

A proposição é, pois, uma ampliação de como se concebe linguagem na perspectiva 

de que esta contribui para a interação entre sujeitos e suas práticas discursivas conforme 

defende Suassuna (2006, p. 38-39) quando afirma 

 

Proporemos aqui, então, que se adote uma visão ampliada da linguagem: não mais o 
“código” para cujo domínio tenhamos que saber regras fixas; não mais o “veículo” 
do pensamento ordenado; não mais um “sistema” acabado que paira sobre nossas  
cabeças. E sim a linguagem como prática simbólica sócio-histórica, forma de ação 
entre sujeitos, condição mesma da constituição desses sujeitos. 
 

É em função dessa necessidade de conceber linguagem à luz das práticas discursivas, 

que a produção do conhecimento nas Ciências Humanas tem apontado para a percepção de 

que é cada vez mais necessário considerar aspectos relacionados à vida concreta do ser 

humano. Tal percepção tem orientado o debate das vertentes mais críticas das Ciências da 

Linguagem com vistas a compreender que a relação mundo/linguagem se dá de forma cada 

vez mais estreita. 

A orientação de se conceber o ser humano como um sujeito social, plural e inacabado 

remete à necessidade de reconhecer que a linguagem é o lugar de manifestação dessa 

pluralidade do ser. Decorre daí, a relevância de que a produção do conhecimento nas Ciências 

da Linguagem deve, pois, reconhecer as necessidades reais desse sujeito, seus 

posicionamentos sociais e discursivos. 

Esses estudos segundo Oliveira (2008) apontam então para uma Ciência da 

Linguagem que ultrapasse as fronteiras da teoria para interagir no mundo real. De acordo com 

estudiosos como Faraco (2001), Geraldi (2005) e Moita Lopes (2006), uma ciência que 

considere tais aspectos é, pois, uma ciência que considera as práticas discursivas desses 

sujeitos.  

Seguindo os pressupostos de Bakhtin (2003), apenas uma concepção de linguagem 

pautada sob essa ótica pode contribuir para a compreensão do ser humano, a partir da sua 

complexidade e das suas práticas discursivas uma vez que permite compreender como 

linguagem e vida se interpenetram. 

Essa linha de pensamento permite olhar o ser humano como atores sociais, isto é, um 

ser que age e interage no mundo e com o mundo a partir da interpretação que faz dele e, 

devolvem, nesse processo de interação, posicionamentos valorados do ponto de vista social, 
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político, cultural e ético. 

A orientação metodológica para tal concepção de linguagem deve possibilitar a 

compreensão dos sentidos e valores que constituem as práticas discursivas que refletem e 

refratam os sujeitos da linguagem, sua relação com a realidade e com o outro, conforme 

afirma Hall apud Oliveira (2008, p. 12), quando aponta para uma teoria que: conceba a 

linguagem como uma prática social cuja relação com a realidade e com a alteridade não se 

cinja, no primeiro caso, aos limites de uma teoria do reflexo ou de uma teoria intencional e, 

no segundo, que não considere o sujeito fixo e acabado. 

 O pensamento bakhtiniano surge nesse contexto como aporte dessa corrente que 

pensa a linguagem como processo dialógico e o sujeito como um ser que se constitui nesse 

processo. Para uma melhor apreciação dessas idéias apresento uma síntese de como Bakhtin 

(1992) concebe a relação linguagem/mundo.  

Para o autor, o homem é um ser social, um ser de linguagem que na relação 

homem/mundo, linguagem/sociedade, o humano é constituído. Nessa perspectiva, a produção 

dos conhecimentos acontece de forma dialógica, ou seja, há uma constante relação entre o 

mundo da vida e o mundo teórico mediada pela consciência responsiva. No contexto social 

das relações interativas se produz o conhecimento, e essas relações são perpassadas pela 

cultura. 

Bakhtin (1992) afirma que o mundo no qual se produz conhecimento não deve estar 

desvinculado do mundo real, do mundo em que o ser concretiza sua existência. Ao pensar 

dessa maneira, o autor aponta que a construção do conhecimento não deve se dar dissociada 

do contexto do mundo da vida desses sujeitos. Assim, a relação mais apropriada para se 

estabelecer na produção do conhecimento sobre linguagem deve ocorrer no sentido mundo da 

vida/mundo da cultura e não no sentido contrário.  

Tomo essa relação para análise por entender que a construção do conhecimento em 

qualquer esfera deve se dar a partir da observação de um mundo real, nas palavras de Bakhtin 

(1992) mundo da vida, de sujeitos reais e, por conseguinte, de necessidades reais, que fazem 

emergir os posicionamentos sociais desses sujeitos a partir de uma maturidade discursiva. 

Não considerar o mundo da vida como ponto de partida torna as teorias formuladas 

incapazes de intervir na vida prática desse ser. Mundo da cultura e mundo da vida não devem 

ser pensados como mundos estanques que acontecem paralelamente sem estabelecer entre si 

uma relação dialógica. Conceber teorias dissociadas das eventicidades do ser impede a 

visibilidade dos atos e das ações praticadas por esses sujeitos, impede ainda que o mundo da 
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vida e o mundo da cultura se interpenetrem possibilitando aos sujeitos, nessa inter-relação, a 

apreensão, a compreensão e a apreciação dos fatos da vida, das suas posturas diante desses 

fatos. É o que Bakhtin (1992) chama de compreensão responsiva ativa.  

Segundo o teórico, a compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre 

acompanhado de uma atitude responsiva ativa. Bakhtin (1992, p. 290) preconiza que: toda 

palavra é prenhe de resposta e, de uma ou outra forma, forçosamente a produz (...) o ouvinte 

que recebe e compreende a significação de um discurso adota, simultaneamente, para com 

esse discurso, uma atitude responsiva ativa. 

 Para Bakhtin (1992), todo ato de compreensão é uma resposta. O conceito de 

resposta aqui se configura como um posicionamento ideológico sobre um determinado 

discurso. Nessa perspectiva, compreender não é apenas posicionar-se discursivamente sobre 

um fator discursivo, mas apropriar-se do discurso do outro para a constituição da enunciação 

e, enfim, contra-argumentar o discurso do outro com suas próprias palavras. O autor vai dizer 

que compreender é opor ao discurso do outro uma contrapalavra. 

Os postulados apresentados são pertinentes a esta pesquisa em virtude de que ao 

fazer a leitura do capítulo do PROJOVEM que apresenta os fatores que promoveram a criação 

do programa e, principalmente, o entendimento sobre como se dá a relação entre construção 

do conhecimento e juventude entendo que a concepção de linguagem mais coerente com os 

pressupostos explicitados seria a que se institui de forma dialógica. Entretanto, as leituras 

apontaram que tal fato não ocorre.  

O hiato existente entre escola e vida que o PROJOVEM se propõe a superar é, na 

verdade, reiterado por um currículo tradicional e, por que não dizer, inflexível. Consequência 

disso é um entendimento de ensino de língua escrita também dissonante, ou seja, não 

possibilita a formação de sujeitos que escrevem a partir de uma compreensão responsiva de si 

e do mundo conforme os pressupostos bakhtinianos aqui discutidos.  Como instigar 

responsividade a partir de um trabalho que privilegia o reconhecimento de formas e de 

sentidos em atividades de compreensão e de produções de textos?  

Para um melhor entendimento desse cenário discuto a seguir a concepção de ensino 

de língua escrita.  

 

3.3 ENSINO DE LÍNGUA ESCRITA: POR UM EXERCÍCIO DA CONTRAPALAVRA 

 

 Antes de adentrar na questão específica de ensino de língua escrita, retomo a discussão 

sobre ensino de LM, no intuito de apontar que a forma como se concebe ensino remete 
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diretamente ao tratamento dado ao ensino de língua escrita. 

  No que tange à teoria, o ensino de LM avançou significativamente com a publicação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998), cuja orientação é voltada, 

essencialmente, para a produção e para a compreensão de textos em seus mais variados 

aspectos. Porém, na prática, vimos que existe uma distância muito grande a ser percorrida 

entre o que os PCN propõem e a realidade da sala de aula. 

 A busca pela melhoria do ensino é uma tarefa incansável do educador, mas, para isso, 

é preciso que ele esteja comprometido com as novas propostas de ensino e aprendizagem. 

Essa questão é discutida por Rojo (2000), ao apontar que é muito mais fácil entender 

conceitos do que conseguir transportá-lo para as práticas de sala de aula.  

Assim, é preciso compreender o ensino de LM a partir de várias perspectivas: 

teórico-científicas, educacionais, metodológicas, entre outras. É preciso também ter em mente 

que o objetivo do ensino deve visar à preparação de um falante da língua mais competente e, 

portanto, mais habilitado e instrumentalizado para a vida. 

Para atingir esse objetivo, é preciso propiciar o contato do aluno com a maior 

variedade possível de situações de interação comunicativa por meio de um trabalho de análise 

e produção de enunciados ligados aos vários tipos de situação de enunciação. Em suma, é 

preciso realizar em sala de aula, conforme sugerem Fonseca & Fonseca, apud Travaglia 

(2003, p.18) uma abertura para a pluralidade de discurso, única forma, além de realizar a 

tão falada abertura da escola à vida, à integração da escola à comunidade. 

De acordo com essa perspectiva de desenvolvimento da competência comunicativa3 é 

claro que se fazem presentes duas outras finalidades pertinentes ao ensino de LM: possibilitar 

ao aluno o domínio da norma culta da língua padrão e ensinar a variedade escrita dessa língua. 

Essas duas finalidades se justificam ao entender que a variedade culta, padrão da língua, bem 

como sua forma escrita, são adequadas ao uso em determinados tipos de situação 

comunicativa, assim como acontece com qualquer outra variedade de língua.  

Por isso, é extremamente relevante, nesse processo, conhecer como o professor 

concebe língua e linguagem, pois a assunção teórica do professor sobre esses preceitos pode 

alterar em muito a estrutura de seu trabalho. A adoção de determinada concepção é tão 

importante quanto à postura que o professor tem relativa à educação. 

                                                            
3 Competência comunicativa é tratada aqui na perspectiva de Maingueneau (2002, p 41) que a concebe como 
sendo essencialmente genérica, ou seja, consiste no domínio dos gêneros do discurso em questão. A construção 
de sentidos dos enunciados é feita pela sua interação com a competência lingüística e a enciclopédica, que é o 
conhecimento sobre o mundo. 
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De acordo com Halliday, McIntosh e Strvens, apud Travaglia (2003), ao ensinar uma 

língua, se pode realizar três tipos de ensino: o prescritivo, o descritivo e o produtivo. 

Recapitulo o que propõe cada um deles: 

 

   o ensino prescritivo tem por finalidade levar o aluno a substituir seus próprios 

padrões de atividade lingüística, considerados errados/inaceitáveis, por outros 

considerados corretos/aceitáveis. Esse tipo de ensino interfere nas atividades 

lingüísticas existentes e está relacionado à gramática normativa, pois, privilegia em 

sala de aula, os padrões da norma culta, tendo como um de seus objetivos a correção 

formal da linguagem. 

   o ensino descritivo mostra o funcionamento da linguagem. Ele fala de habilidades 

já adquiridas sem procurar alterá-las, mostrando apenas como podem ser utilizadas. 

Segundo os autores, esse tipo de ensino justifica-se devido ao fato de o falante 

precisar ter algum conhecimento acerca da intuição linguística que ele utiliza. 

   o ensino produtivo, por sua vez, objetiva ensinar novas habilidades lingüísticas. 

Ele ajuda o aluno a ampliar o uso da LM de maneira mais eficiente, sem alterar os 

padrões já adquiridos, mas aumentando os recursos que o aluno possui, permitindo-

lhe que tenha a seu dispor, para uso adequado nas diversas situações, a maior escala 

possível de potencialidades de sua língua.  

 

Ressalto, porém, que esses tipos de ensino, uma vez explicitadas as finalidades 

específicas de cada um, não são mutuamente exclusivos. Sobre essa questão, Travaglia (2003) 

afirma que há uma orientação por parte dos estudiosos de que o ensino descritivo e o 

produtivo são mais eficazes para o ensino de LM. Contudo, a supervalorização do ensino 

prescritivo faz com que este seja mais praticado nas salas de aula.  

Travaglia (2003) aponta, ainda, que essa conduta tem causado prejuízos na formação 

dos alunos, já que não tem atingido o objetivo de levá-los a ter uma competência que se 

considere satisfatória no uso das variedades culta e escrita da língua.  

Faraco (2008) discute o ensino de LM traçando um percurso histórico apontando que 

no Brasil sempre se privilegiou o ensino da gramática tradicional. Ensino este criticado até 

meados do século XX. Tais críticas não eram, especificamente, voltadas para o ensino 

tradicional de gramática – elemento central da tradição escolar brasileira – mas para seus 

defeitos: 
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a) a obsessão pelo erro;  

b) ênfase na terminologia e não nos fatos;  

c) excesso de formalismo da análise sintática tradicional. 

 

No início dos anos 1970, foi o ensino da gramática que passou a ser objeto de crítica. 

A consolidação da lingüística como matéria universitária, a euforia com a era da comunicação 

e o imediatismo do pensamento pedagógico tecnicista foram eventos que favoreceram essa 

percepção crítica quanto ao ensino da gramática. A lingüística desse período, inspirada pelo 

estruturalismo norte-americano, negava explicitamente o estatuto de cientificidade às 

categorias, aos conceitos e aos procedimentos analíticos de conhecimento designado 

“gramática tradicional”.  

Segundo Faraco (2008), com a reforma do ensino promovida em 1972, a pedagogia 

primava por uma escola enquadrada por parâmetros de produtividade fabril e que não 

perdesse tempo com o que se considerava supérfluo, ou seja, a educação humanística 

tradicional. É dentro desse contexto que surge o termo comunicação e expressão, aplicado ao 

ensino de Língua Portuguesa. A assunção desse termo conceitualmente defendia uma 

pseudomodernização dos termos e dos procedimentos de ensino, enfatizando a eficácia 

imediata da comunicação. 

Essa nova realidade trouxe como conseqüência os seguintes aspectos: exclusão da 

gramática; inserção dos conceitos oriundos da teoria da comunicação; redução do espaço da 

literatura; inserção dos códigos visuais e das histórias em quadrinhos. Entretanto, mesmo não 

tendo lugar privilegiado nos programas oficiais e nos livros didáticos, o ensino da gramática 

continuou tendo lugar privilegiado nas práticas escolares.  

Tal postura é decorrente de uma acomodação porque, segundo Faraco (2008, p. 187) 

Há, tradicionalmente, no Brasil, uma identificação do ensino do português com o ensino da 

gramática.  

O desprestígio acadêmico do saber gramatical tradicional e a subtração da gramática 

do ensino primário e secundário agravaram os chamados “vícios” pedagógicos criticados na 

primeira metade do século. Apresento a seguir, como essa nova orientação para o ensino da 

Língua Portuguesa influenciou o trabalho com a gramática: 

 

 o ensino da gramática continuou a ser feito sem que houvesse nenhuma renovação 

ou crítica. Sobre esse aspecto Faraco (2008, p. 187) estabelece que: se era pobre, 
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ficou mais pobre. Desprovido de qualquer sustentação filosófica ou linguística mais 

consistente. Decorrente disso, houve a cristalização de um saber limitado, repetitivo 

e não funcional ao que Faraco (idem) denominou de norma curta. 

 pautou-se numa confusão entre descrição e norma, justificado pela escola por ser 

conteúdo cobrado nos exames de acesso ao ensino superior. Essa justificativa se 

mantém, mesmo havendo hoje uma reorientação nas avaliações das melhores 

universidades com vistas a priorizar a compreensão e a produção de textos. 

 

Esse quadro denota que o ensino da gramática continuou como tópico central no 

ensino de língua. Tal condição aponta uma dissonância entre os documentos oficiais que ou 

subtraem a gramática do programa escolar, ou a colocam em condição acessória e a prática 

vigente que a mantém em condição de centralidade na escola. 

O autor aponta que essa situação é merecedora de análise aprofundada porque essa 

dissonância não se dá apenas no ensino de gramática. Sobre essa questão Faraco (2008, p. 

188) estabelece que: há, no geral, um claro fosso entre, de um lado os que teorizam ou 

escrevem as diretrizes e, de outro, os docentes da educação básica. 

Ensinar ou não ensinar gramática tem sido a grande questão decorrente desse fosso. 

Essa discussão, no entanto, não tem ajudado a responder essa questão porque tem se 

postulado de forma dicotômica e dissociada da discussão sobre ensino de língua como um 

todo. 

Diante desse contexto, não se conseguiu difundir uma nova pedagogia para o ensino 

de gramática. Pedagogia essa pautada numa perspectiva que oriente de forma adequada uma 

reflexão sobre o funcionamento estrutural e funcional da língua. Livre dos antigos vícios da 

tradição escolar e, por fim, efetivamente articulada com o domínio das práticas de língua 

falada e de língua escrita. 

Faraco (2008) aponta também que fatores externos ao contexto educacional 

contribuíram para a construção do quadro atual do ensino de língua. Segundo o autor, o êxodo 

rural provocou inchaço nas cidades transformando o Brasil, em 30 anos, em um país 

densamente urbanizado. Consequentemente, se multiplicaram o número de matrículas na 

escola básica.  

Um segundo aspecto considerado nesse processo é o aumento da demanda de 

professores que fragilizou a formação docente com cursos de licenciaturas com curta duração 

(2 anos). Esse aspecto influenciou também na alteração do perfil socioeconômico do 
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magistério (cada vez mais oriundos de segmentos de baixa renda e parca experiência com a 

cultura escrita). Consequência disso é a desvalorização da profissão docente. 

Faraco (2008) destaca, também, a democratização do acesso à educação. Segundo 

ele, a chegada à escola dos filhos de uma população que, ou nunca havia freqüentado à escola 

ou o havia feito precariamente, foi positivo apenas do ponto de vista quantitativo. 

Sobre essa questão penso que os programas criados apresentam fragilidades de 

ordens diversas, como no caso do programa tratado neste estudo. Contudo, não se pode deixar 

de reconhecer que embora não tenham apresentado resultados expressivos, no que tange ao 

aspecto qualitativo, esses programas não tenham repercutido positivamente em algum 

aspecto.  

O PROJOVEM, por exemplo, apesar das dissonâncias já apontadas aqui e, de outras 

que ainda irei tratar, já sinaliza para a relevância de se aportar o ensino considerando às 

demandas sociais dos sujeitos aprendentes. A questão é: transpor esse entendimento para a 

sala de aula é o desafio a ser superado, para que resultados positivos não sejam eventos 

isolados no histórico desses programas. 

Todos esses elementos e, mais especificamente, o intenso processo de urbanização e 

de escolarização em massa evidenciou a complexidade sociolinguística do país. Entretanto, 

tais mudanças não foram ainda assimiladas pela sociedade brasileira e, pela escola, menos 

ainda. 

O autor postula ainda que por não conseguir assimilar (aceitar) as características do 

chamado português popular não se criou uma pedagogia adequada aos falantes dessa 

variedade do português. Isto é, uma pedagogia que lhe permita ao mesmo tempo relacionar 

seu repertório (português urbano) as práticas da cultura escrita. 

Ao analisar esse quadro, Faraco (2008), aponta um paradoxo: as esferas acadêmicas 

já perceberam a necessidade de se pesquisar esse fenômeno. Já há registros de um amplo 

levantamento do perfil sociolingüístico do Brasil. Porém, esse acervo está circunscrito ao 

espaço universitário. A conseqüência disso? Afeta diretamente a vida escolar, na medida em 

que o estigma que incidi sobre o português não-padrão sustenta pré-conceitos e pré-juízos que 

resultam no atraso escolar; quando não na evasão. 

A implicação que isso traz para o ensino é que se essa variação não está 

suficientemente assimilada e reconhecida pela sociedade, está mal resolvida também a 

questão da norma culta. Não compreender a variante não-padrão como uma variedade, entre 
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muitas, com finalidades sociais específicas acarreta a difusão de juízos de valor que não 

ultrapassaram a divisão simplista dos fatos lingüísticos em certos e errados. 

O senso-comum também não distingue norma culta/comum/falada da norma escrita. 

Daí, a crença que se deve falar como se escreve. Assim como não distingue também norma 

culta, segundo Faraco (2008, p. 190) variedade, efetivamente, praticada pelos falantes 

letrados nas situações mais monitoradas de fala ou escrita. e a norma curta, para Faraco 

(idem, p. 190) preceitos estipulados pela tradição gramatical normativa conservadora. 

Essa tradição de ensino, no Brasi, fixou um modelo de escrita, ainda no século XIX, 

com certo padrão lusitano, o que instaurou um conflito que se arrasta até hoje entre a norma 

culta realmente praticada e a norma gramatical. Consequência mais imediata desse quadro 

intricado é que a escola não avança, não cria uma pedagogia da variação lingüística e da 

norma culta/comum. Sobre esse aspecto, Faraco (ibdem, p.190-191) estabelece que: a escola 

não tem encontrado meios para deixar de ser uma instituição meramente reprodutora dos 

estigmas e dos preconceitos lingüísticos da cultura do erro e de uma norma artificial. 

Seguindo esse histórico, o autor traz para essa discussão a presença dos lingüistas. A 

entrada dos lingüistas nos debates sobre o ensino do português se deu mais intensamente a 

partir da década de 1980, com a ampliação do processo de abertura política, em 1981, e das 

eleições diretas para os governadores do Estado. Nesse momento, buscou-se reorganizar a 

escola, enfatizando saberes que ficaram à margem nas propostas imediatistas da década 

anterior. 

O autor reconhece que a presença dos lingüistas, a partir do último quarto de século, 

conseguiu promover alguma alteração significativa nesse quadro. Tal constatação exige uma 

reflexão criteriosa por parte dos linguistas. Faraco (2008, p. 191) afirma que: temos de 

reconhecer que, em geral temos tido pouco sucesso nas nossas relações com a escola. 

Na reformulação do ensino do português foi restaurada a disciplina de Língua 

Portuguesa à grade curricular. Os linguistas assumiram a direção do processo preenchendo o 

vazio pedagógico existente. A proposta mais difundida pelos linguistas foi do professor João 

Wanderley Geraldi, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

A sua proposição se assentava numa concepção que concebe a língua como uma 

atividade social e histórica e se estruturava a partir de três grandes eixos: 

 

 a leitura de textos; 

 a produção de textos;  
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 a análise linguística. 

 

Sendo esta última uma alternativa para o ensino tradicional de gramática.  Geraldi 

(1997) propunha que a reflexão sobre a linguagem se fizesse, intuitivamente, a partir da 

revisão e da refacção dos textos dos próprios alunos.  

Delineada como tal, essa proposição para análise linguística obteve pouca adesão do 

professor, pois para que houvesse uma efetiva implantação pedagógica seria necessário um 

professor com bom domínio da escrita e com um sofisticado saber linguístico. Toda a 

discussão que levantei nesse tópico tem seu arcabouço materializado em uma concepção de 

ensino que, em tese, privilegia o domínio de competências e não apenas de informação. 

Essas questões têm provocado inquietações e, subsequentemente, provocado uma 

consciência da necessidade de reestruturação do ensino de LM. Os debates sobre essa 

reestruturação vêm apontando, entre outros, dois entendimentos que precisam ser 

considerados: a) a dificuldade da escola para garantir o uso da lingua(gem) em todos os níveis 

decorre de concepções equivocadas de língua, linguagem e ensino; b) a importância de se 

conceber a linguagem a partir de uma visão sócio-histórica para se empreender a tão almejada 

mudança no ensino de LM. Mudança essa, que deverá reverberar no trabalho realizado para 

promover o desenvolvimento da competência comunicativa dos falantes da língua. 

 Especificamente no tocante à escrita, apresento a seguir alguns posicionamentos sobre 

como se tem construído, nesse contexto de ensino, o trabalho com a língua escrita. 

A importância do ato de escrever fundamenta-se no pressuposto de que o sujeito se faz 

livre por meio da palavra. O ato de escrever é, portanto, instrumento de libertação e 

fundamental para que o sujeito compreenda a sua própria existência. Ao registrar fatos 

vividos pelo homem, ela lhe permite (re)significar-se.  O domínio da língua escrita é 

fundamental para a participação social e efetiva do homem na sociedade. Por meio dela ele 

tem acesso a informações, pode expressar-se, defender seus pontos de vista, produzir 

conhecimento, constituir e constituir-se por ela. 

De acordo com os PCN (1998), ao trabalhar a escrita a escola cumpre seu papel de 

garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício 

da cidadania. No entanto, é perceptível que o trabalho com a escrita está muito longe de 

proporcionar aos educandos essa participação efetiva na sociedade, embora muitas tentativas 

tenham sido feitas no intuito de reverter tal quadro. 

Segundo Antunes (2003) se pode constatar, no que se refere às atividades em torno 
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da escrita, que:  

 

 o processo de aquisição da escrita ignora a presença do sujeito aprendiz; 

 referenda a prática de uma escrita mecanicista e periférica centrada, inicialmente, 

nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos; 

 a escrita se dá de forma artificial e inexpressiva, desvinculadas de qualquer 

contexto comunicativo; 

 ocorre sem função, destituída de qualquer valor interacional, sem autoria e sem 

recepção. 

 limita-se a oportunizar o exercício de aspectos não relevantes da língua; 

 ocorre de forma improvisada, sem planejamento e sem revisão. O que conta é 

realizá-la. Não importa “o que se diga” e o “como se faz”. 

 

Configurada como tal, se exclui dessa atividade seu caráter interacionista. A 

atividade da escrita deveria pressupor parceria, encontro entre sujeitos. Para Antunes (2003), 

ter o que dizer é condição sine qua non para que a atividade com a escrita seja exitosa. Ainda 

segundo a autora, nenhum conhecimento linguístico suprirá a deficiência de não ter o que 

dizer. 

Conceber a escrita à luz da perspectiva sociointeracionista, conforme aponta 

Antunes (2003), corrobora o pressuposto bakhtiniano de alteridade, pois ela pressupõe o 

outro, com quem se divide o momento da escrita. Esse sujeito precisa ser pensado na situação 

de produção. Sobre essa questão Antunes (idem, p. 46) afirma que: quem escreve, escreve 

para alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa. 

O professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita escolar 

sem leitor. Escrever sem considerar o interlocutor, ou seja, sem saber para quem, torna a 

atividade de escrita dolorosa e ineficaz. O lugar do outro no processo de interação foi 

apontado por Bakhtin (1992, p.113) ao afirmar que 

 

Na realidade toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém como pelo fato de que se dirige para alguém (...) A palavra é 
uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim 
numa extremidade, na outra apóia-se sobre meu interlocutor. 
 
 

Suassuna (2006) aponta que é necessário pensar a produção de texto na escola 

analisando as condições concretas em que se ensina e aprende. A autora afirma que, em linhas 
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gerais, as atividades de escrita desenvolvidas em sala de aula são fortemente marcadas por 

uma pedagogia tradicional, baseada na dicotomia certo versus errado destituindo o 

desenvolvimento dessa competência das demais ações sociais.  Sobre essa questão, Suassuna 

(2006, p. 58) aponta que: ensinar e produzir textos na escola não se reduz a uma questão de 

técnica e, dessa forma, compreender por que e para quem escrever significa compreender a 

função da escrita no conjunto das demais ações sociais. 

Concebido dentro dessas condições, o ensino de língua escrita nas escolas pouco 

alterou a qualidade das produções textuais. Isso porque o ensino de língua escrita é concebido 

dentro de uma prática artificial. Dentre os vários fatores que constituem um quadro 

desfavorável no que tange ao ensino de língua escrita, cito a ausência de um interlocutor 

como um dos elementos que contribuem para essa artificialidade. Acerca dessa questão Silva 

(1986, p. 53) estabelece que 

 

O destino da nossa escrita é sempre a pasta, a mesa ou as mãos do professor – só 
dele, de mais ninguém. Ele é o nosso interlocutor, o para quem de nosso trabalho. 
Não a sua pessoa, que dificilmente chegamos a conhecer, mas a função que 
desempenha no contexto escolar e que o investe de todas as características próprias 
desta instituição. É a imagem que temos da instituição, dos valores por ela 
difundidos, dos parâmetros e objetivos por ela fixados para a escrita que orientam o 
nosso trabalho e definem o nosso interlocutor e a nós mesmos. É a função aluno que 
escreve para a função professor. 

  

Vistas sob essa ótica, as condições de escrita acontecem, de maneira geral, tomando 

como interlocutores um aluno que fala ao professor, dizendo aquilo “que é permitido” dizer 

no contexto escolar, com o objetivo de atestar que aprendeu e sabe “pôr em prática” os 

conceitos e as regras da gramática normativa tradicional. 

Tal visão decorre também de uma concepção de ensino e aprendizagem centrada na 

transmissão e na memorização de conteúdos e o trabalho com o ensino de língua escrita 

privilegia o reconhecimento e reprodução de formas e sentidos. Para Zozolli (2002), isso 

ocorre porque as principais instâncias de poder às quais esse tipo de produtor está submetido 

poucas vezes lhe dão a chance de produzir. 

 Assim, é compreensível que se torne difícil perceber tanto nas discussões em sala de 

aula sobre os textos lidos quanto nas produções textuais o que Bakhtin (1992) denomina de 

compreensão responsiva ativa. Definida por Bakhtin (idem, p.290-1) como a fase inicial e 

preparatória para uma resposta. Segundo o autor, essa resposta poderá ou não ser imediata e 

poderá ainda expressar-se por meio de um ato ou verbalmente, na oralidade ou na escrita. 

Além disso, há uma atitude responsiva ativa que acompanha toda compreensão de 
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uma “fala viva”, de um “enunciado vivo”, mesmo que o grau dessa atividade seja variável. 

Partindo dessa concepção, Zozolli (2002) chama de produção responsiva ativa a continuidade 

dessa atitude que se inicia na compreensão e se desenvolve para além de um processo que se 

estabelece na interação verbal e não-verbal e que não se conclui na materialidade do texto. 

Na perspectiva de compreender como esses conceitos são considerados na análise 

desta pesquisa, apresento, a seguir, sua configuração metodológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV

 METODOLOGIA

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos.
E é como sujeito e somente enquanto sujeito,

que o homem pode realmente conhecer.

PAULO FREIRE
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4.1 DA ABORDAGEM METODOLÓGICA 

  

Este capítulo é dividido em dois momentos: o primeiro trata da abordagem 

metodológica adotada nesta pesquisa e tenciona situar o lugar teórico-metodológico do qual 

olho para o objeto de pesquisa; o segundo momento irá tratar, especificamente, dos aspectos 

procedimentais adotados.  

Além disso, esclareço, entre outros elementos, como é constituído o corpus bem 

como os critérios utilizados para a seleção dos textos constantes do capítulo de análise.  

 

4.2 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Para explicitar a relevância desta pesquisa é necessário reiterar que a concepção de 

linguagem que a orienta está calcada nos pressupostos bakhtinianos, isto é, concebo a 

linguagem numa perspectiva de dialogismo e de alteridade. Para Bakhtin (1992), o diálogo é o 

meio pelo qual se qualifica a relação essencial entre o eu e o outro; e alteridade pressupõe o 

outro como existente e reconhecido pelo eu. Esse conceito de alteridade também será 

enfocado com o propósito de mostrar que o outro para quem se escreve, por exemplo, não é 

apenas o professor, o qual não deve ser pensado como o seu primeiro e último leitor. 

Considerar o outro é considerar as suas reais necessidades e dispor o ensino de LM para 

atendê-las.  

Outro aspecto basilar do pensamento bakhtiniano é o entendimento de que linguagem 

e vida são indissociáveis. Tal compreensão possibilita pensar o ensino de LM e, em especial, 

o trabalho com a leitura e a escrita, na perspectiva de colocá-las à disposição para atender as 

demandas sociais, às necessidades reais dos aprendentes e não para promover uma 

desenvoltura gramatical. Considerar tais aspectos torna este trabalho uma fonte não só de 

saber, mas também de reflexão.  

Com base nesses pressupostos, a pesquisa ora apresentada se configura como 

qualitativa de abordagem sócio-histórica, uma vez que concebe a construção do conhecimento 

como uma construção que se realiza entre sujeitos. É necessário esclarecer que o 

entendimento de sujeito é abalizado pelos pressupostos bakhtinianos que o entende como 

histórico, inacabado, que se constitui na interação com o outro e que esse outro é o mundo no 

qual esse sujeito está mergulhado e não apenas o seu interlocutor direto.   
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A seguir, aponto algumas das características da abordagem sócio-histórica que 

respaldam este estudo a partir das discussões feitas por Freitas (2003), que são:  

 

1) A fonte de dados é o texto no qual o acontecimento emerge, focalizando o 

particular enquanto instância de uma totalidade social. Procura-se, portanto, 

compreender os sujeitos para, por meio dele, compreender o contexto.  

2) As questões de pesquisa não são construídas para operacionalização de variáveis. 

Orientam-se para compreender o fenômeno investigado em toda a sua complexidade. 

Em suma, não se cria artificialmente uma questão para ser pesquisada, mas se vai ao 

encontro da situação no seu acontecer, no seu desenvolvimento. 

3) A coleta dos dados enfatiza a compreensão, valendo-se da descrição 

complementada pela explicação do fenômeno estudado, procurando uma possível 

relação do evento investigado e a integração do indivíduo com o social. 

4) A atividade do pesquisador situa-se no processo de transformação e mudança em 

que se desenrolam os fenômenos humanos, procurando reconstruir a história (sua 

origem e desenvolvimento). 

5) O pesquisador é um instrumento fundamental, sua compreensão se constrói a 

partir do lugar sócio-histórico no qual se situa. Depende das relações intersubjetivas 

que estabelece com os sujeitos com quem pesquisa. 

6) O critério não busca a precisão do conhecimento, mas a profundidade da 

penetração e a participação do pesquisador e do pesquisado. Nesse processo, ambos 

têm oportunidade para refletir, aprender e se ressignificar. 

 

Desse modo, os elementos descritos acima mostram que ao considerar a pesquisa 

como uma interação entre sujeitos - portanto, numa perspectiva dialógica, marcada pela 

interlocução -, assumo a interação como essencial no estudo dos fenômenos humanos. 

Bakhtin (1992) ressalta que o valor da compreensão é construído a partir dos textos signos 

criados pelo homem e destaca, ainda, que o sujeito é percebido em sua singularidade, mas 

também situado em sua relação com o contexto histórico-social. 
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4.3 DOS PROCEDIMENTOS 

 

4.3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Compreendo o ensino de LM para além dos muros da escola, com vistas a atender às 

necessidades reais e porque não dizer emergenciais dos sujeitos aprendentes. Por isso, aporto 

este trabalho nos pressupostos da LA, principalmente, no que concerne à pesquisa 

investigativa de caráter transdisciplinar, por entender que, no momento, ela dá conta de 

apontar que necessidades são essas. De acordo com Signorini (1998, p. 101), os estudos em 

LA têm se preocupado cada vez mais com os usos da linguagem em práticas reais: 

 

A LA tem buscado cada vez mais a referência de uma língua real, ou seja, uma 
língua falada por falantes reais em suas práticas reais e específicas, numa tentativa 
justamente de seguir essas redes, de não arrancar o objeto da tessitura de suas raízes 
– daí a especificidade de objeto de pesquisa em LA – o estudo das práticas 
específicas da linguagem em contextos específicos. 

 

Esta pesquisa tem caráter descritivo e exploratório e pretende utilizar-se da 

abordagem qualitativa para análise dos resultados apresentados, tendo em vista que essa 

abordagem permite um aprofundamento no mundo dos significados das relações humanas, o 

que não seria possível ou captável em equações quantitativas, pois entendo que a 

complexidade dos fenômenos humanos e sociais não devem ser mensurados, mas tomados 

num caráter interpretativista dessas relações.  

Ouso dizer que esta pesquisa se configura, também, como desbravadora porque, 

embora tenhamos muitos trabalhos abordando inúmeros aspectos relacionados ao ensino de 

língua escrita, este é um dos primeiros a analisar o material didático do PROJOVEM. É 

entendida, ainda, como pesquisa orientada, uma vez que responde às necessidades sociais e se 

propõe a teorizar sobre as experiências vivenciadas. 

O construto metodológico desta pesquisa está ancorado nos pressupostos gerais do 

paradigma interpretativista tendo em vista que este surge em oposição ao positivismo, uma vez 

que a abordagem positivista pode ser adequada para o estudo do mundo físico, mas não é apropriada 

para o estudo do mundo social. Segundo Moreira & Caleffe (2006), o termo paradigma pode ser 

definido de várias formas. Desse modo, o emprego do termo pelos autores tem relação com 

três elementos: uma antologia, uma epistemologia e uma metodologia. 

 A ontologia levanta questões básicas com relação à natureza da realidade; a 

epistemologia pergunta como nós conhecemos o mundo e qual é a relação entre o 
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investigador e o investigado; já a metodologia enfoca a maneira como nós apreendemos o 

conhecimento a respeito do mundo. 

Dessa forma, os pesquisadores interpretativistas rejeitam a visão dos positivistas de 

que o mundo social pode ser entendido em termos de relações causais expressas em 

generalizações universais. Para eles, as ações humanas têm por base os significados sociais, 

tais como crenças e intenções. As pessoas, que vivem juntas, interpretam os significados entre 

elas e esses significados transformam-se por meio da interação social.  

Para os pesquisadores interpretativistas, o propósito da pesquisa é descrever e 

interpretar os fenômenos do mundo em uma tentativa de compartilhar significados com 

outros. Dessa forma, analiso o corpus a partir do contexto social em que está inserido, 

relacionando os diversos fatores envolvidos em sua elaboração com vistas à utilização em sala 

de aula.  

Quanto ao tipo de pesquisa adotado, esta se aproxima da pesquisa de avaliação. 

Moreira & Caleffe (2006) apresentam, a seguir, alguns dos aspectos que a caracterizam: 

 

 não é neutra;  

 é sistêmica;  

 é sobre produtos e processos;  

 está preocupada com as políticas e com as práticas; 

 pode ser fundamental no processo educacional do professor;  

 a avaliação e a melhoria estão vinculadas;  

 os avaliadores fazem julgamentos.  

 

Para os autores, a pesquisa de avaliação visa a esclarecer a questão a ser avaliada, 

estabelecer critérios para avaliar e mostrar o grau de congruência entre os critérios e a 

avaliação dos resultados.  

 

4.3.2 Corpus 

 

O corpus desta pesquisa é constituído de dois documentos: 
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 Manual de Orientações Gerais – destinado ao professor. O estudo desse 

documento nos permitirá compreender, dentre outros aspectos, os pressupostos 

teóricos que orientam o PROJOVEM bem como sua configuração estrutural; 

 Guia de Estudo – destinado aos alunos. Corresponde ao livro didático adotado 

pelas escolas regulares. Os Guias de Estudo compõem as Unidades Formativas (a 

partir desse ponto UF), é adotado um guia para cada unidade. Cada área do 

conhecimento traz temas relacionados ao cotidiano da juventude e os conteúdos 

também estão relacionados aos temas que integram as UF. 

 

Esses documentos foram elaborados por equipes técnico-pedagógicas dos três órgãos 

articuladores do programa: Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A finalidade é que essas UF promovam a 

integração das dimensões curriculares do PROJOVEM: a Formação Básica, a Qualificação 

Profissional e a Ação Comunitária. 

Foi a partir da leitura desses guias que selecionei o material que constitui a análise 

desta pesquisa. Descrevo, a seguir, as etapas e critérios de seleção desse material. 

Inicialmente, fizemos um levantamento dos TR que apresentavam ao final uma 

proposição para produção textual bem como a indicação ou não do gênero discursivo. Esse 

levantamento culminou na configuração exposta na tabela 1 abaixo: 

 

TABELA 1 - Distribuição dos gêneros discursivos nas Unidades Formativas 

 
UNIDADE 

FORMATIVA I 
 

UNIDADE 
FORMATIVA II 

UNIDADE 
FORMATIVA III 

UNIDADE 
FORMATIVA IV 

Bilhete 
Texto narrativo - sem 
indicação do gênero 

Texto sem indicação do 
gênero 

Texto dissertativo – sem 
indicação do gênero 

Autobiografia 
Relato de experiência / 

currículo 
Carta 

Texto dissertativo – sem 
indicação do gênero 

Texto sem indicação do 
gênero 

Resumo Relato Depoimento 

Carta Crônica Carta Biografia 

- Texto normativo 
 

Solicitação 
- 

 

A etapa seguinte foi observar a recorrência dos gêneros discursivos solicitados. No 

entanto, considerando a natureza desta pesquisa, tornar-se-ia inviável expor a análise de todos 

os tópicos aqui. 
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Por fim, outro aspecto relevante para o recorte dos tópicos analisados foi a própria 

constituição teórico-metodológica dos TR. Desse modo, aqueles que apresentaram maiores 

discrepâncias entre o discurso teórico disposto no Manual de Orientações Gerais e as 

transposições feitas para os GE foram considerados também nesse processo de recorte. 

Com vistas a possibilitar ao leitor compreender melhor o que chamo aqui de 

discrepâncias, destino o capítulo seguinte para que se possa conhecer como o PROJOVEM 

concebe e orienta o ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V

PROPOSTA CURRICULAR E ORIENTAÇÕES PARA O

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO PROJOVEM

O professor pensa ensinar o que sabe,
o que recolheu nos livros e da vida,

mas o aluno aprende do professor não necessariamente o que
o outro quer ensinar, mas aquilo que quer aprender."

AFFONSO ROMANO DE SANT'ANNA
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5.1 EIS QUE O VELHO SE FEZ NOVO! 

 

Conhecer aspectos estruturais do PROJOVEM é de fundamental importância, 

considerando que toda e qualquer análise feita em relação a ele deve partir do entendimento 

de que não se trata de um programa forjado nas instâncias educacionais, mas no contexto das 

políticas públicas voltadas para a juventude. Além disso, conhecer esse caráter constitutivo do 

programa é fundamental, também, para compreender o tópico que apresento a seguir, o qual 

explicita aspectos conceituais relevantes para o que será discutido no capítulo de análise desta 

dissertação. 

Em linhas gerais, será apresentada a noção de currículo defendida pelo PROJOVEM, 

a estrutura e organização dos GE, bem como a orientação dada para o ensino de Língua 

Portuguesa.   

 

5.2 PROPOSTA CURRICULAR DO PROJOVEM   

 

O princípio fundamental do PROJOVEM é o da integração entre Educação Básica, 

Qualificação Profissional e Participação Cidadã, tendo em vista a promoção da equidade e da 

inclusão social. Para tal, o PROJOVEM propõe aliar teoria e prática, formação e ação. E, para 

que isso ocorra, essas dimensões devem se fortalecer e se desenvolver em consonância com os 

preceitos do programa para promover a inserção plena, criativa e produtiva dos alunos. 

Nesse contexto, é relevante conhecer a noção de currículo concebida pelo 

PROJOVEM. A palavra currículo teve diferentes significados ao longo da história da 

Pedagogia. Numa perspectiva mais tradicional, significa a lista de conteúdos de um curso. Em 

outras linhas como a da escola nova, por exemplo, refere-se ao conjunto de experiências 

vividas pelo aluno sob a orientação da escola.  

Já no tecnicismo, reportar-se aos arranjos necessários para compatibilizar os 

objetivos com os conteúdos e as atividades do processo de escolarização. Esses significados 

não são simplesmente substituídos uns pelos outros, mas permanecem no imaginário dos 

educadores, até de forma inconsciente, o que instiga a necessidade de refletir sobre as 

influências que eles exercem na prática pedagógica. 

Entretanto, as concepções mais atuais de currículo o veem não como algo feito, mas 

como algo que se faz ao longo do tempo. E é essa a concepção de currículo adotada pelo 

PROJOVEM e explicitada em seu Manual de Orientações Gerais (2007, p. 31) onde 
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estabelece que para o programa o currículo é considerado como um processo que envolve 

escolhas, conflitos e acordos que se dão em determinados contextos, com a finalidade de 

propor o que se vai ensinar. 

O PROJOVEM defende ainda que para a eficácia do processo de ensino e 

aprendizagem é necessária a integração do currículo. Integrar significa inter-relacionar 

dimensões ou ideias de modo geral a construir um todo que faça sentido. (Idem, 2007, p. 32).  

Em outras palavras, é preciso que a educação seja contextualizada e integrada, 

considerando o aluno como sujeito, protagonista de sua formação como ser humano e 

cidadão. 

 

5.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO GUIA DE ESTUDO DO PROJOVEM  

 

5.3.1 Como se divide  

 

O programa é organizado em quatro UF, com duração de três meses, cada unidade 

corresponde a um volume dos GE do aluno.  As UF focalizam temáticas que organizam os 

conteúdos e auxiliam na compreensão da realidade do jovem, conforme a tabela 2, 

apresentada abaixo: 

 

Tabela 2 – Eixos estruturantes das Unidades Formativas 

 
UNIDADE FORMATIVA   I 

 
JUVENTUDE E CIDADE 

 
UNIDADE FORMATIVA  II 

 
JUVENTUDE E TRABALHO 

 
UNIDADE FORMATIVA III 

 
JUVENTUDE E COMUNICAÇÃO 

 
UNIDADE FORMATIVA IV 

 
JUVENTUDE E CIDADANIA 

 

 Vale destacar que em todas as quatro unidades as dimensões - Formação Básica, 

Qualificação Profissional e Ação Comunitária - estão presentes em seções específicas para cada uma 

delas. A Formação Básica, por exemplo, estrutura-se em torno de cinco áreas do conhecimento, a 

saber: Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Inglês e Língua Portuguesa.  

Além do GE do aluno, o programa disponibiliza a Agenda do Estudante e o Manual 

do Educador. Este último deveria dar orientações e sugestões de como devem ser trabalhadas 
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as atividades contidas no GE do aluno. No entanto, funciona mais como um caderno de 

resposta para as atividades propostas nos guias.  

 

5.3.2 Da escolha dos conteúdos 

 

Muitas vezes se espera que um currículo integrado não tenha disciplinas distintas e se 

constitua unicamente pela análise de problemas vinculados à realidade. No entanto, cada 

disciplina tem um modo especial de encarar a realidade bem como o conhecimento desses 

diferentes pontos de vista. Isso é importante para que o jovem possa de fato construir sua 

subjetividade e conquistar sua inclusão social, não implicando, porém, em separar, mas sim 

distinguir as contribuições de cada disciplina. 

O termo interdisciplinaridade é usado com diferentes sentidos por diferentes autores 

e, às vezes, ele se confunde com outras palavras como, por exemplo: plurisdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, para trabalhar no PROJOVEM é importante 

lembrar que a interdisciplinaridade é vista como uma construção do aluno, que se baseia em 

conhecimentos multidisciplinares. Ou seja, os jovens têm aulas de diferentes conteúdos 

disciplinares, mas trabalham sobre eles para conectá-los entre si e com sua própria vida. 

Sobre essa questão o Manual de Orientações Gerais (2007, p. 33) preconiza que 

 

No caso do PROJOVEM, os conteúdos foram selecionados em função dos jovens 
estudantes, segundo sua importância para a formação de cidadãos conscientes e 
capazes de mudar sua postura diante dos fatos e dos problemas da vida 
contemporânea. Nesse caso, os conteúdos tornam-se instrumentos da inclusão social. 

  

Respaldado por esse entendimento o Manual de Orientações Gerais (2007), ressalta 

ainda que o importante é aprender a aprender e não estudar conteúdos disciplinares. Para tal, 

defende que é preciso que se trabalhe com um conteúdo organizado e sistematizado para que 

se possa avançar, pois ninguém aprende a aprender no vazio.  

Por outro lado, alerta para que esse uso do termo conteúdo não seja confundido com 

uma antiga proposta que se chamou conteúdismo e que dá importância ao conteúdo por si 

mesmo, como se o currículo fosse uma enciclopédia que abrangesse tudo de todas as áreas do 

conhecimento. 

Na perspectiva contemporânea, fica claro que qualquer que seja a seleção de 

conteúdos feita para um currículo, por meio de debates e acordos entre grupos de educadores, 

ela não é a única possível. Dependendo de vários fatores, esses conteúdos poderiam ser 
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outros, nenhum deles se impõe necessária e arbitrariamente, mas isso não dispensa conteúdos 

para “aprender a aprender”.  

 

5.4 ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A fim de proporcionar mais clareza e antes mesmo de colocar os resultados 

decorrentes desta pesquisa, transcrevo o ponto de vista dos autores do material didático do 

PROJOVEM, os GE, sobre o ensino de LM.  

Documentos oficiais que norteiam o ensino de LM, tais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (1998), apontam para uma concepção de linguagem que 

preconiza a interação social. Essa visão tem suscitado, ao longo do tempo, um pensar e 

repensar acerca da assunção de postulados teóricos para que estes não se tornem discursos 

vazios e dissonantes da práxis com vistas a minimizar as fendas que se criam na relação teoria 

versus prática.  

As orientações dadas para o ensino de LM, registradas no Manual de Orientações 

Gerais (2007) partem do princípio de que os sujeitos-alunos já chegam ao PROJOVEM 

falando Língua Portuguesa, no entanto eles não dominam a variante de prestígio e falam 

apenas em situações de informalidade, Reconhecem ainda que esses alunos fazem uso de uma 

linguagem “rica” e adequada para as suas práticas discursivas. 

A partir dessas percepções, o programa considera como tarefa principal dos 

professores de Língua Portuguesa ampliar o universo linguístico do aluno no que diz respeito 

às habilidades de ouvir, falar, ler, escrever e refletir sobre as questões de língua. 

Transcrevo, a seguir, como o programa de Língua Portuguesa concebe a ampliação 

dessas habilidades: 

 

a) OUVIR 

As orientações dadas às atividades de escuta são pensadas na perspectiva de que, ao 

desenvolvê-las, se amplia habilidades cognitivas que proporcionam ao aluno treinar 

sua atenção e sua habilidade de reprodução do que foi dito. 

b) FALAR 

No que tange à oralidade, os pressupostos do programa apontam para a necessidade 

de o professor mediar atividades que possibilitem ao aluno tomar consciência das 

diferentes situações de fala e de adaptá-las aos objetivos do momento à situação.  
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c) LER 

Ao abordar a questão da leitura, o material aponta como parâmetros a serem 

considerados os objetivos da leitura, os elementos contextualizadores do texto, entre 

outros aspectos. Segundo o programa, o objetivo mais salutar a se desenvolver com a 

leitura é o da decodificação conforme os Manuais de Orientações Gerais (2007, p. 

75) 

 

É muito provável que os alunos do PROJOVEM ainda precisem desenvolver uma 
base sólida para a decodificação segura, mas isso não dispensa o trabalho simultâneo 
com a compreensão mais ampla do texto. (...) É importante começar o trabalho do 
PROJOVEM retomando a consciência da representação sonora da língua e a noção 
de convenção ortográfica. 

 

d) ESCREVER 

A escrita no PROJOVEM deve ser concebida na perspectiva de que produzir um 

texto é uma prática social, que ao escrever se deve ter em mente propostos definidos: 

informar, solicitar, esclarecer, combinar, debater, entre outros. Cada uma das 

situações nos propõe um gênero de texto, com estrutura própria e estilo específico. 

Quando se escreve um cartão de felicitações é possível ser mais poético, quando se 

escreve um requerimento a forma desse texto possibilita uma certa fixidez. É 

importante compreender que quando se escreve um texto conhecimentos de várias 

naturezas são acessados: da língua, do gênero, da forma de comunicação, do assunto, 

da situação.  

 

É preciso compreender também que o texto vai sendo escrito pouco a pouco e exige 

várias versões e reescritas até ficar satisfatório. Essa prática de reescritura deve fazer parte dos 

procedimentos pedagógicos, sempre com o comentário encorajador do professor, que estimula 

o aluno a aperfeiçoar seu texto várias vezes. Sobre essa questão o Manual de Orientações 

Gerais (2007, p. 76), defende que: é melhor escrever várias vezes o seu texto do que mudar de 

tarefa a cada produção. Assim, entre uma versão e outra o professor lê o texto do aluno para 

fazer um diagnóstico, apresentar sugestões de alteração e ensinar itens gramaticais. Com essa 

prática, o aluno vai se tornando mais atento e esforçado para fazer um diagnóstico em relação 

ao seu próprio texto, além do que vai aprendendo a partir dos próprios erros. 

Por fim, as orientações apontam que somente após abordar e explorar essas questões 

é que os textos podem se prestar ao estudo da língua. 
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5.4.1 Reflexões a respeito do funcionamento da língua 

 

As reflexões a respeito do funcionamento da língua ajudam o aluno a generalizar 

algumas regras e a compreender que existe um sistema com infinitas possibilidades de 

combinação. Entretanto, essas reflexões devem estar atreladas à prática da leitura e da escrita 

e não devem vir isoladas como itens para memorização. 

 

5.4.2 A ortografia 

 

A ortografia é uma convenção, um acordo social que cristaliza na escrita diferentes 

formas de fala, para tornar a comunicação possível, mesmo que exista liberdade de pronúncia. 

Esse acordo tem cerca de 300 anos e se consolida pela escola, pela imprensa e pelos meios de 

comunicação de massa. Os aspectos de ordem gramatical e lexicográficos vêm depois. 

Se a ortografia é uma convenção, necessita de ensino sistemático, mas o aprendiz é 

ativo e reflete o tempo todo acerca do que está aprendendo. Desse modo, segundo o Manual 

de Orientações Gerais (2007) destaca que é importante:  

 

 estimular a curiosidade, prazer na reflexão, atenção voluntária, interesse, capricho, 

consciência da necessidade da convenção, consciência da memória visual; 

 enfatizar os casos mais importantes e as palavras mais frequentes; 

 reforçar as palavras referentes aos assuntos de estudo atual; 

 criar oportunidades de reflexão, discussão, reelaboração; 

 a língua é um objeto de conhecimento em suas diferentes unidades: textos, 

parágrafos, orações, palavras, morfemas, sílabas, letras. 

 

5.4.3 Sequência didática geral para o ensino da língua 

 

Sugestões apresentadas para o trabalho com sequência didática: 

 

 Selecionar problemas no texto dos alunos; 

 Analisar ocorrências; 

 Planejar atividades; 

 Organizar o material; 
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 Promover a discussão envolvendo toda a turma; 

 Promover a reflexão e a construção da regra, quando possível; 

 Promover atividades em grupo, em dupla ou individualmente; 

 Registrar por escrito as conquistas;  

 Rever o conhecimento adquirido para fixação; 

 É importante aceitar a heterogeneidade no desenvolvimento da turma, bem como 

evitar o controle excessivo e a censura à escrita espontânea. 

 

Para compreender como esses aspectos conceituais que embasam a formação dos 

educadores do PROJOVEM foram transpostos para os GE dos alunos, tomei alguns TR para 

análise. Esse estudo é apresentado no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI 

ANALISANDO AS PROPOSTAS DE
ESCRITA NO PROJOVEM

Para que a escrita seja legível,
é preciso dispor os instrumentos, exercitar a mão,

conhecer todos os caracteres.
Mas para começar a dizer algumas coisas que valha a pena,
é preciso conhecer todos os sentidos de todos os caracteres,

 e ter experimentado em si próprio todos esses sentidos,
e ter observado no mundo e no transmundo 

todos os resultados dessas experiências. 

CECÍLIA MEIRELES
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6.1 A TEORIA NA PRÁTICA É OUTRA... 

 

O percurso traçado nesta pesquisa se construiu de modo a apontar que as escolhas 

teóricas constituem o fazer, ou pelo menos deveriam constituir. Esse princípio é reiterado ao 

analisar os TR dos GE do PROJOVEM. Para entender melhor a análise feita, apresento antes 

um esquema construído com o intuito de mostrar qual a intenção do programa quando elabora 

as UF. Entendo que visualizar a proposta é fundamental para a discussão suscitada pelos TR 

analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Esquema de construção das UF 

 

O esquema acima mostra que existe uma temática que norteia a discussão a qual se 

propõe a UF, denominada EIXO ESTRUTURANTE para a qual os conteúdos dos TR devem 

convergir. A ideia é que os alunos percebam que tudo o que tem sido discutido em cada área 

do conhecimento concorre para a construção desse eixo bem como para os temas propostos 

para a síntese integradora que são, na verdade, subtemas extraídos do EIXO 

ESTRUTURANTE da UF. A título de exemplificação e com vistas a um melhor 

entendimento, observe como o esquema acima se configura na UF I. 
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Tomamos para análise neste momento da pesquisa três Tópicos de Referência - TR 

das Unidades Formativas, abordando um tópico de cada unidade. O objetivo é termos um 

esboço de análise para discutirmos o encaminhamento do nosso processo de interlocução com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Esquema de construção da UF I 
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O objeto desta pesquisa se insere no que antecede ao processo de produção das 

sínteses integradoras, ou seja, nas discussões que concorrem para a sua fundamentação.  A 

proposta de analisar as orientações dadas para a escrita nos TR de Língua Portuguesa surgiu 

do entendimento de que essas orientações, bem como as dadas nas outras áreas do 

conhecimento, devem fomentar a escrita dos sujeitos de modo que a produção das sínteses 

integradoras apresentem a culminância das discussões feitas. 

 Pela filosofia apresentada pelo PROJOVEM, a expectativa gerada é de que essas 

sínteses configurem-se, nas palavras de Zozolli (2002), como produções responsivas ativas, 

tendo em vista que se espera que esses textos apresentem posicionamentos valorados por parte 

dos sujeitos.  

No entanto, a experiência mostrou que os textos produzidos são, em sua maioria, 

recortes de textos apresentados nos TR. Ao observar essa situação, comecei a me indagar por 

que as opiniões tão marcadas de criticidade e conscientização quanto à realidade a qual esses 

jovens estão circunscritos não se presentificavam em sua escrita. A análise feita nos TR 

mostraram que as concepções de linguagem, de ensino e, especificamente, ensino de língua 

escrita vão na direção contrária dos propósitos do PROJOVEM no que concerne, 

principalmente, ao estímulo à participação cidadã. O entendimento é que por não se conceber 

linguagem numa perspectiva sócio-histórica o trabalho com a escrita ficou circunscrito à 

reprodução de fragmentos de textos apresentados ao longo da UF, mas que não são 

reveladores do posicionamento, da apreciação dos sujeitos acerca das proposições feitas.  

Para compreender melhor o pensamento defendido selecionei quatro TR, extraídos 

das UF. Para a escolha dos tópicos apresentados neste capítulo, tomei como critério, entre 

outros elementos, apontados no capítulo referente aos aspectos metodológicos desta pesquisa, 

a observância de como a construção do TR contribuía ou não para uma escrita responsiva. A 

finalidade foi mostrar os casos mais dissonantes na construção do TR para, assim, possibilitar 

uma maior visibilidade de como o PROJOVEM transpõe didaticamente os seus postulados 

teóricos bem como essa transposição contribui, ou não, para atingir os objetivos do programa 

que é promover a almejada transformação na vida dos sujeitos participantes. 

Reitero que a questão que norteia esta pesquisa é a de analisar a proposta de escrita 

do PROJOVEM, mas entendo que para uma melhor compreensão de como ela se inscreve nos 

GE é necessário apresentar os TR na íntegra uma vez que entendo que o processo de ler e 

interpretar concorre para a escrita como nos diz ANTUNES (2003), quando afirma que 



 

 

62

escrever não é um processo pontual, isolado e que estamos nos preparando frequentemente 

para a escrita. 

É nessa perspectiva que compreendo que os TR dos GE devem, ou pelo menos 

deveriam, estar articulados num encadeamento de ideias que promovessem a escrita. Os 

tópicos das UF são subdivididos em seções que se orientam a partir da definição do objetivo do 

PROJOVEM para o ensino da Língua Portuguesa, explicitado pelo Manual de Orientações Gerais 

(2007, p. 74) que é: 

 

 retomar as habilidades de leitura, de compreensão de texto, de expressão oral, de 

reflexão sobre o funcionamento da língua e da escrita.  

 
O trabalho dessas habilidades está organizado em cinco tipos de atividades que 

contemplam, segundo as orientações dadas pelos autores do material, exercícios de leitura, 

exercícios de interpretação, exercícios de desenvolvimento da linguagem oral, revisão de 

aspectos lingüísticos e, por fim, atividades de produção textual.  

Assim temos essas competências apresentadas no material didático do PROJOVEM 

nas seguintes seções: 

 

 
FIGURA 4 – Seções que constituem o material didático de Língua Portuguesa. 

apresenta os textos trabalhados no TR 

questionamentos referentes ao tema 
tratado no TR 

seção destinada às questões de compreensão textual 

seção destinada ao tratamento das questões de língua 
 

seção destinada à orientação para a produção textual
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É, portanto, a partir dessa organização que pauto a análise. As primeiras interlocuções 

com o material já apontaram problemas de naturezas diversas no tocante a orientação para 

produção textual. No entanto, alguns deles foram recorrentes. Diante desse quadro, pensei ser 

necessária uma sistematização dos aspectos sinalizados neste estudo como problemáticos do 

ponto de vista teórico-metodológico.  

Com base nas observações feitas, optei então por definir algumas categorias de análise 

para nortear o entendimento dos tópicos estudados. Reiterando que tais categorias foram 

pensadas tomando por base a reincidência, ou por que não dizer, ausência desses pontos 

quando da elaboração dos enunciados.  

Ao elencá-las também considerei os postulados apresentados no Referencial Teórico 

desta dissertação, por entender que a presença ou ausência de tais categorias revela como se 

concebe linguagem e, mais especificamente, no caso de que trato aqui, ensino de língua 

escrita. Assim, explicito a seguir as categorias definidas para análise, a saber:  

 

  Cena enunciativa: Cardoso (2003) postula que a enunciação, é o singular, o 

irrepetível, o acontecimento (tem data, lugar determinado). Ela é eminentemente 

social. Enuncia-se sempre para alguém de um determinado lugar ou de uma 

determinada posição sócio-histórica, e ressalta que o tu também ocupa uma 

determinada posição. Esses lugares são constitutivos da enunciação. Cardoso (2003, 

p. 38) preconiza que: o que fazemos ao usar a linguagem de maneira significativa é 

produzir discursos, que envolve certas condições. Essas condições possibilitam 

afirmar que as escolhas de quem diz não são aleatórias. Maingueneau (1989, p. 14) 

defende que: não se trata de examinar um corpus como se tivesse sido produzido por 

um determinado sujeito, mas de considerar sua enunciação como o correlato de uma 

certa posição sócio-histórica na qual os enunciadores se revelam substituíveis. 

 

Essas condições de produção são constitutivas de uma cena enunciativa. Não visam 

apenas ao estudo das formas de organização dos elementos que constituem o texto, mas, 

principalmente, as formas de instituição de seu sentido. 

 

 Orientação quanto à sequência textual e ao gênero discursivo: é relevante 

explicitá-los na elaboração dos enunciados, pois é sabido que ao definir o gênero 

textual, se delimita outros aspectos do texto a ser elaborado tais como a linguagem, 
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para citar como exemplo. A relevância da escolha dessa categoria é reiterada pelas 

orientações dadas por documentos oficiais como os PCN (1998) que concebem o 

trabalho com a leitura e a produção textual a partir do conceito de gêneros 

discursivos. 

 Interlocução: segundo Bakhtin (1997), o enunciado é a unidade real da 

comunicação discursiva que, por sua vez, é delimitada pela alternância entre sujeitos 

falantes. Esse caráter alteritário do enunciado encaminha para um outro pressuposto 

bakhtiniano relevante no contexto das produções textuais: A compreensão 

responsiva ativa. Ou nas palavras de Amorim (2003, p. 11) que diz: O quê e o como 

se diz supõem sempre o “outro” em sua fundamental diversidade. O que constitui 

um enunciado é justamente o fato de se dirigir a alguém de estar voltado para o seu 

destinatário.  

 

Feitos os esclarecimentos, apresento a seguir alguns os tópicos já analisados.  

Inicio com a análise do TR 10, retirado da UF II, cujo EIXO ESTRUTURANTE 

versa sobre Juventude e Trabalho. Com base nessa proposição, os TR devem possibilitar a 

discussão sobre o mundo do trabalho, as transformações pelas quais vem passando a 

sociedade contemporânea e as práticas de inserção dos jovens no mundo do trabalho. 

(Manual de Orientações Gerais, 2007, p. 44). Mediante essas discussões, compreender como 

se configura o reposicionamento das dinâmicas de inclusão e exclusão no trabalho e na 

escola. (idem). 

A partir da compreensão do que se propõe a UF em seu todo apresento o TR 

analisado e as discussões decorrentes dessa análise. 

 

 

 
FIGURA 5 - Tema do TR 10, UF II  
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Os objetivos propostos para este tópico são: 

 

 
 
FIGURA 6 - Objetivos - TR 10, 
UF II 

 

Com vistas a atender ao objetivo de promover a ampliação das habilidades de ler e 

interpretar textos poéticos foi apresentado na seção VAMOS LER, a canção Vitalino (1972), 

composta por Onildo Almeida para homenagear mestre Vitalino, artista ceramista, do Alto do 

Moura em Caruaru, o qual tem peças expostas no museu do Louvre em Paris. A seguir, a letra 

da canção. 
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FIGURA 7 - Texto trabalhado na seção VAMOS LER - TR 10, UF II 

 

 

Para introduzir a compreensão do texto temos a seção de RELEITURA que 

apresenta um resumo sobre quem foi mestre Vitalino. 

 

 

 
FIGURA 8 - Seção RELEITURA - TR 10, UF II 
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Esses momentos de RELEITURA apontam para a intenção de contextualizar o texto 

que norteia o TR de forma breve. Entretanto, constato que ela se apresenta de forma 

superficial e desconsidera nessa orientação a oportunidade de se instaurar uma discussão 

sobre a cultura popular e, mais enfaticamente, a nordestina possibilitando fortalecer nessa 

discussão não apenas o conhecimento dos alunos acerca da sua própria cultura bem como 

contribuir para o fortalecimento também da sua identidade. No entanto, a discussão que se 

institui é fragilizada, dá conta apenas de reiterar informações sobre o artista homenageado, já 

apontadas na canção.  

A seguir, o encaminhamento das questões de compreensão do texto. 

 

 
FIGURA 9 - Atividades de compreensão textual  -  TR 10, UF II 
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É notário que as questões acima não contribuem para a construção de uma inter-

relação entre o texto e o EIXO ESTRUTURANTE da UF II – Juventude e Cidade. A análise 

revela, também, que o PROJOVEM concebe leitura enquanto decodificação. As questões são 

de caráter meramente identificatório e não contemplam aspectos referentes ao gênero 

apresentado (canção) nem em relação à linguagem poética do texto.  

É necessário esclarecer que diante da análise feita não apenas neste tópico, mas 

também nos outros que constituem este capítulo, foi constatado ser recorrente esse tipo de 

abordagem interpretativa do texto.  

Reitero, a partir dessa constatação, uma desarticulação de ordem teórico-metodológica 

na constituição dos GE, uma vez que as questões que visam a promover uma maior 

compreensão do texto não abordam aspectos que são solicitados quando da elaboração dessas 

questões. 

Para concluir a análise desse TR, encaminho a análise da proposição de escrita, objeto 

de estudo nesta pesquisa. 

 

 

FIGURA 10 - Orientação para a escrita-– TR 10, UF II 

 

Partindo dos critérios elencados para essa análise, é notória a dissonância entre o que 

o TR apresentou até o momento e a proposição mostrada acima. Veja que essa solicitação de 

escrita atende ao primeiro objetivo proposto que é “desenvolver a habilidade de escrever 

texto que estabelece normas.”. No entanto, em nenhum momento essa temática foi tocada no 

TR. Isto é, não existe uma ligação entre o texto lido, as atividades de compreensão solicitadas 

e a proposição dada para a escrita. 

Outro ponto agravante é o fato de se tratar da elaboração de um texto normativo, 

dando como orientação (modelo) a ser seguida outro texto normativo (Constituição). Entendo 

que essa orientação torna a realização dessa produção complexa por se tratar de textos que 

não pertencem ao domínio discursivo dos alunos. E por que não de dizer que, para muitos de 



 

 

69

nós, essa também não seria tarefa das mais fáceis, considerando as práticas discursivas de 

quem irá produzi-los esses são, nas palavras de Bakhtin (2003), gêneros secundários. 

Ainda tomando como critério as categorias delimitadas para análise neste estudo, é 

perceptível que não há construção de uma cena enunciativa, o que Cardoso (2003) chama de 

condições para produção textual. E, por fim, a ausência de um interlocutor previsto 

claramente na proposição. O comando para a escrita permite inferir como interlocutor o 

próprio aluno uma vez que o texto versa sobre direitos e deveres deles, mas como já dito, é 

uma inferência do leitor.  

A segunda análise exposta, foi feita a partir do TR 2, da UF III, cujo EIXO 

ESTRUTURANTE é Juventude e Comunicação. A proposição é que os TR promovam a 

discussão sobre informação e comunicação na sociedade contemporânea e as práticas dos 

jovens. (Manual de Orientações Gerais, 2007, p. 46). Assim como nas UF anteriores, objetiva 

também que essa discussão possibilite um reposicionamento das dinâmicas de inclusão e 

exclusão no acesso à informação e à comunicação. (idem). 

 Feitos os esclarecimentos, segue a análise do tópico que tem como tema: 

 

 

FIGURA 11 - Tema do TR 2, UF III 
 

No intuito de promover a inter-relação desse TR com o EIXO ESTRUTURANTE da 

UF III e, com as habilidades a serem trabalhadas no que concerne ao ensino de Língua 

Portuguesa, foram delimitados os objetivos descritos abaixo. 

 

 
FIGURA 12 - Objetivos - TR 2, UF III 
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O texto selecionado para promover a discussão sobre a comunicação e a tecnologia e, 

consequentemente, relacioná-la ao EIXO ESTRUTURANTE versa sobre a invenção do 

telefone como se pode observar a seguir. 

  

 

FIGURA 13 - Texto trabalhado na seção VAMOS LER - TR 2, UF III 
 

Questionamentos sobre a ética na utilização do telefone, sua importância para a vida 

moderna, atividades profissionais relacionadas ao uso do telefone, entre outros aspectos, 

foram suscitados na seção VAMOS CONVERSAR, abaixo.  

 

 
FIGURA 14 - Seção VAMOS CONVERSAR - TR 2, UF III 
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Em RELEITURA, a orientação é, como na maioria dos TR, voltar ao texto para 

responder às questões elaboradas para compreensão textual mostradas nas atividades 3, 4 e 5 

analisadas. 
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FIGURA 15 - Seção RELEITURA e atividades de compreensão textual  -  TR 2, UF III 

 

Ao trazer para uma seção que pretende estimular a compreensão do texto questões de 

caráter pontual como as apresentadas no TR 2, o PROJOVEM corrobora, na verdade, uma 

concepção de leitura enquanto decodificação de conteúdos e/ou, no caso do texto analisado, 

de informações, o que não promove responsividade, conforme postula Bakhtin (2003), uma 

vez que as respostas estão inscritas no texto e precisam apenas ser identificadas e transcritas. 

Esse modelo de questão se presentifica ao longo do material, em todas as UF. 

Acredito, inclusive, que os questionamentos apontados para discussão na seção VAMOS 

CONVERSAR dão conta da construção do entendimento sobre a relação comunicação e 

tecnologia que o TR propõe, ao passo que as questões da atividade 3, em nada acrescentam a 

essa discussão. 
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A análise da atividade 3 denota que ao propor esse modelo de questão, o 

PROJOVEM revela como concebe leitura e compreensão textual.  Nunca é demais lembrar 

que quando trato de concepções de leitura, de escrita, de ensino de gramática, parto do 

princípio de que elas decorrem de como se concebe linguagem, uma vez que entendo que 

essas concepções guardam uma estreita relação entre si. 

A atividade 4, por sua vez, reproduz uma concepção de ensino gramatical que toma o 

texto a pretexto de trabalhar aspectos gramaticais, conforme se pode perceber,  totalmente 

desvinculados dos aspectos funcionais da língua. 

Passo agora, para analisar a inserção da orientação para produção textual.  

 

 
FIGURA 16 - Orientação para a escrita – TR 2, UF III 

 

A partir do estudo feito para compor esse capítulo o que tem se tornado cada vez 

mais notório é que o PROJOVEM também reproduz a prática da escola de ensino regular, 

aquela que ele aponta como excludente, no que tange ao trabalho com o ensino de língua 

escrita. A orientação dada acima reflete bem esse entendimento. O que o programa faz, na 

verdade, é apresentar atividades de redação e não de produção textual conforme aponta 

Geraldi (1997). O autor procura fazer uma distinção entre essas duas “modalidades” de 

trabalho com a escrita. Para Geraldi (idem, p. 37) o professor precisa ter clareza que 

 

A redação é uma escrita artificial e desprovida de sentido, típica e exclusivamente 
escolar, feita só para cumprir obrigação. O texto, mesmo escrito na escola, pode e 
deve ter circulação social, porquê é, antes de tudo, meio de interação verbal, é a 
palavra, de alguém que tem o que dizer e, efetivamente, destinada a um interlocutor. 

 

 Ainda sobre essa questão, Geraldi (idem) esclarece que para escrever é preciso 

que: 

 

 se tenha o que dizer 

 se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer 
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 se tenha para quem dizer o que se tem a dizer 

 o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que se diz para quem 

diz, (ou, na imagem wittegensteiniana, seja um jogador no jogo). 

 

Confrontando esses postulados com as categorias tomadas para análise deste estudo, 

entendo que a falta de uma cena enunciativa que possibilite mais clareza ou, nas palavras de 

Cardoso (2003), condições para produção textual eleva a complexidade para a realização da 

proposição feita. Para esclarecer melhor o que entendo por complexidade pontuo aspectos 

como pautar a orientação para produção com base apenas na criatividade, não criar situações 

que possibilitem dar uma função social para a escrita – sendo tratada, portanto, numa 

perspectiva escolarizada - e apresenta, ainda, como único interlocutor o professor. 

O próximo tópico a ser analisado é o TR 6, que também constitui a UF III e, dentro 

da perspectiva de trabalhar o EIXO ESTRUTURANTE Juventude e Comunicação, apresenta 

a seguinte temática: 

 

 

FIGURA 17 – Tema do TR 6 ,  UF III 
 

 

Para discutir o tema proposto foram formulados os seguintes objetivos: 

 

 

FIGURA 18 – Objetivos - TR 6 ,  UF III 
 
 

Para verificar como o tópico se estrutura procedo à análise das seções que o 

integram, com vistas a compreender como elas se articulam, ou não, para atingir os objetivos 
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descritos acima. A primeira seção é VAMOS LER. Seção que traz o texto que norteará a 

discussão do tópico analisado. 

 

 

FIGURA 19 - Texto trabalhado na seção VAMOS LER - TR 6, UF III 
 
 
Para abordar a temática proposta pelo tópico (a comunicação no cotidiano) os autores 

trazem a música Sinal Fechado (1969), de Paulinho da Viola, que numa leitura em nível 

superficial, como postula Kleiman (2002), retrata o diálogo entre dois amigos que se 

encontram em um sinal de trânsito e, em função do próprio contexto do encontro, conversam 

rapidamente.  

A seção que dá, ou deveria dar, respaldo para esse aprofundamento é a seção 

VAMOS CONVERSAR, apresentada a seguir: 
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FIGURA 20 - Seção VAMOS CONVERSAR - TR 6, UF III 
 
 
 

As questões levantadas na seção acima representam o espaço destinado a atender ao 

primeiro objetivo proposto: desenvolver a habilidade de ler e interpretar letra de música. As 

questões dão conta de destacar o samba como ritmo essencialmente brasileiro. Outro aspecto 

levantado é o fato do texto apresenta uma conversa informal sinalizando vagamente para 

algumas nuanças que diferem o texto falado do texto escrito.  

Você leitor, deve estar se perguntando: não caberia ao professor criar estratégias para 

a atividade de interpretação do texto? 

É claro que entendo que o professor não é portador do livro didático, neste caso, o 

GE, e que cabe a ele pensar estratégias de leitura que permitam um nível mais profundo de 

compreensão. No entanto, é salutar que não percamos de vista que em se tratando do 

PROJOVEM, se o material não prevê espaço para a discussão de tais elementos, se torna um 

pouco mais complicado para o professor desenvolver tais estratégias em função do 

cronograma do “curso” a ser cumprido. 

Outro momento previsto para promover efetivamente a habilidade de ler e interpretar 

textos é a seção RELEITURA. No entanto, o que se verifica é a reinteração de uma prática 

de leitura que não concebe a interação entre o autor  texto     leitor e, consequentemente, 

não possibilita uma compreensão responsiva ativa Bakhtin (2003) 

Veja então como é feita essa proposição: 
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FIGURA 21 - Seção RELEITURA - TR 6, UF III 

 

 Colocado dessa forma, se depreende que a concepção de leitura está centrada no 

texto. É, portanto, uma habilidade que se desenvolve de forma mecânica, prevendo apenas a 

decodificação da escrita. É, pois, uma postura denunciadora de uma concepção de linguagem 

como estrutura.  

 A seguir, as questões propostas para interpretação do texto: 

 

 
 
FIGURA 22 – Atividades de compreensão textual  - TR 6, UF III 
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Nesse tópico há ainda atividades para tratar exclusivamente das questões de língua. 

Observe como é feita essa abordagem: 

 

 

FIGURA 23 -  Atividades referentes às questões de língua  -  TR 6, UF III 

 

Conforme observado, o tratamento dado às questões de língua apresentado pelo 

PROJOVEM e, materializado em seus GE, fomentam uma orientação que não vai além do 

que Dias in Dionísio (2005) chama de didatização de conceitos da gramática tradicional. As 

questões gramaticais, aqui são tratadas de forma separada destoando do que propõe os PCN 
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(1998, p. 33) quando postula como um dos objetivos do ensino de Língua Portuguesa: usar os 

conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise lingüística para expandir sua 

capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade 

de análise crítica. 

Posto dessa forma é de fácil percepção que o PROJOVEM não compreende o ensino 

de Língua Portuguesa sob essa ótica, uma vez que no caso analisado a questão proposta para 

estudo ocorre após a proposição da escrita o que reitera o entendimento de que o ensino da 

língua se dá sob três eixos: ensino, escrita e gramática e, o mais agravante, de forma 

dissociada, ou seja, desatrelado dos aspectos funcionais da língua. 

 

 

FIGURA 24 - Orientação pra a escrita - TR 6, UF III 
 

 

A proposta de escrita, presente no GE em análise, consiste basicamente em que os 

alunos escrevessem uma carta para um amigo a partir de uma das falas dos interlocutores do 

texto. Entendo que a proposição poderia apontar para uma responsividade do aluno acerca da 

discursividade apresentada no diálogo entre os interlocutores da canção. A proposição da 

escrita a partir de um recorte pode tornar a realização da atividade um pouco mais complicada  

por desconsiderar o sentido construído a partir da interação entre os interlocutores. 

Como ocorre ao longo do GE a orientação dada também não considera a construção 

de uma cena enunciativa que justifique, por exemplo, o recorte sugerido. Outro aspecto 

considerado nessa leitura é a escolha do gênero discursivo carta que é constante ao longo das 

quatro UF do programa, o que não é coerente com a realidade de seus participantes, os quais, 

em seu dia-a-dia, produzem textos pertencentes a outros gêneros discursivos. Segundo Freitas, 

Souza & Kramer (2003, p. 8) quanto maior a interação com os mais variados gêneros 

discursivos maior a consciência crítica teremos. 

 

Os indivíduos e os grupos podem conquistar uma consciência crítica mais elaborada, 
sobre a experiência humana, na medida em que são capazes de permitir que os 
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diferentes gêneros de discurso (desde o discurso acadêmico até as formas cotidianas 
de expressão, através de ações, opiniões e representações sociais) possam interagir, 
transformando e re-significando mutuamente as concepções, sobre o conhecimento e 
a experiência humana que circulam entre as pessoas num determinado espaço 
sociocultural, e num dado momento histórico.  

 

No tocante às categorias de análise, o enunciado prevê o gênero discursivo e o 

interlocutor. A cena enunciativa embora fragilizada pode ser recuperada em função da letra da 

canção e das discussões suscitadas em torno dela mas, de qualquer forma, esses elementos 

não se apresentam de forma consubstanciada para o aluno. 

Passo à análise do quarto tópico proposto. 

Para essa análise, tomo o TR 9, da UF IV, cujo EIXO ESTRUTURANTE é 

Juventude e Cidadania. A proposição é que os TR promovam a “discussão sobre as 

diferenças sócio-culturais que segmentam a juventude brasileira: preconceito e 

discriminação intra e intergeracionais.”. (Manual de Orientações Gerais, 2007, p. 47). Assim 

como, nas UFs anteriores, esta objetiva também que essa discussão possibilite um 

“reposicionamento das dinâmicas de inclusão e exclusão sociais que expressam 

desigualdades e diferenças (geração, gênero, raça/etnia, deficiências físico-psiquicas).”. 

(idem). 

Feita a contextualização, encaminho à análise do tópico que tem como tema: 

 

 
FIGURA 25 - Tema do TR 9, UF IV 

 
 

Com vistas a discutir o tema foi proposto o seguinte objetivo: 

 

 
FIGURA 26 - Objetivos - TR 9, UF IV 
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O objetivo descrito orienta apenas que se apropriará do texto para analisá-lo quanto à 

forma sobre a qual se estrutura, no caso aqui descrito o texto em prosa. Para atingir seu 

propósito vale-se de um texto biográfico sobre Portinari. 
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FIGURA 27- Texto trabalhado na seção VAMOS LER - TR 9, UF IV 
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Como se pode observar, o texto traz a biografia de Cândido Portinari, enfatizando os 

momentos de sua vida que estão relacionados à sua formação e carreira de pintor. A etapa 

seguinte é explorar o texto na seção VAMOS CONVERSAR. 

 

 
FIGURA 28 -  Seção VAMOS CONVERSAR - TR 9, UF IV 

 

Nessa seção é relevante observar que aspectos como seqüência e gênero não são 

retomados, talvez por se tratar de um gênero já conhecido dos alunos, tanto no plano da 

leitura quanto da produção: a biografia. Isso porque ao longo das UF esse gênero foi 

apresentado como texto introdutório dos TR e, repetidas vezes, solicitado ao aluno que 

escrevessem sua biografia.  

Outro ponto perceptível é que talvez devido à clareza do texto, quanto à linearidade e 

à cronologia, a seção se preocupa com elementos de caráter estético da obra de Cândido 

Portinari elencando aspectos relevantes para se apreciar/analisar esteticamente em uma obra, 

no caso de Portinari uma tela. 

Na sequência, o TR encaminha para releitura do texto com o único objetivo de 

responder as questões ditas de compreensão textual. 
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FIGURA 29 - Atividades de compreensão textual  -  TR 9, UF IV 
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Mais uma vez, como prática recorrente ao longo do material, as questões tomadas 

para compreensão são de ordem pontuais, não orientam para uma compreensão responsiva 

ativa e muito menos para uma produção responsiva ativa, conforme defende Zozolli (2002). 

Contribuindo para a solidificação de uma postura passiva do leitor diante do texto em função 

desse processo de localizar e transcrever as respostas.   

A atividade 17 sinaliza, embora de forma superficial, para questões de leitura mais 

relevantes como a percepção da intenção comunicativa bem como o reconhecimento do 

gênero textual no qual o texto se enquadra. Ou melhor, reconhecimento não, identificação, 

uma vez que não formula para análise questões que possibilitem ao aluno refletir sobre 

elementos constituintes do gênero como: conteúdo temático, estilo e estrutura composicional. 

É um procedimento de mera identificação. 

A próxima seção a constituir o estudo é a de proposição para a escrita. Veja como ela 

se configura. 

 

 
FIGURA 30 - Orientação para a escrita  -  TR 9, UF IV 

 

 A proposição da escrita apresentada nesse TR reitera modelos de proposições 

destituídas de sentido para o produtor do texto uma vez que na elaboração dos enunciados não 

são explicitados aspectos relevantes no contexto da produção textual com vistas a torná-la 

significativa para autor e leitor. Discuto a seguir, algumas peculiaridades da proposição deste 

tópico. 

Há ausência de um interlocutor real ou médio como nos diz Bakhtin (1992, p. 112) 

quando afirma que: a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo 

representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor.  

 Constatamos ainda a indicação do gênero – resumo, mas não da sequência. Embora 

esteja claro que o gênero incorpora a sequência, o questionamento feito aqui é que, enquanto 
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constituição de enunciados, esses dados deveriam ser postos de maneira a mais clara possível 

para o aluno. Outro aspecto que chama atenção nessa proposição é a orientação que norteia 

para que o aluno siga a ordem cronológica. Compreendo que, ao delimitar a produção a partir 

dessa linha do tempo, de certa forma, torna o processo de produção mais limitador, tendo em 

vista o direcionamento para um recorte de fragmentos do texto e reprodução destes na 

produção textual. É, portanto, uma orientação retórica da redação escolar. Sem função social 

como afirma Geraldi (2006). 

Em linhas gerais, está claramente posto que o TR no seu todo se configura de forma 

desarticulada, pois o texto explorado nessa UF trata do autor de uma obra analisada na UF III. 

Seria, portanto, mais coerente, didaticamente falando, que esse texto estivesse na UF anterior 

para fomentar a discussão do quadro de Portinari apresentado (café), no que tange à temática, 

às intenções do artista entre outros elementos necessários a sua compreensão. 

Ao concluir os, estudos dos TR que mostro nesse capítulo, compreendo porque que 

as pesquisas apresentadas no ESTADO DA ARTE apontam que o PROJOVEM não consegue 

fomentar uma educação emancipatória como propõe. Uma educação que considere as 

demandas sociais dos sujeitos participantes. Entendo que este propósito se concretizaria 

mediado pela concepção de linguagem adotada pelo programa. Como se pode constatar há 

uma dissonância de ordem interna nos postulados que o PROJOVEM apresenta sobre 

juventude e como ele entende que o ensino de LM pode contribuir para a circunscrição desses 

sujeitos na sociedade. Isso porque ao conceber linguagem numa perspectiva estruturalista, 

sistêmica inviabiliza a discussão que o programa busca suscitar na sala de aula.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII 

CONSIDERAÇÕES (nada) FINAIS

Minha liberdade é escrever.
A palavra é o meu domínio sobre o mundo.

 
 CLARICE LISPECTOR 
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Estar inserida em um programa que tem em seu esteio a intenção de contribuir para 

aliviar o contexto desfavorável dos sujeitos participantes me lançou na busca por respostas 

para as questões que originaram este trabalho e promoveu em mim a movência de saberes. As 

leituras, discussões e reflexões feitas nesse percurso não teriam ocorrido não fosse a minha 

inquietação por compreender como se instaurava a relação entre o PROJOVEM e o ensino de 

língua escrita.  

As constatações que ora apresento são construídas por mim e pelos outros que me 

interpelaram nesse percurso, fazendo muitas vezes com que eu mudasse a rota para encontrar 

o caminho mais coerente a fim de compreender o meu objeto de estudo. Dispensa dizer que, 

na maioria das vezes, não era o mais fácil.  

Os capítulos foram organizados de modo que a sua tessitura mostrasse textualmente 

aquilo já constatado na prática: o PROJOVEM apresenta uma dissonância de ordem teórico-

metodológica no que concerne ao ensino de LM - e por que não dizer na sua conjuntura de um 

modo geral. Até aí não há nada de novo. Muitos autores já apontaram em inúmeros trabalhos 

que a crise no ensino de língua se dá em função de como se concebe ensino, linguagem, 

ensino de língua escrita, entre outros aspectos. E no PROJOVEM não é diferente. 

A novidade está no fato desta pesquisa não nascer da experiência em sala de aula de 

ensino regular e, sim, em um programa do Governo Federal, voltado para as políticas públicas 

para a juventude, que visa à reinserção desses jovens na escola, no mundo do trabalho, na 

sociedade e que documentalmente refuta as práticas de ensino adotadas nas escolas por 

considerá-las excludentes, mas as reitera e reproduz quando da elaboração do seu material 

didático. 

Você pode está cansado de ler essas características ao longo do trabalho.  Pareço ser 

redundante? Reincidente? Desfaço o mal-entendido, enfática! Caso não tenha conseguido ao 

longo deste trabalho destacar o que considero ser dissonante o faço agora. 

No Capítulo 3 desta dissertação, ESTADO DA ARTE, apresentei as pesquisas feitas 

sobre o PROJOVEM em outras áreas do conhecimento e mostrei que esses trabalhos já 

apontavam que o programa não estava atingindo os seus objetivos. Alguns desses trabalhos 

traziam, inclusive, depoimentos dos jovens participantes que afirmavam não ter revertido sua 

condição de vida após o PROJOVEM. A questão é: por que um programa pautado em 

paradigmas curriculares “inovadores”, “diferenciados”, não promove a inclusão social a qual 

se propõe? 
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Como o processo de análise dos GE foi atravessado pela assunção teórica desta 

pesquisadora sobre linguagem, ensino e ensino de língua escrita, explicito a seguir as 

percepções que esse estudo produziu a partir da confrontação dos postulados defendidos no 

REFERENCIAL TEÓRICO com os evidenciados pelo PROJOVEM. 

Um dos primeiros aspectos pontuados foi a observância de que a proposta teórica do 

PROJOVEM é de produção de conhecimento. Na prática, a reprodução deste. As proposições 

apresentadas contribuem para a constituição de sujeitos que reproduzem conhecimentos e não 

sujeitos que os constroem.  Segundo Geraldi (1997, p. 220): a busca do já produzido não faz 

sentido quando a reflexão que a sustenta é sonegada a quem apreende. Esta busca deve ser 

resultado de perguntas e de reflexões, e não de conhecimento do conhecido. 

Um segundo aspecto que se destacou na análise dos documentos do programa foi que 

o discurso apresentado sobre juventude, cidadania, sujeito participativo, entre outros já tão 

falados aqui vão de encontro às orientações para o trabalho com a Língua Portuguesa, 

postulado pelo PROJOVEM quando explicita no Manual de Orientações Gerais (2007) sua 

organização curricular. 

Desse modo, questiono como os termos “sujeitos ativos”, “protagonismo juvenil,” 

atenuar “vulnerabilidades” e acentuar “potencialidades” se estabelecerão se não mediados 

pelas práticas sociais desses sujeitos, alicerçados numa concepção de linguagem e de sujeito 

situado historicamente, conforme postula Sobral (2007, p. 24) ao afirmar que:  “o Círculo de 

Bakhtin destaca o sujeito não como fantoche das relações socias, mas como um agente, um 

organizador de discursos, responsável por seus atos e responsivo ao outro.”. 

Para que o programa propiciasse que os sujeitos participantes se constituíssem como 

cidadãos seria necessário respaldar as proposições apresentadas nos TR em uma perspectiva 

sócio-histórica da linguagem primando pela interação entre os sujeitos. De acordo com 

Suassuna (2006, p. 46): um sujeito só se constitui cidadão na medida mesma em que pratica a 

linguagem. 

Obviamente que um entendimento de linguagem numa perspectiva de linearidade, 

que desconsidera a interação, de leitura como decodificação, de gramática como estudo de 

regras e conceitos de um modelo de língua só poderia resultar em uma concepção de língua 

escrita artificial, vista como artefato para o uso e reprodução do código. Acredito ser esse o 

outro fator que responde às indagações feitas ao longo desta pesquisa quanto ao cumprimento 

da proposta do PROJOVEM. 

Os TR analisados ao longo das UF mostram que, da formulação dos objetivos aos 

comandos que orientam a produção textual, os GE denotam a necessidade de clareza quanto 
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ao que pretende em termos de ensino e aprendizagem. Os objetivos propostos tratam de 

conceitos diversos que muitas vezes não são abordados - ou pelos menos não o são na 

perspectiva de construir conhecimento ao longo da UF.  

Antunes (2003) afirma que estamos constantemente nos preparando para escrever. 

Pautada nesse pensamento, fiz a análise dos TR elaborados para a área de Língua Portuguesa 

na tentativa de conhecer como a unidade faz essa “preparação”. Ao pensar o ensino de língua 

escrita a partir dessa concepção Antunes (2003, p. 167-168) preconiza que  

 

A escrita é uma atividade processual, isto é, uma atividade durativa, um percurso 
que se vai fazendo pouco a pouco, ao longo de nossas leituras, de nossas reflexões, 
de nosso acesso a diferentes fontes de informações. É uma atividade que mobiliza 
nosso repertório de conhecimento e por isso mesmo não pode ser improvisado (...) 
de certa forma, estamos continuamente nos preparando para escrever. 

 

O entendimento é de que as propostas de leitura, compreensão textual e língua 

deveriam ser suficientes para desenvolver a competência comunicativa dos sujeitos 

participantes. No entanto, as análises feitas mostram que as questões de compreensão textual 

abordadas nas seções de RELEITURA e VAMOS CONVERSAR, por exemplo, são de ordem 

pontual, ou seja, apenas de identificação e transcrição das respostas sem instigar o aluno a 

uma interlocução com o texto lido de modo que em nada o currículo pensado para Língua 

Portuguesa promove uma compreensão responsiva nem tampouco uma escrita responsiva.  

No que tange às orientações para a escrita, constatei que, geralmente, o gênero 

discursivo solicitado não é trabalhado no TR no qual está circunscrito, nem, na maioria das 

vezes, em nenhum outro momento da UF. Essa constatação denota uma dissonância no 

encadeamento das seções e dos TR que compõem as UF.  

Ainda sobre a compreensão de língua escrita no PROJOVEM, verifiquei que ela se 

dá de forma artificial, inexpressiva e está desvinculada de qualquer contexto comunicativo e, 

por vezes, como já citado, do contexto do próprio tópico no qual está inserida. Está, por 

conseguinte, destituída de sentido, de intenção e de qualquer valor interacional.  

Atividades dessa natureza configuram-se mais como um exercício do não-dizer como 

afirma Geraldi (2006, p. 128) 

 

(...) na escola não se produzem textos em que um sujeito diz sua palavra, mas 
simula-se o uso da modalidade escrita, para que o aluno se exercite no uso da 
escrita, preparando-se para de fato usá-la no futuro. É a velha história da preparação 
para a vida, encarando-se o hoje como não vida. 
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 Por isso, as orientações dadas no programa para as produções textuais denunciam 

uma concepção de ensino de língua escrita que nas palavras de Antunes (2003, p.25) seria 

uma prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada nas habilidades motoras de 

produzir sinais gráficos (...). Assim, constatei que o ensino de língua escrita que se instaura 

no programa se dá de forma descontextualizada e mecânica.   

Prova disso, são enunciados que não consideram a necessidade, por exemplo, de um 

interlocutor, de uma cena enunciativa, dentre outros aspectos que possibilitem fomentar a 

escrita numa perspectiva social e não uma mera atividade artificial. Em suma, as atividades de 

escrita estão voltadas, prioritariamente, como salienta Reinaldo (2005), para o texto enquanto 

produto e não para o seu processo de produção. 

Por fim, esta pesquisa levou ao entendimento de que tanto a escola regular quanto os 

programas paralelos a ela só promoverão a transformação pensada para os sujeitos envolvidos 

e, consequentemente, em seus contextos vivenciais, se houver antes um redirecionamento 

sobre como se concebe linguagem, ensino e ensino de língua escrita. 

Além disso, as instâncias de ensino como espaço de produção e socialização do 

conhecimento precisam pensar o ensino de LM a partir da reflexão da linguagem em seu 

processo de produção. É necessário, pois, para produzir conhecimento, criar situações 

significativas de comunicação em lugar de continuar memorizando conceitos muitas vezes 

desvinculados do mundo e da vida; sendo, portanto, impraticáveis ou indizíveis em situações 

de interações reais, com sujeitos reais e demandas sociais reais. 
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